
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

  

2018. gada 20. martā         Nr. 5 

 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.02 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
 Par piedalīšanos projektā “Ģimenes diena Riebiņu 

novadā” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma 

apmēru 

 

Domes 

priekšsēdētājs 

P. Rožinskis 

2. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Rušonas ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde”  

Attīstības un 

plānošanas daļas 

vad. I. Jakovele 

3. 
Par pašvaldības autoceļu izslēgšanu no ERAF līdzfinansētā 

projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību 

uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” 

I. Jakovele 

 

4. 
Par Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa 

Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 pārbūvi 
I. Jakovele 

5. 
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 16.01.2018. 

lēmumā Nr. 12.4.(prot. Nr. 1) 

“G. S. iesnieguma izskatīšana”  

P. Rožinskis 

6. 
Par degvielas patēriņu normas noteikšanu pašvaldības 

mazajai dārza moto tehnikai 
P. Rožinskis 

7. 
Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās 

izsludināšanu 
P. Rožinskis 

8. 
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanu 
P. Rožinskis 

9. 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Grozījums Riebiņu 

novada pašvaldības 2005. gada 23. augusta Saistošajos 

noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada pašvaldības 

nolikums”” projektu  

P. Rožinskis 

10. 
Par uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA 

RIEBIŅIEM” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma 

I. Jakovele 
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saņemšanai 2018.gadā konkursa nolikuma apstiprināšanu 

un konkursa izsludināšanu 

11. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu 

kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes 

paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs” 

P. Rožinskis 

12. 

Par piedalīšanos projektā “Tradicionālās kultūras un 

novadpētniecības velo un laivu ekspedīcijas Riebiņu 

novadā” un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru 

P. Rožinskis 

13. 
Par saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi 2014. gada 

18.marta Riebiņu novada domes saistošajos noteikumos 

Nr. 4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā”” projektu 

P. Rožinskis 

14. 
 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam ar 

kadastra numuru 7648 900 0066 

P. Rožinskis 

15. 
Par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam 

ar kadastra numuru 7648 900 0067 
P. Rožinskis 

16. 
Par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam 

ar kadastra numuru 7648 900 0068 
P. Rožinskis 

17. Par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru P. Rožinskis 

18. 
Riebiņu novada kultūras namu vadītāju iesnieguma 

izskatīšana 

P. Rožinskis 

19. 
Par grozījumiem Riebiņu novada multifunkcionālā 

jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” nolikumā 

 

P. Rožinskis 

20. 
Par grozījumiem Riebiņu novada multifunkcionālā 

jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” iekšējās kārtības 

noteikumos 

P. Rožinskis 

21. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Kalnalejas” 

P. Rožinskis 

22. 
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar 

kadastra numuru 7670 012 0239  

P. Rožinskis 

23. 
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Riebiņu novada 

pašvaldības īpašumā 

P. Rožinskis 

24. 
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120131 

grafiskā pielikuma precizēšanu 

P. Rožinskis 

 

25. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

P. Rožinskis 

26. 
Par Riebiņu novada domes sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā nolikuma projektu  

P. Rožinskis 

27. 
Par Riebiņu noada domes Sociālā dienesta nolikuma 

projektu 

P. Rožinskis 

28. Par apkures maksas samazinājumu I. D. P. Rožinskis 

29. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns 

 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors J. Leicis, Nekustamā īpašuma 

(NĪ) speciāliste I. Upeniece, Privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja A. 

Tumašova, Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele, jurists A. Grebežs, Sociālā 

dienesta vadītāja S. Sprindža 

 

 

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

jautājumus: 

 

31. 

 

Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

32. 

 

Par sadarbību ar Jaunsardzes un informācijas centru P. Rožinskis 

33. 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem I. Jakovele 

34. 

 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas darba slodzē un 

jaunas amata vienības izveidošanu 

P. Rožinskis 

35. 

 

Par adrešu maiņu P. Rožinskis 

 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, novada dome nolemj: 

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

 

 

 

1. 

Par piedalīšanos projektā “Ģimenes diena Riebiņu novadā” un projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējuma apmēru 
Ziņo P. Rožinskis 

30. 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījums Riebiņu 

novada domes 2016.gada 15.marta Saistošajos noteikumos 

Nr. 8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu 

novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusu”” projektu 

P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu par piedalīšanos piedalīties Valsts kultūrkapitāla 

fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos“ projektu konkursā 

“Latgales kultūras programma 2018” un iesniegt projektu “Ģimenes diena Riebiņu novadā” 

un par projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras 

programmām reģionos“ projektu konkursā “Latgales kultūras programma 2018” un 

iesniegt projektu “Ģimenes diena Riebiņu novadā”. 

2.  Paredzēt līdzfinansējumu EUR 800.00 (astoņi simti euro) apmērā, no attiecināmajām 

izmaksām, tai skaitā arī PVN 21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem 

paredzētiem līdzekļiem 2018.gada budžetā. 
 
 

 

2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Rušonas ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde” 
Ziņo I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” 

aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”, Aktivitātē 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko 

ūdeņu pārvaldība, projektam “Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrāde”. Projekts 31.01.2018. tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā 

un 01.03.2018. tika atbalstīts.Projekta kopējās izmaksas EUR 12099.99 (divpadsmit 

tūkstoši deviņdesmit deviņi eiro 99 centi) 
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Paredzēt līdzfinansējumu EUR 2099.99 (divi tūkstoši deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) 

apmērā no attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem 

līdzekļiem 2018. gada budžetā. 

2. Pieprasīt Aglonas novada domei apmaksāt 50 % no līdzfinansējuma izmaksām - EUR 

1050.00 (viens tūkstotis piecdesmit euro). 

 

3. 

Par pašvaldības autoceļu izslēgšanu no ERAF līdzfinansētā projekta “Preiļu novada un 

ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” 
Ziņo I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu par pašvaldības autoceļu izslēgšanu no ERAF 
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līdzfinansētā projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides 

infrastruktūras attīstība”. 

Preiļu novada domes īstenotā projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību 

uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros Riebiņu novada dome ir Sadarbības 

partneris ar projekta darbībām: Riebiņu novada pašvaldības autoceļu pārbūve - Riebiņu novada 

esošo ielu un laukumu un pašvaldības autoceļu pārbūve uzlabos Riebiņu novada 

uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinās tās atbilstību pieaugošajai 

satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos: Upes iela 

km 0.00-0.62, Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68, Opūgi - Runcavnieki km 0,00-0,70, 

Duntišķi-Skangaļu karjers-Riebiņi km 1,38-2,18, Saimniecības iela 0.00-0.250 km, Riebiņi-

Kalnacki km 0,00-1,00, Saules iela km 0.38-0.47, Domes iela km 0.00-0.14, Dārzu iela (Lomi-

Bortnieki) km 0,00-0,58, Rušona -Siveriņa km 0.00- 1.00 un km 2,260-3,447. Plānotais ceļu 

garums ārpus degradētās teritorijas vienam ceļu posmam (atsevišķam funkcionālajam 

savienojumam) nepārsniegs 2 km.  

Sakarā ar to, ka nav nokārtotas lietas ar tehniskā projekta darbību saskaņošanu ar visiem 

iedzīvotājiem, kuri skar autoceļu nepieciešams atlikt šī autoceļa izslēgt Riebiņu novada Galēnu 

pagasta pašvaldības autoceļu Dārzu ielu (Lomi-Bortnieki) km 0,00-0,58, līdz visu darbību 

saskaņošanai. Ja viss tiek sakārtots, meklēt citus finansējuma avotus šī autoceļa pārbūvei. 

Sakarā ar to, ka ne visi projekta uzņēmēju var nodrošināt projekta rezultatīvos rādītājus 

(ieguldīt savas saimniecībās ERAF finansējuma daļu), nepieciešams izslēgt Riebiņu novada 

Rušonas pagasta pašvaldības autoceļus Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 un Rušona –

Siveriņa km 2,260-3,447. Meklēt citus finansējuma avotus šī autoceļa pārbūvei. 

Sakarā ar finansējuma trūkumu projektā atlikt Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļus Rušona –Siveriņa km 0.00-1.00. Meklēt citus finansējuma avotus šī 

autoceļa pārbūvei. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atlikt Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Dārzu ielu (Lomi-

Bortnieki) km 0,00-0,58 un Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Rušona –Siveriņa 

km 0.00- 1.00 iekļaušanu šajā projektā. 

2. Izslēgt no projekta Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Lauku iela 

(Aglonas stacija) km 0,00-0,68 un Rušona –Siveriņa km 2,260-3,447.  

 

 

4. 

Par Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) 

km 0,00-0,68 pārbūvi 
Ziņo I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 pārbūvi. 

Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) km 

0,00-0,68 pārbūvi bija paredzēts veikt ERAF līdzfinansētā projekta “Preiļu novada un ietekmes 

areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”. 

Sakarā ar to, ka ne visi projekta uzņēmēju var nodrošināt projekta rezultatīvos rādītājus 

(ieguldīt savas saimniecībās ERAF finansējuma daļu), ir nepieciešams izslēgt Riebiņu novada 

Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 un meklēt 
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citus finansējuma avotus šī autoceļa pārbūvei. Ņemot vērā to, ka visa dokumentācija Riebiņu 

novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 

pārbūvei ir sagatavota, priekšlikums ir iesniegt projektu Lauku atbalsta dienesta Lauku 

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

atjaunošana lauku apvidos”.  

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu Lauku atbalsta dienesta Lauku attīstības programmas 2014-

2020.gadam plānotā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas 

stacija) km 0,00-0,68 pārbūve. 

2. Izmaksas, kas saistītas ar melnā seguma iekļaušanu paredzēt no pašvaldības budžeta. 

3. Ņemt aizdevumu Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela 

(Aglonas stacija) km 0,00-0,68 melnā seguma ieklāšanai. 

 

 

5. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 16.01.2018. lēmumā Nr. 12.4. 

“G. S. iesnieguma izskatīšana” (protokola Nr. 1) 
Ziņo P. Rožinskis  

  Novada dome izskata Finanšu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes 16.01.2018. lēmumā Nr. 12.4. 

“G. S. iesnieguma izskatīšana” (protokola Nr. 1). 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars 

Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par medību 

platību izmantošanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7648 003 0360 (1,7 ha), 

7648 003 0334 (4,8 ha).” 

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

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

6. 

Par degvielas patēriņu normas noteikšanu pašvaldības mazajai dārza moto tehnikai 

Ziņo P. Rožinskis  

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

Lepera lēmumprojektu par degvielas patēriņu normas noteikšanu pašvaldības mazajai dārza 

moto tehnikai. 

 Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 
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Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Noteikt degvielas patēriņu normas pašvaldības pārziņā esošai mazai dārza moto 

tehnikai saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

7. 

Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu 
Ziņo P. Rožinskis  

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto 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 Ainas Tumašovas 

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

par bezmantinieka mantu, jo mantinieki nav pieteikušies vairāk kā 4 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; 

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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Vērsties pie Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra ar iesniegumu par mantojuma 

atklāšanās izsludināšanu saskaņā ar pievienoto sarakstu: 

 

Nr.  Vārds uzvārds Personas 

kods 

Miršanas 

datums 

Atstātais mantojums Nodokļa 

parāda 

pamatsumma 

EUR 

1. J. E. 
 

09.02.2005. k.n. 7648 003 0169 

Ēka 84 m2,  

k.apz. 7648 003 0169 001; 

Ēka 68 m2, 

k.apz. 7648 003 0169 002; 

Zeme platība 1,4 ha, 

k.apz. 7648 003 0169  

290,55 
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2. J. P. 
 

01.07.2013. k.n. 7648 003 0067 

Ēka 87 m2, 

k.apz. 7648 003 0067 001; 

Ēka 21,6 m2, 

k.apz. 7648 003 0067 002; 

Ēka 17,7 m2, 

k.apz. 7648 003 0067 003; 

Ēka 23,9m2, 

k.apz. 7648 003 0067 004; 

Ēka 7 m2, 

k.apz. 7648 003 0067 005; 

Ēka 32,5 m2, 

k.apz. 7648 003 0067 006; 

Ēka 10,5 m2, 

k.apz. 7648 003 0067 007; 

Ēka 33,9 m2, 

k.apz. 7648 003 0067 008; 

Zeme platība 7,5 ha, 

k.apz. 7648 003 0067 

433,90 

3. L. Č. 
 

23.09.2009. k.n. 7648 002 0042 

Zeme platība 9,0 ha, 

k.apz. 7648 002 0042 

490,83 

 

 

8. 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu  

8.1. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts ieguves 

atļaujas izsniegšanu I. Č., personas kods, piederošajā „Gračuļu” atradnē. 

2018. gada 21. februārī tika saņemts I. Č., personas kods, adrese, iesniegums par atļaujas 

izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts ieguvei atradnē „Gračuļi”, kura atrodas 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (kadastra Nr. 7670 008 0097) ar kadastra apzīmējumu 7670 

008 0049. 

1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, 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 2011. gada 22. augusta valsts SIA 
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„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” lēmumu, protokols nr. 44, akceptēta A 

kategorijas krājumu atradne ”Gračuļi” – 118,1 tūkst. m3, smilts atradnes „Gračuļi” 

izvietojuma plānu, izsniegto derīgo izrakteņu atradnes pasi (derīgu līdz 2042.gada 12. 

septembrim), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars 

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

1. Izsniegt I. Č., personas kods, „Zeiliņi”, adrese, pēc valsts nodevas – 142,29 euro (viens 

simts četrdesmit divi eiro, 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 12. septembrim smilts atradnei „Gračuļi”.  

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. 

 

8.2. 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu VAS „Latvijas 

autoceļu uzturētājs”  
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Grebežs  

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto 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. 76700040054). 

1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, 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, akceptēta N 

kategorijas krājumu atradne ”Kankuļi – 1980.g.” – 127,96 tūkst. m3 smilts - grants, 691,68 

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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu, jo no iesniedzēja netika saņemti tehniskie noteikumi. 

 



10 
 

 

9. 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Grozījums Riebiņu novada pašvaldības 2005. gada 

23. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada pašvaldības nolikums”” 

projektu  

Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par saistošo noteikumu 

Nr.2/2018 “Grozījums Riebiņu novada pašvaldības 2005. gada 23. augusta Saistošajos 

noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada pašvaldības nolikums”” projektu. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Grozījums Riebiņu novada pašvaldības 2005. 

gada 23. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada pašvaldības nolikums”” 

projektu (skatīt 2. pielikumu). 

 

 

10. 

Par uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” Riebiņu 

novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018.gadā konkursa nolikuma 

apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu 

Ziņo I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis, Ā. Pudule  

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Sanitas Kabakovas lēmumprojektu par atkārtotu uzņēmēju grantu projektu 

konkursa „Attīstība Riebiņiem” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 

2018.gadā konkursa nolikuma apstiprināšanu un uzņēmēju grantu projektu konkursa 

izsludināšanu. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” Riebiņu 

novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018.gadā konkursa nolikumu Riebiņu 

novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018.gadā saskaņā ar 3. pielikumu. 

2. Izsludināt uzņēmēju grantu projektu konkursu projektu iesniegšanai no 2018. gada 23. 

aprīļa līdz 2018. gada 11.jūnijam. 

3. Apstiprināt vērtēšanas komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā: Sanita Kabakova, 

Ilze Kudiņa, Juris Leicis, Ineta Anspoka, Jāzeps Ivanāns, Āris Elsts. 

 

 

 

11. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu kontroles un aizsardzības 

pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs” 
Ziņo I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis  
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju 

fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, 

kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos 

izdevumus)” izstrādātajam projektam „Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu 

efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”. 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības 

kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu 

efektivitāti, iegādājoties kvadriciklu 4x4, 2 nakts redzamības iekārtas, 2 nakts redzamības 

iekārtu piegaismotājus un 3 rācijas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 20000.00 EUR. Projekta 

paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2018. līdz 10.2018. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, 

Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko 

veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība 

(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) un iesniegt projektu „Zivju 

resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu 

novada ūdenstilpnēs”. 

2. Paredzēt līdzfinansējumu projektam „Zivju resursu kontroles un aizsardzības 

pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs” EUR 3000.00 

(trīs tūkstoši euro) no kopējām attiecināmajām izmaksām, no projektu 

līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā, pārējā projekta 

summa tiek finansēta no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

3. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā. 

 

 

12. 

Par piedalīšanos projektā  

“Tradicionālās kultūras un novadpētniecības velo un laivu ekspedīcijas Riebiņu 

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

 Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Sanitas Kabakovas lēmumprojektu par piedalīšanos Valsts kultūrkapitāla 

fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos“ projektu konkursā 

“Latgales kultūras programma 2018” un iesniegt projektu “Tradicionālās kultūras un 

novadpētniecības velo un laivu ekspedīcijas Riebiņu novadā” un par projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējuma apmēru. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

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

nav, nolemj: 

1. Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras 

programmām reģionos“ projektu konkursā “Latgales kultūras programma 2018” un 

iesniegt projektu “Tradicionālās kultūras un novadpētniecības velo un laivu 

ekspedīcijas Riebiņu novadā”. 

2. Paredzēt līdzfinansējumu EUR 800.00 (astoņi simti eiro 00 centi) apmērā, no 

attiecināmajām izmaksām, tai skaitā arī PVN 21% apmērā, no projektu 

līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018.gada budžetā. 

 

 

13. 

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi 2014. gada 18.marta Riebiņu novada 

domes saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā”” 

projektu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole 

 Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta 

lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi 2014. gada 18.marta Riebiņu 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā”” 

projekta apstiprināšanu (skat. 4. pielikumu). 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars 

Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi 2014. gada 18.marta Riebiņu 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā”” 

projektu (skat. 4. pielikumu). 

 

 

14. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam 

ar kadastra numuru 7648 900 0066 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova 

  Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas lēmumprojektu par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam ar kadastra 

numuru 7648 900 0066, Liepu iela 2-4, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. Dome 

konstatē, ka pamatojoties uz domes 12.02.2013. lēmumu Nr.11 (protokols Nr. 3) „par 

dzīvokļu nodošanu atsavināšanai” privatizācijas komisija veic atsavināšanas procedūru. 

Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Dzīvokļa kopplatība ir 70.5 

kvadrātmetri. Īpašuma kadastrālā vērtība 2517,00 euro, atsavināšanas izdevumi 281,00 euro. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2. un 

3.daļu, 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, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt īpašumam ar kadastra numuru 7648 900 0066 „Liepu iela  2-4”, nosacīto 

cenu EUR 2798,00 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro), kas sastāv no 

ēku, būvju vērtības 2323,00 euro un zemes vērtības 475,00 euro). 
 

 
 

15. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam 

ar kadastra numuru 7648 900 0067 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova 

 Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas lēmumprojektu par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam ar kadastra 

numuru 7648 900 0067, Liepu iela 2-12, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. Dome 

konstatē, ka pamatojoties uz domes 12.02.2013. lēmumu nr.11 (protokols nr.3) „par dzīvokļu 

nodošanu atsavināšanai” privatizācijas komisija veic atsavināšanas procedūru. Īpašums ir 

reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Dzīvokļa kopplatība ir 71,7 kvadrātmetri. 

Īpašuma kadastrālā vērtība 2573,00 euro, atsavināšanas izdevumi 286,00 euro. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2. un 

3.daļu, 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, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt īpašumam ar kadastra numuru 7648 900 0067 „Liepu iela 2-12”, nosacīto 

cenu EUR 2859,00 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro), kas sastāv no ēku, 

būvju vērtības 2375,00 euro un zemes vērtības 484,00 euro). 

 

 
 

16. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam 

ar kadastra numuru 7648 900 0068 
Ziņo P. Rožinskis 

 Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas lēmumprojektu par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam ar kadastra 

numuru 7648 900 0068, Liepu iela 2-24, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. Dome 

konstatē, ka pamatojoties uz domes 12.02.2013. lēmumu nr.11 (protokols nr.3) „par dzīvokļu 

nodošanu atsavināšanai” privatizācijas komisija veic atsavināšanas procedūru. Īpašums ir 

reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Dzīvokļa kopplatība ir 85.4 kvadrātmetri. 

Īpašuma kadastrālā vērtība 3119,00 euro, atsavināšanas izdevumi 340,00 euro. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2. un 

3.daļu, 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, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt īpašumam ar kadastra numuru 7648 900 0068 „Liepu iela 2-24”, nosacīto 

cenu EUR 3459,00 (trī tūkstoši četri simti piecdesmit euro), kas sastāv no ēku, būvju 

vērtības 2876,00 euro un zemes vērtības 583,00 euro). 

 

 

17. 

Par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru  

Ziņo P. Rožinskis 

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

Izglītības jautājumu koordinatores lēmumprojektu par sadarbības līguma slēgšanu ar Preiļu novada 

bērnu un jauniešu centru (skat. pielikumu). 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Slēgt līgumu par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru 2018. gadā. 

 

18. 

Riebiņu novada kultūras namu vadītāju iesniegumu izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas P. Rožinskis  

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

lēmumprojektu par iepriekšējā novada domes sēdē atlikto Finanšu komitejas lēmumprojektu 

par Riebiņu novada kultūras namu vadītāju: Vitas Balodes, Dinas Staškevičas, Annas Vanagas, 

Mārītes Kuksas, Anitas Upenieces 2018. gada 15. janvāra iesniegumu par ikmēneša degvielas 

limita piešķiršanu. 

Dome konstatē: 

1) Kultūras nama vadītājas lūgumu pamato ar to, ka darbiniecēm jāizmanto savs transports 

materiālu sagādāšanai pasākumiem un iekasētās naudas atvešanai uz novada kasi. 

2) No domes budžeta tiek piešķirts degvielas limits pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem, 

tāpēc kultūras nama darbiniekiem vajadzētu plānot braucienus kopā. 

3) Finanšu komiteja virzīja lēmumprojektu “Nepiešķirt ikmēneša degvielas limitu Riebiņu 

novada kultūras namu vadītājiem, iesakot plānot kopējus darba braucienus ar pagasta 

pārvaldes vadītājiem”. 

4) Pagājušajā domes sēdē lēmumprojekts tika atlikts. 

5) Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja piedāvā šādu lēmumprojektu: 

Piešķirt  ikmēneša degvielas limitu Riebiņu novada kultūras namu vadītājiem: Rušonas KN 100 

km; Sīļukalns KN 100 km; Galēnu KN 100 km; Stabulnieku KN 60 km; Silajāņu KN 50km 

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

domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, pamatojoties uz likuma „Par 

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

Ivanāns, Ilga Pokšāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret 

nav, 1 atturas (Marija Bernāne), Dina Staškeviča balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Piešķirt ikmēneša degvielas limitu Riebiņu novada kultūras namu vadītājiem: Rušonas 

KN 100 km; Sīļukalns KN 100 km; Galēnu KN 100 km; Stabulnieku KN 60 km; Silajāņu 

KN 50 km. 

2. Veikt grozījumus nolikumā “Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada 

domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos”. 
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19. 

Par grozījumiem Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

„Pakāpieni” nolikumā 
Ziņo P. Rožinskis 

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

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

vadītāja Oskara Bērziņa sagatavoto lēmumprojektu par Centra nolikuma grozījumiem. 

Lai Centrs varētu pilnvērtīgi veikt tam paredzētās funkcijas, tā darbības nodrošināšanai, 

ir nepieciešams veikt grozījumu darbības nolikumā. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” 

grozījumus nolikumā (saskaņā ar 5. pielikumu).  

 

 

20. 

Par grozījumiem Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

„Pakāpieni” iekšējās kārtības noteikumos 
Ziņo P. Rožinskis 

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

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

vadītāja Oskara Bērziņa sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem iekšējās kārtības 

noteikumos. Lai Centrs varētu pilnvērtīgi veikt tam paredzētās funkcijas, tā darbības 

nodrošināšanai, ir nepieciešams veikt papildinājumus iekšējās kārtības noteikumos. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” 

grozījumus iekšējās kārtības noteikumos (saskaņā ar 6. pielikumu).  

 

 

21. 

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

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

Upenieces lēmumprojektu par O. S., personas kods, pilnvarotās personas L. S. 2018.gada 

6.marta iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700010165 sadalīšanu 

nekustamajā īpašumā „Kalnalejas”, kadastra numurs 76700010165, sadalot zemes vienību 

divos zemes gabalos, kas atrodas Kalnackos, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.  

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Kalnalejas” sadalāmās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76700010165 kopplatība ir 23,1 ha, tā sadalāma 5,1 ha un 18,0 ha 

platībās. 
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 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 76700010165, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700010165 

(platība 23,1ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 5,1 ha un 18,0 ha platībās 

atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-mežsaimniecība (kods 

0201). 

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

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (18,0 ha, 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 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. 

 

 

22. 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam  

ar kadastra numuru 7670 012 0239  
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra 

numuru 7670 012 0239. Nekustamo īpašumu (Riebiņu novada domei piekritīgo zemi Rušonas 

pagastā) nepieciešams reģistrēt Zemesgrāmatā.  

Pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra MK Noteikumiem Nr. 698 par „Adresācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars 

Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Piešķirt nosaukumu ”Jokstu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru  7670 

012 0239. 

2. Nekustamo īpašumu „Jokstu kapi” ar kadastra numuru 7670 012 0239 ierakstīt 

Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

 

 

23. 

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Riebiņu novada 

pašvaldības īpašumā. Riebiņu novada dome plāno uzsākt valsts vietējā autoceļa V577 Puša-

Krāce-Silajāņi-Riebiņi posma no km 32,62 līdz km 32,68 un valsts vietējā autoceļa P58 Viļāni-

Preiļi-Špoģi posma no km 29,28 līdz km 29,38 pārbūvi (kopā km 0.00-0.16) 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi 

degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas noteikto 

teritoriju pašvaldībās” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Preiļu novada 

un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”  „Riebiņu 

novada pašvaldības autoceļu pārbūve” realizēšanas ietvaros. 

Autoceļš V577 Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76620060186, platība 6,0ha, kura ietilpst Satiksmes ministrijai piekrītoša 

nekustamā īpašuma „V 24(6)577”, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, kadastra nr. 76620060186, 

sastāvā, kurš nav ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā. 

Autoceļš P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620050736, platība 15,1ha, kura ietilpst Satiksmes ministrijai piekrītoša nekustamā īpašuma 

„P58”, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, kadastra nr. 76620070315, sastāvā, kurš nav ierakstīts 

zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2. punktu, 15.panta 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 6.punktu un 42.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pārņemt (lūdz nodot) bez atlīdzības Riebiņu novada pašvaldības īpašumā 

„Zemesgabalu” 0,17 ha platībā, kadastra numurs 76620060186, atbilstoši 1. grafiskajam 

pielikumam. 

2. Pārņemt (lūdz nodot) bez atlīdzības Riebiņu novada pašvaldības īpašumā 

„Zemesgabalu” 0,03ha platībā, kadastra numurs 76620050736, atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

 

24. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120131 

 grafiskā pielikuma precizēšanu 

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

Upenieces lēmumporojektu par SIA “Latvijasmernieks”, reģ. Nr. 40003783960 un I.G., 

personas kods, iesniegumu. Izvērtējot iesniegtos dokumentus par pastāvīgā lietošanā piešķirto 
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zemi Rušonas pagastā Riebiņu novadā, konstatēts, ka saskaņā ar 2003.gada 11.marta spriedumu 

lietā Nr. C12267202124/03 I.G. piešķirtas mantojuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 76700120131 kopplatībā 13,5 ha. Atbilstoši SIA “Latvijasmernieks” iesniegtajiem 

datiem par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu, paziņots, ka zemes gabala platība dabā ir 

11,71ha. Savukārt I.G. pievienotajā vēsturiskajā zemes robežu plānā uz 1939.gadu par 

nekustamā īpašuma sastāvu un piederību norādītā platība ir 13,542ha, arī robežu plāna 

konfigurācija neatbilst dabā uzmērītajam. Uzmērītā zemes vienība robežojas ar pašvaldībai 

piekritīgo zemi. 

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

lauku apvidos”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga 

Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Precizēt B.G. (mirusi 2001.g.) pastāvīgā lietošanā ar 18.02.1992. Rušonas TDP 20. 

sasaukuma 9. sesijas lēmumu par piešķirtā zemes gabala (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 76700120131) robežas un platību atbilstoši 2. grafiskajam pielikumam. 

 

 

25. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

25.1. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J.V., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2015. gada līdz 2018. gadam. 

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

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un 

septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta 

pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 364. panta pirmo daļu, 366. pantu 

un 367. pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga 

Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

340,00 (trīs simti četrdesmit euro), kas ietver nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

zemi  - EUR 262,77 (divi simti sešdesmit divi euro 77 centi), nokavējuma naudu - EUR 

64,98 (sešdesmit četri euro 98 centi), kopā –EUR 327,75 (trīs simti divdesmit septiņi euro 

75 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 10,10 (desmit 

euro 10 centi), nokavējuma naudu - EUR 2,15 (divi euro 15 centi), kopā –EUR 12,25 

(divpadsmit euro 25 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, kas  

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa 

likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, 

kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-

4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

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

 

 

 

25.2. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2009. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

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

176,54 (viens simts septiņdesmit seši euro 54 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 104,96 (viens simts četri euro 96 centi), nokavējuma 

naudu - EUR 56,49 (piecdesmit seši euro 49 centi), kopā –EUR 161,45 (viens simts 

sešdesmit viens euro 45 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un 

būvēm  - EUR 8,75 (astoņi euro 75 centi), nokavējuma naudu - EUR 6,34 (seši euro 

34 centi), kopā –EUR 15,09 (piecpadsmit euro 9 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

25.3. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un jurista Andra Grebeža sagatavoto 

lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no J.S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2016. gada 

līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 
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daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no S.J. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu- 

EUR 107,06 (viens simts septiņi euro 6 centi); nokavējuma naudu - EUR 25,92 

(divdesmit pieci euro 92 centi); kopā - EUR 132,98  (viens simts trīsdesmit divi euro 

98 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un 

tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

25.4. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2011. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no S. J. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - 

EUR 114,03 (viens simts četrpadsmit euro 3 centi); nokavējuma naudu - EUR 

61,95 (sešdesmit viens euro 95 centi); kopā - EUR 175,98  (viens simts septiņdesmit 

pieci euro 98 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 
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3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

25.5. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no M.S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2015. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

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

282,85 (divi simti astoņdesmit divi euro 85 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 226,77 (divi simti divdesmit seši euro 77 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 50,62 (piecdesmit euro 62 centi), kopā –EUR 277,39 (divi 

simti septiņdesmit septiņi euro 39 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

ēkām un būvēm  - EUR 4,45 (četri euro 45 centi), nokavējuma naudu - EUR 1,01 

(viens euro 1 cents), kopā –EUR 5,46 (pieci euro 46 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

25.6. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no T. S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2012. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 
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daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

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

547,72 (pieci simti četrdesmit septiņi euro 72 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 355,95 (trīs simti piecdesmit pieci euro 95 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 165,16 (viens simts sešdesmit pieci euro 16 centi), kopā –

EUR 521,11 (pieci simti divdesmit viens euro 11 centi), nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par ēkām un būvēm  - EUR 17,76 (septiņpadsmit euro 76 centi), nokavējuma 

naudu - EUR 8,85 (astoņi euro 85 centi), kopā –EUR 26,61 (divdesmit seši euro 61 

cents), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

 

25.7. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2016. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

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

216,66 (divi simti sešpadsmit euro 66 centi), kas ietver nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par zemi  - EUR 153,55 (viens simts piecdesmit trīs euro 55 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 33,67 (trīsdesmit trīs euro 67 centi), kopā –EUR 187,22 

(viens simts astoņdesmit septiņi euro 22 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par ēkām un būvēm  - EUR 24,06 (divdesmit četri euro 6 centi), nokavējuma naudu- 

EUR 5,38 (pieci euro 38 centi), kopā –EUR 29,44 (divdesmit deviņi euro 44 centi), 
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bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

25.8. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no G. S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2014. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

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

616,26 (seši simti sešpadsmit euro 26 centi), kas ietver nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par zemi  - EUR 253,62 (divi simti piecdesmit trīs euro 62 centi), nokavējuma 

naudu - EUR 71,46 (septiņdesmit viens euro 46 centi), kopā –EUR 325,08 (trīs simti 

divdesmit pieci euro 8 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un 

būvēm  - EUR 222,54 (divi simti divdesmit divi euro 54 centi), nokavējuma naudu - 

EUR 68,64 (sešdesmit astoņi euro 64 centi), kopā –EUR 291,18 (divi simti deviņdesmit 

viens euro 18 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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25.9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no I.R. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra Grebeža 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no I. R., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 

2012. gada līdz 2018. gadam. 

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

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un 

septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta 

pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 364. panta pirmo daļu, 366. pantu 

un 367. pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga 

Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

146,42 (viens simts četrdesmit seši euro 42 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 57,29 (piecdesmit septiņi euro 29 centi), nokavējuma 

naudu - EUR 45,26 (četrdesmit pieci euro 26 centi), kopā –EUR 102,55 (viens simts 

divi euro 55 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 

28,46 (divdesmit astoņi euro 46 centi), nokavējuma naudu - EUR 15,41 (piecpadsmit 

euro 41 cents), kopā –EUR 43,87 (četrdesmit trīs euro 87 centi), bezstrīda kārtībā, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

 

25.10. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. R., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2015. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no R.J. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - EUR 

378,15 (trīs simti septiņdesmit astoņi euro 15 centi); nokavējuma naudu - EUR 

87,43 (astoņdesmit septiņi euro 43 centi); kopā - EUR 465,58  (četri simti sešdesmit 

pieci euro 58 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

25.11. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A.R. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. R., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2012. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no R. A.(personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - 

EUR 124,09 (viens simts divdesmit četri euro 9 centi); nokavējuma naudu - EUR 

55,82 (piecdesmit pieci euro 82 centi); kopā - EUR 179,91  (viens simts septiņdesmit 

deviņi euro 91 cents), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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25.12. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no T. P., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2014. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no P.T. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 

EUR 198,06 (viens simts deviņdesmit astoņi euro 6 centi), kas ietver nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 4,41 (četri euro 41 cents), nokavējuma 

naudu - EUR 1,25 (viens euro 25 centi), kopā –EUR 5,66 (pieci euro 66 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 149,67 (viens 

simts četrdesmit deviņi euro 67 centi), nokavējuma naudu - EUR 42,73 (četrdesmit 

divi euro 73 centi), kopā –EUR 192,40 (viens simts deviņdesmit divi euro 40 centi), 

bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

 

25.13. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. M., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2010. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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



27 
 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M. J. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - 

EUR 289,94 (divi simti astoņdesmit deviņi euro 94 centi); nokavējuma naudu - 

EUR 172,53 (viens simts septiņdesmit divi euro 53 centi); kopā - EUR 462,47  (četri 

simti sešdesmit divi euro 47 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

 

25.14. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A.M., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2010. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M.A. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - 

EUR 516,53 (pieci simti sešpadsmit euro 53 centi); nokavējuma naudu - EUR 

258,41 (divi simti piecdesmit astoņi euro 41 cents); kopā - EUR 774,94  (septiņi 

simti septiņdesmit četri euro 94 centi) bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

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

 

 

 

25.15. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no L.S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2009. gada līdz 2018. gadam. 

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

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 

daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

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

EUR 228,08 (divi simti divdesmit astoņi euro 8 centi); nokavējuma naudu - EUR 

113,31 (viens simts trīspadsmit euro 31 cents); kopā - EUR 341,39  (trīs simti 

četrdesmit viens euro 39 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

 

25.16. 

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista Andra 

Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no K. K., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav 

maksāti no 2012. gada līdz 2018. gadam. 

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

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un 

septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta 

pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 364. panta pirmo daļu, 366. pantu 

un 367. pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga 
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Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no K. K. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 

EUR 231,54 (divi simti trīsdesmit viens euro 54 centi), kas ietver nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 158,57 (viens simts piecdesmit astoņi 

euro 57 centi), nokavējuma naudu - EUR 69,81 (sešdesmit deviņi euro 81 cents), 

kopā –EUR 228,38 (divi simti divdesmit astoņi euro 38 centi), nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 2,11 (divi euro 11 centi), nokavējuma 

naudu - EUR 1,05 (viens euro 5 centi), kopā –EUR 3,16 (trīs euro 16 centi, bezstrīda 

kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes 

darbībām, kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir 

tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

26. 

Par Riebiņu novada domes sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā  

nolikuma projektu  
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta 

lēmumprojektu par Riebiņu novada domes sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā 

nolikuma projekta apstiprināšanu (skat. __. pielikumu). Ministru kabineta 2017.gada 

12.septembra noteikumi Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 

(turpmāk – Noteikumi) nosaka pašvaldības kompetenci izveidot konsultatīvi koleģiālu 

institūciju – bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu. Sadarbības grupas sastāvā iekļauj 

pārstāvjus no pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas un pašvaldības 

izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu. Atbilstoši Noteikumu 14.un 18.punktam 

pašvaldības domei jāizstrādā sadarbības grupas nolikums, kas jāpublicē pašvaldības 

tīmekļvietnē www.riebini.lv. 

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

24. punktu, 61. pantu 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 12. septembra noteikumu Nr. 

545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4., 13., 14. un 18. punktu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā nolikumu saskaņā ar 7. pielikumu.  

2. Apstiprināt Riebiņu novada domes sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā 

šādā sastāvā: 
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 2.1. Arturs Onužāns – Riebiņu novada domes vecākais kārtībnieks  

 2.2. Sandra Sprindža – Riebiņu novada sociālā dienesta vadītāja, 

 2.3. Evelīna Visocka – Izglītības jautājumu koordinatore, 

 2.4. Mārīte Bogdanova – Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

3. Noteikt domes priekšsēdētāja norīkotai personai ne vēlāk kā līdz 2018. gada 10. aprīlim 

sasaukt pirmo Sadarbības grupas sanāksmi. 

4. Riebiņu novada domes sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumu 

publicēt pašvaldības mājas lapā internetā līdz 2018. gada 15. aprīlim.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Riebiņu novada domes izpilddirektoram. 

 

 

27. 

Par Riebiņu novada domes Sociālā dienesta nolikuma projektu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta 

lēmumprojektu par Riebiņu novada domes Sociālā dienesta nolikuma projekta 

apstiprināšanu (skat. __. pielikumu). Riebiņu novada domes Sociālā dienesta nolikums tika 

apstiprināts 2005. gadā, pēdējo reizi izdarīti grozījumu 2010. gadā. Pamatojoties uz izmaiņām 

vairākos LR normatīvajos aktos, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, ir radusies 

nepieciešamība aktualizēt Sociālā dienesta nolikumu. 

Riebiņu novada domes Sociālo jautājumu komiteja, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 10. panta 2. daļu: “Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido pašvaldības 

iestādi-sociālo dienestu”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atcelt 2005. gada 13. janvārī apstiprināto Riebiņu novada domes Sociālā dienesta 

nolikumu. 

2. Apstiprināt Riebiņu novada domes Sociālā dienesta nolikuma projektu saskaņā ar 8. 

pielikumu. 
  

28. 

Par apkures maksas samazinājumu I. D. 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

29. 

Iesniegumu izskatīšana 

29.1. 

T. Z. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par T. Z., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 7. marta 

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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 
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atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,02 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7662 

005 0774 atbilstoši 2. 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. 

 

29.2. 

J. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par J. D., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 22. februāra 

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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 1,7432 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0201 

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. 

 

 

29.3. 

S. U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par S. U., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 22. februāra 

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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Pamatojoties uz mutisku iesniegumu, izbeigt zemes nomas attiecības ar R. A. 

(personas kods) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 011 0386 nomu. 

2. Iznomāt S. U. (personas kods) 0,5 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7670 011 0386 atbilstoši 4. grafiskajam pielikumam. 

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

4. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

5. 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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29.4. 

M. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par M. B., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 1. marta 

iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu par zemes gabalu 3,0 ha platībā ar kadastra 

numuru 7648 003 0283, uz kura atrodas M. B. piederošās ēkas. 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2008. gada 31. martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. B-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2028. gada 30. marts. 

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

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

 

 

29.5 

P. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

29.6. 

A. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

29.7. 

Biedrības "Riebiņu novada attīstības biedrība" iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Jakovele  

Novada dome izskata Finanšu komiteja lēmumprojektu par biedrības "Riebiņu novada 

attīstības biedrība" iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam. Biedrība 

"Riebiņu novada attīstības biedrība" plāno piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos“ projektu konkursā 

“Latgales kultūras programma 2018” un iesniegt projektu “Maļavotoju saīts Rībeņu 

nūvodā”. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 4150.00. Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 

EUR 1050.00, projekta “Maļavotoju saīts Rībeņu nūvodā” aktivitāšu veikšanai. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1050.00 apmērā projekta “Maļavotoju saīts Rībeņu 

nūvodā” aktivitāšu veikšanai no projektu līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

29.8. 
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I. R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par I. R., personas 

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

murdu līdz 15 m 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. 

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

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

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

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

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka I. R. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut I. R., personas kods, 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”. 

 

29.9. 

I. O. iesnieguma izskatīšana 
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Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par I. O., personas 

kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt tīkla limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

Kategrādes 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. 

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

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

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

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

 

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut I. O., personas kods, izmantot zvejā Kategrādes ezerā vienu tīklu 30 m garumā, 

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

par tīklu. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

29.10. 

F. B. iesnieguma izskatīšana 
   Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par F. B., 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 52  daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
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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. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka F. B. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut F. B., personas kods, 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 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”. 

 

29.11. 

I. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par I. Š., personas 

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

murdu, sētas garumu līdz 30 m 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 
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limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot 

nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.  

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

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

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

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka I. Š. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut I. Š., personas kods, izmantot zvejā Zolvas 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 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”. 

 

29.12. 

B. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par B. M., personas 

kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 2 murdus 

un tiklu līdz 70m Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52 daļu, 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 
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limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot 

nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.  

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

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

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

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

 

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka B. M. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut B. M., personas kods, 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 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”. 

 

29.13. 

A. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par A.K., personas 

kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam tīklu 30 m 

garumā Mazās Solkas 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 
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Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut A. K., personas kods, izmantot zvejā Mazās Solkas ezerā vienu tīklu 30 m 

garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit 

centi) par tīklu. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

29.14. 

A. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par A. V., personas 

kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt tīkla limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

Kategrādes 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. 

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

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

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

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



39 
 

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut A. V., personas kods, izmantot zvejā Kategrādes ezerā vienu tīklu 30 m garumā, 

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

tīklu. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru 

kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos”. 

 

29.15. 

A. D. iesnieguma izskatīšana 
 Ziņo P. Rožinskis 

 Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par A. D., personas kods, 

iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt tīkla limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam Kategrādes 

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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut A. D., personas kods, izmantot zvejā Kategrādes ezerā vienu tīklu 30 m garumā, 

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

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru 

kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos”. 

 

29.16. 

A. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par A. S., personas 

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

murdu Bicānu 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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut A. S., personas kods, izmantot zvejā Bicānu 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 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”. 

 

29.17. 
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Ž. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Ž. O., personas 

kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Kategrādes 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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut Ž. O., personas kods, izmantot zvejā vienu murdu Kategrādes ezerā ar sētas 

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

deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru 

kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos”. 

 

29.18. 

V. F. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par V. F., personas 

kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 

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

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

nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.  

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

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

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

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. F. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut V. F., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezera vienu tīklu 30 m garumā, 

nosakot gada zvejas tiesību nomu 34 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi) par 

tīklu. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

29.19. 

V. Ņ. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par V. Ņ., dzīvesvieta, 

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

sētas garumu līdz 30 m Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52 daļu, 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 
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saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu 

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

nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.    

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

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

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

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. Ņ. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. V.Ņ., dzīvesvieta,  atļaut 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 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”. 

 

29.20. 

V. J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par V. J., 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 52 daļu, 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 
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saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu 

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

nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.    

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

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

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

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atļaut V. J., personas kods, 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 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”. 

 

29.21. 

V. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par V.V., personas 

kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam Ostrovas un 

Mazās Solkas 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 
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Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. V. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atļaut V. V., personas kods, izmantot zvejā Lielā Ostrovas ezerā 2 zivju tīklus 15m 

garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit 

centi) par 2 tīkliem 15 metrus garumā katru. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

29.22. 

SIA “Agrofirma “Turība”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par SIA “Agrofirma 

“Turība””, reģ. Nr 47703000195, iesniegumu, kurā valdes priekšsēdētājs M. Bekešs lūdz 

piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m 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. 

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

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

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

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 
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   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka SIA “Agrofirma “Turība”” atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut SIA “Agrofirma “Turība””, reģ. Nr. 47703000195, izmantot zvejā Zolvas ezera 

vienu tīklu 30 m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri 

eiro, divdesmit centi) par tīklu. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru 

kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos”. 

 

 

 

 

30. 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījums Riebiņu novada domes 2016.gada 

15.marta Saistošajos noteikumos Nr. 8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji 

Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusu”” projektu 
Ziņo P. Rožinskis 

 Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta 

lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījums Riebiņu novada domes 

2016.gada 15.marta Saistošajos noteikumos Nr. 8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji 

Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusu”” projektu (skat. 9. 

pielikumu). 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars 

Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījums Riebiņu novada domes 2016.gada 

15.marta Saistošajos noteikumos Nr. 8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu 

novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusu”” projektu (skat. 9. 

pielikumu). 

 

 

31. 

Iesniegumu izskatīšana 

31.1. 

S. L. iesnieguma izskatīšana 
 Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata S. L., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam tīklu 75 m garumā Eikšas ezerā 2018. gadam. 
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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” 3.11.apakšpunktu kas 

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

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

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

nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.  

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

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

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

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut S. L., personas kods, izmantot zvejā Eikšas ezerā vienu tīklu 30 m garumā, 

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

par tīklu. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

31.2. 

S. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata S. B., personas kods, dzīvesvieta, iesniegumu, kurā viņš lūdz 

piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu  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, 
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kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju 

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka S. B. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut S. B., personas kods, dzīvesvieta, 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 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”. 

 

31.3. 

SIA “Rušonas muiža” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata SIA “Rušonas muiža” valdes locekļa Dināra Gornika 

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

sētas garumu līdz 30 m Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52 daļu, 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, 
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kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju 

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

 

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka SIA “Rušonas Muiža” atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut SIA “Rušonas Muiža” 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 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”. 

 

31.4. 

R. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata R. B., 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 52 daļu, 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 
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murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

 

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka R. B. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut R. B., personas kods, 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 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”. 

 

31.5. 

P. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata P. O., 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 52 daļu, 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 
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Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

 

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut P. O., personas kods, 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 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”. 

 

31.6. 

A. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata A. K. iesniegumu, dzīvesvieta, kurā viņš lūdz piešķirt 30 

m tīkla limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam Kategrādes 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. 

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

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

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

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



52 
 

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut A. K., dzīvesvieta, izmantot zvejā Jašas ezerā vienu tīklu 30 m garumā, nosakot 

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

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru 

kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos”. 

 

31.7. 

J. I. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata J. I., dzīvesvieta, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu ar sētas garumu līdz 30 m Rušona 

ezerā 2018. gadam. 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52 daļu, 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. 

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

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

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

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



53 
 

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. I., 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 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”. 

 

31.8. 

J. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata J. Š., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m 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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. 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. 
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2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts Riebiņu 

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

31.9. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
   Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata J. B., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m  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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. B., 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 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”. 

 

31.10. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
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Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata J. B., 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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. B., personas kods, 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 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”. 

 

31.11. 

J. B. iesieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata J. B., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt 

30 m tīkla limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. B., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezerā ar vienu tīklu 30 m garumā, 

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

par tīklu. 

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

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

31.12. 

J. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata J. Š., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m 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.    
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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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. 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 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”. 

 

31.13. 

SIA “ZOLVA” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata SIA “ZOLVA”, reģ. Nr. 41503024694, iesniegumu, kurā 

valdes locekle A. Šņepste 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. 
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   Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka SIA “Zolva” atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut SIA “ZOLVA”, reģ. Nr. 41503024694, 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 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”. 

 

31.14. 

A. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata A. Š., personas kods, iesniegumu, kurā viņa 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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Atļaut A. 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 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”. 

 

31.15. 

S. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata 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. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka S. Š. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut 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 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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31.16. 

V. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata V. B., personas kods 260852-12155, 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. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. B. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut V. B., personas kods, 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 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”. 

 

31.17. 
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M. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata M. 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.  

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

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

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

murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un 

Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo 

noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut M. M., personas kods, 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 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”. 

 

31.18. 

Ē. T. iesnieguma izskatīšana 



62 
 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Ē. T., 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. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka Ē. T. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut Ē. T., personas kods, 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 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”. 

 

31.19. 

R. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata R. P., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Jašas 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. 

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

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

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

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

   Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka R. P. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut R. P., personas kods, izmantot zvejā Jašas 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 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”. 

 

31.20. 

L. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata L. K., dzīvesvieta, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam murdu ar sētas garumu līdz 30 m Mazās Solkas 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.  
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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. 

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

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

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

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

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

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut L.K., dzīvesvieta, izmantot zvejā Mazajā Solkas 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 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”. 

 

31.21. 

I. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata I. B., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Bicānu 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. 

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

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
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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. B. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut I. B., personas kods, izmantot zvejā Bicānu 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 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”. 

 

 

31.22. 

J. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. V., 

personas kods, dekl. adrese, 2018. gada 16. marta iesniegumu par adrešu piešķiršanu 

jaunbūvēm, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76800020013, Krištobos, 

Stabulnieku pagastā Riebiņu novadā. 

 Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9., 9., 12.2., 15., 28. punktam, atklāti balsojot 

ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Piešķirt divām jaunbūvēm (liellopu novietne un tehnikas novietne), kas atrodas uz zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 76800020013, adresi: „Voveri Viens”, Krištobi, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 106333385). 

 

31.23. 

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

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Biedrības 

“Mednieku klubs „Sābri””, Reģ. Nr. 40008224795, ko pārstāv valdes loceklis Vilis Usāns, adrese, 

2018. gada 19. marta iesniegumu par līguma slēgšanu par medību platības izmantošanu uz 

pašvaldībai piekritīgās zemes. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Slēgt līgumu ar Biedrību “Mednieku klubs „Sābri””, Reģ. Nr. 40008224795, uz 5 gadiem, 

par medību platības izmantošanu uz pašvaldības zemes ar kadastra numuru  7680 

0010142- 4,9244 ha, 7680 001 0152 – 2,0 ha, 7680 001 0113 – 3,5 ha kopplatībā. 

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

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

 

31.24. 

AS „Latvijas Valsts meži” iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P. Rožinskis 

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

„Latvijas Valsts meži”, reģ. nr. 40003466281, 2018.gada 19.martā elektroniski iesniegtu 

Nekustamo īpašumu pārvaldes iesniegumu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

76620050824 3,95 ha platībā apvienošanu vienā īpašumā un nosaukuma piešķiršanu. Dome 

konstatē, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 76620020068 sastāv no trijām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76620020066 (70,62ha), 76620020068 (258,19ha) un 

76620050418 (42,90ha), kas atrodas Riebiņu 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 Riebiņu pagasta teritorijā, kopplatībā 

375.66 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc platību kadastrālās uzmērīšanas. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, 

Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pievienot nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 76620020068, kura sastāvā 

ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76620020066 (platība 70,62 ha), 

76620020068 (platība 258,19 ha), 76620050418 (platība 42,90 ha), kas atrodas Riebiņu 

novada Riebiņu pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620050824 

(platība 3,95 ha), 

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

3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 76620020068, kas atrodas Riebiņu  

novada Riebiņu pagastā,  piešķirt nosaukumu „Valsts mežs”. 

 

 

 31.25. 

AS „Latvijas Valsts meži” iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P. Rožinskis 

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

„Latvijas Valsts meži”, reģ. nr. 40003466281, 2018.gada 19.martā elektroniski iesniegtu 

Nekustamo īpašumu pārvaldes iesniegumu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 

76800010161 167,27 ha platībā, 76800010162 32,08ha platībā un 76800010216 3,3ha platībā 

apvienošanu vienā īpašumā un nosaukuma piešķiršanu. 

 Dome konstatē, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 76800010160 sastāv no 

sešām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76800010159 (256,67ha), 76800010160 

(287,1ha), 76800010222 (0,5ha), 76800010223 (0,2ha), 76800010073 (147,94ha) un 

76800030159 (125,00ha), kas atrodas Stabulnieku pagastā Riebiņu novadā. 
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 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 Stabulnieku pagasta teritorijā, 

kopplatībā 1020,06 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc platību kadastrālās uzmērīšanas. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, 

Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76800010160, kura sastāvā 

ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76800010159 (platība 256,67ha), 

76800010160 (platība 287,1ha), 76800010222 (platība 0,5ha), 76800010223 (platība 

0,2ha), 76800010073 (platība 147,94ha) un 76800030159 (platība 125,00ha), kas atrodas 

Stabulnieku pagastā Riebiņu novadā, trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

76800010161 (platība 167,27ha), 76800010162 (platība 32,08ha) un 76800010216 

(platība 3,3ha). 

2. Atstāt spēkā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76800010161 un 76800010162 

noteikto zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800010216 noteikto zemes 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

4. Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76800010160, atrodas Riebiņu novada 

Stabulnieku pagastā, piešķirt nosaukumu „Valsts mežs”. 

 

32. 

Par sadarbību ar Jaunsardzes un informācijas centru  

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Anspoka 

Riebiņu novada dome izskata domes priekšsēdētāja P. Rožinska lēmumprojektu par 

sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru (skat. pielikumu). 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Slēgt līgumu par sadarbību ar Jaunsardzes un informācijas centru par pašvaldības 

atbalstu licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu. 

 

 

33. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem 

33.1. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras 

izbūve Aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers””  
Ziņo I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā 

projektu konkursu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” 

konkursa nolikuma 2018. un 2019. gadam aktivitātei “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projekta ““Tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras izbūve Aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”” iesniegšanu un 

līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekts 23.03.2018. tiks iesniegts Latvijas vides aizsardzības 

fonda administrācijā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 70000.00 (septiņdesmit tūkstoši eiro 00 

centi). 

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

ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) 

dabas aizsardzības plānu ieviešana” un iesniegt projektu ““Tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras izbūve Aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers””. 

2. Paredzēt līdzfinansējumu EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro) apmērā no attiecināmajām 

izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā. 

 

33.2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību 

izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”” 
Ziņo I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā 

projektu konkursu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” 

konkursa nolikuma 2018. un 2019. gadam aktivitātei “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projekta “Dabas izziņas un pētniecisko 

nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers” iesniegšanu un 

līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekts 23.03.2018. tiks iesniegts Latvijas vides aizsardzības 

fonda administrācijā. Projekta kopējās izmaksas EUR 84780.44 (astoņdesmit četri tūkstoši 

septiņi simti astoņdesmit eiro 44 centi). 

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

ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) 

dabas aizsardzības plānu ieviešana” un iesniegt projektu “Dabas izziņas un 

pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”. 

2. Paredzēt līdzfinansējumu EUR 8900 (astoņi tūkstoši deviņi simti euro) apmērā no 

attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2018. gada budžetā. 

 

34. 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas darba slodzē un  

jaunas amata vienības izveidošanu 
   Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par izmaiņām Iepirkumu komisijas darba 

slodzē. 

Sakarā ar Riebiņu novada iepirkumu komisijas darba apjomu palielināšanu, kas saistīts ar 

projektu ieviešanu un īstenošanu, kā arī komisijas darba efektivitātes uzlabošanai, izveidot 

jaunu amata vienību ,,Iepirkumu speciālists”. 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga 

Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, 

Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret nav, 4 atturas (Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris,) Alberts Upenieks balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Samazināt darba slodzi iepirkumu komisijas priekšsēdētājam līdz 80 stundām mēnesī 

(stundas tarifa likme EUR 3,60; maksimālā bruto darba samaksa EUR 288) ar 2018. 

gada 3.aprīli.  

2. Samazināt darba slodzi iepirkumu komisijas locekļiem līdz 34 stundām mēnesī 

(stundas tarifa likme EUR 2,80; maksimālā bruto darba samaksa EUR 95,20) ar 2018. 

gada 3.aprīli.  

3. Pārskatīt darba pienākumus sabiedrisko attiecību speciālistam, izslēdzot no amata 

apraksta iepirkumu komisijas sekretāra pienākumus un samazinot darba samaksu 

par EUR 192, atstājot iespēju strādāt kā Iepirkumu komisijas loceklim 34 stundas 

mēnesī.  

4. Izveidot jaunu amata vienību „Iepirkumu speciālists” ar darba algas likmi EUR 663 

mēnesī - 0,8 slodzes. 

 

 

35. 

Par adrešu maiņu 
Ziņo P. Rožinskis 

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

maiņu. 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., 17., 29. punktam, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, 

Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Mainīt funkcionāli saistītām ēkām (būvēm, īp. kad. nr. 7670-512-0010) ar kadastra 

apzīmējumiem 76700120206022, 76700120206023, 76700120206024, 76700120206025 

un 76700120206026, adresi no “Aglonas iela 4, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads” uz “Preiļu šoseja 1, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads” (kods 101349147). 

2. Mainīt funkcionāli saistītām ēkām (būvēm, īp. kad. nr. 7670-512-0007) ar kadastra 

apzīmējumiem 76700120206007, 76700120206008 un 76700120206009, adresi no 

“„Stacija Aglona”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads” uz “„Dzelzceļa 

māja 490 km”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads” (kods 106186767). 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.27 
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Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)              P. Rožinskis 

Protokoliste   (personīgais paraksts)    K. Nagle 

Protokols parakstīts 23.03.2018. 


