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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

 

2020. gada 16. jūnijā        Nr. 8 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

        

 

Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus vienpadsmit jautājumus 

kā darba kārtības nākamos jautājumus: 

 

1. Par automašīnas izslēgšanu no zembilances; 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2020 „Par grozījumiem 2020. 

gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 „Par 

Riebiņu novada domes 2020.gada budžetu”” projektu   

Domes 

priekšsēdētājs  

P. Rožinskis 

2. 

Par Riebiņu novada domes 2019. gada finanšu pārskata un 

Riebiņu novada pašvaldības publiskā pārskata par 2019. 

gadu apstiprināšanu un zvērināta revidenta atzinumu 

P. Rožinskis 

3. 
Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas 

Pasts” 

P. Rožinskis 

4. Par Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšanu P. Rožinskis 

5. Par Dravnieku pamatskolu P. Rožinskis 

6. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 
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2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Audiovizuāla aprīkojuma iegāde 

kvalitatīvu pasākumu nodrošināšanai Riebiņu kultūras centrā”; 

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Krastā bāzētās infrastruktūras 

izveide Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu ezerā”, 

4. Par grozījumiem ŪDENS TŪRISMA INVENTĀRA IZMANTOŠANAS 

NOTEIKUMOS; 

5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu; 

6. Par zemes nomu; 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Litavnieki”; 

8. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu; 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kartībā; 

10. Par bērnu vasaras nometņu norises saskaņošanu; 

11. Iesniegumu izskatīšana. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot vienpadsmit papildus jautājumus, un sākt 

sēdi. 

 

 

 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2020_ „Par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 „Par Riebiņu novada domes 2020.gada budžetu”” 

projektu   
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas 

Bogdanovas lēmumprojektu par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2/2020 „Par Riebiņu novada domes 2020.gada budžetu”. 

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

„Par pašvaldībām” 46.pantu, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 8/2020 „Par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 „Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu”” 

projektu  (skatīt 1. pielikumu). 

 

 

2. 

Par Riebiņu novada domes 2019. gada finanšu pārskata un Riebiņu novada 

pašvaldības publiskā pārskata par 2019. gadu apstiprināšanu un zvērināta revidenta 

atzinumu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un galvenās grāmatvedes Vēsmas 

Želves lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 2019. gada finanšu pārskata un Riebiņu 
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novada pašvaldības publiskā pārskata par 2019. gadu apstiprināšanu un zvērināta revidenta 

atzinumu (skat. 2. pielikumu). 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti un 

vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt finanšu pārskatu par 2019. gadu.  

2. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības publisko pārskatu par 2019. gadu. 

3. Informāciju par zvērināta revidenta atzinumu pieņemt zināšanai. 

 

 

3. 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas Pasts” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un vecākās juristes Ineses Pedānes 

lēmumprojektu par telpu nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas Pasts”. No Valsts 

akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” ir saņemta vienošanās Nr.2020/1 projekts par 

grozījumiem noslēgtajā līgumā, t.i. par 2018.gada 28.decembra Telpu nomas līguma 

Nr.2019/1 // 8-13.04/166/2019  līguma darbības izbeigšanu par telpas nomu Skolas ielā 3, 

Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. Skat. 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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Izbeigt 2018. gada 28. decembra Telpu nomas līguma Nr.2019/1 // 8-

13.04/166/2019  darbību 2020. gada 30. jūnijā.   

 

 

4. 

Par Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Iepirkumu 

komisijā pieņemto lēmumu apstiprināšanu. 

 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez 

PVN) 
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Iekštelpu remonta 

darbu veikšana 

Riebiņu vidusskolā, 

Galēnu pamatskolā 

un PII “Sprīdītis” 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

"Rēzeknes būvserviss" 

SIA 

Daļai Nr. 1 - 

Remontdarbu veikšana 

Riebiņu vidusskolā 

EIRO 7427.87 
Daļai Nr. 2 - 

Remontdarbu veikšana 

Galēnu pamatskolā 

EIRO 27948.69 
Daļai Nr. 3 - 

Remontdarbu veikšana 

PII "Sprīdītis"       

EIRO 16516.65 

 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 
 

5. 

Par Dravnieku pamatskolu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ā. Elsts, 

Izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka, J. Kupris, Ā. Pudule, J. Ivanāns 

Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

lēmumprojektu par Dravnieku pamatskolu. 

Dome konstatē, ka izglītojamo skaits Dravnieku pamatskolā uz 1.09.2019. bija: 2. -

8. klasēs - 24 skolēni, 1. un 9. klases šogad nav, bet pirmsskolā - 5-6 gadīgie ir 3 izglītojamie, 

jaunāki - 6 bērni, bet uz 2021. gada 1. septembri paredzams samazinājums par 6 skolēniem, 

līdz ar to izglītības programmu īstenošanai ir nepietiekams valsts mērķdotācijas finansējums 

pedagogiem. 

Novada dome ir saņēmusi  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vēstuli ar 

aicinājumu izvērtēt un pārskatīt iepriekš pieņemto lēmumu par Dravnieku pamatskolas 

likvidāciju 2021. gada 31. augustā, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) ir 

pagarinājis skolas programmu akreditāciju tikai līdz 31.12.2020., kas neļautu pabeigt iesākto 

2020./2021. mācību gada procesu. 

Ir sagatavoti trīs lēmumprojektu varianti: 

1. variants: 

Likvidēt Riebiņu novada izglītības iestādi – Dravnieku pamatskolu (Reģ. Nr. 4212900360, 

juridiskā adrese: Dravnieku pamatskola, Skolas iela-4, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā, LV-5333 ) 2020. gada 21. septembrī.  

2. variants - atstāt spēkā iepriekšējo lēmumu: 

Likvidēt Riebiņu novada izglītības iestādi – Dravnieku pamatskolu (Reģ. Nr. 4212900360, 

juridiskā adrese: Dravnieku pamatskola, Skolas iela-4, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā, LV-5333 ) 2021. gada 31. augustā.  
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3. variants:  

1. Atcelt Riebiņu novada domes lēmumu par Dravnieku pamatskolas likvidāciju 2021. 

gada 31. augustā. 

2. Likvidēt Riebiņu novada izglītības iestādi – Dravnieku pamatskolu (Reģ. Nr. 

4212900360, juridiskā adrese: Dravnieku pamatskola, Skolas iela-4, Stabulniekos, 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, LV-5333 ) 2021. gada 30. jūnijā.  

3. Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) pārskatīt un saskaņot Dravnieku 

pamatskolas likvidācijas termiņu no 31.08.2021. uz 30.06.2021. 

4. Lūgt Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD) pārskatīt un pagarināt mācību 

programmas akreditācijas termiņu, nosakot to līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

 

Domes priekšsēdētājs P. Rožinskis aicina balsot par katru lēmumprojekta variantu 

secīgi, taču deputāti nebalso par pirmo un otro variantu. 

Balsojums notiek tikai par trešo variantu. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu, 

kuros noteikts, ka pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, 

reorganizē un likvidē izglītības iestādes, kā arī pamatojoties uz  2019.gada 26.martā 

Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegto prognozējamo Riebiņu novada izglītības iestāžu 

tīkla attīstības plānu turpmāko trīs gadu periodā, atklāti un vārdiski balsojot ar  10 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Andrs Sondors, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret nav, 5 

atturas (Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne), 

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atcelt Riebiņu novada domes 18.02.2020. lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 3) “Par 

Dravnieku pamatskolas likvidāciju 2021. gada 31. augustā”. 

2. Likvidēt Riebiņu novada izglītības iestādi – Dravnieku pamatskolu (Reģ. Nr. 

4212900360, juridiskā adrese: Dravnieku pamatskola, Skolas iela-4, 

Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, LV-5333 ) 2021. gada 30. 

jūnijā.  

3. Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) pārskatīt un saskaņot Dravnieku 

pamatskolas likvidācijas termiņu no 31.08.2021. uz 30.06.2021. 

4. Lūgt Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD) pārskatīt un pagarināt 

mācību programmas akreditācijas termiņu, nosakot to līdz 2021. gada 30. 

jūnijam. 

 
 

6. 

Iesniegumu izskatīšana 

6.1. 

S. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par S. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2020. 

gadam. 

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
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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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut S. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 

līdz 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”. 

 

6.2. 

SIA “Rušonas muiža” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par SIA “Rušonas muiža”, reģ. Nr. 41503039469, iesniegumu, kurā SIA 

pārstāvis A. Upenieks lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar murdu 

Rušona ezerā 2020. 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 
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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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut SIA “Rušonas muiža”, reģ. Nr. 41503039469, 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”. 

 

6.3. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par A.P., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2020. 

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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 

līdz 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”. 

 

6.4. 

O. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par O. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2020. 

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 
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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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut O. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 

līdz 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”. 

 

7. 

Par automašīnas izslēgšanu no zembilances 
            Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata domes galvenās grāmatvedes Vēsmas Želves lēmumprojektu 

par automašīnas izslēgšanu no zembilances. 

No Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas centra iecirkņa Kriminālpolicijas 

nodaļas ir saņemts lēmuma noraksts par kriminālprocesa izbeigšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 
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Izslēgt no Riebiņu novada domes zembilances nozagto automašīnu par summu EUR 

7291.09 – automašīnas marka “Dodge Grant Caravan”, valsts numurs FJ 8620, kura 

tika izsludināta meklēšanā un netika atrasta. 
 

8. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Audiovizuāla aprīkojuma iegāde 

kvalitatīvu pasākumu nodrošināšanai Riebiņu kultūras centrā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas 

Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.3. “Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, 

pašdarbība)” projekta “Audiovizuāla aprīkojuma iegāde kvalitatīvu pasākumu 

nodrošināšanai Riebiņu kultūras centrā” līdzfinansējumu.  

Projekta kopējās izmaksas EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 0 centi), no 

kurām Pašvaldības privātais finansējums (10% no attiecināmām izmaksām)  ir EUR 1500,00 

(viens tūkstotis pieci simti euro, 0 centi). Projekta ietvaros paredzēts iegādāties audiovizuālu 

aprīkojumu kvalitatīvu pasākumu nodrošināšanai. 

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

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

gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt konkursam projekta pieteikumu “Audiovizuāla aprīkojuma iegāde 

kvalitatīvu pasākumu nodrošināšanai Riebiņu kultūras centrā”;  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu 

EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 0 centi) (ar PVN 21%). 

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

1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 0 centi) no projektu līdzfinansējumiem 

paredzētiem līdzekļiem 2020./2021. gada budžetā. 

4. Segt neattiecināmās izmaksas, ja tādas radīsies pēc iepirkuma procedūras 

veikšanas, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2020./2021. 

gada budžetā.  

5. Pašvaldībai pēc projekta īstenošanas ilgtermiņā nodrošināt iegādātā 

aprīkojuma uzturēšanu un lietošanas uzraudzību. 

 

9. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Krastā bāzētās infrastruktūras izveide 

Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu ezerā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas 
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potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcība: „Atbalsts apkārtējās vides infrastruktūras, 

kultūras objektu kvalitātes un pieejamības veicināšanai un lauku dzīves telpas pievilcības 

saglabāšanai” projekta “Krastā bāzētās infrastruktūras izveide Riebiņu novada Rušonas 

pagasta Bicānu ezerā”  līdzfinansējumu.  

 Projekta attiecināmās izmaksas EUR 25000 (divdesmit pieci tūkstoši eiro). 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Krastā bāzētās infrastruktūras izveide Riebiņu novada 

Rušonas pagasta Bicānu ezerā” .  

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

2500.00(divi tūkstoši pieci simti eiro) un neattiecināmās izmaksas, ja tādas 

radīsies pēc iepirkuma veikšanas, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem 

līdzekļiem 2020. -2021. gada budžetā. 

 

 

10. 

Par grozījumiem ŪDENS TŪRISMA INVENTĀRA IZMANTOŠANAS 

NOTEIKUMOS 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas 

Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem Ūdens tūrisma inventāra 

izmantošanas noteikumos (apstiprināti ar 2019. gada 18. jūnija sēdes lēmumu Nr. 16 

(protokols Nr. 6). 

Noteikumi nosaka Riebiņu novada domes īpašumā esošā ūdens tūrisma inventāra 

(katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi (ang. Stand Up Paddle Board), airu laivas, ūdens 

bumbas un zorba bumbas, motorlaiva – turpmāk inventārs) nodošanu bezmaksas lietošanā 

individuālajiem inventāra lietotājiem Riebiņu novada teritorijā. 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt 3.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.1.1. Bicānu ezerā – Gelenovas parkā, Riebiņu novada Rušonas pagastā pašvaldības 

īpašuma (kadastra nr. 76700090087) krasta zonā pie inventāra īpašnieka pārstāvja, 

tālr. ______________.”. 

2. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“4.1. Inventārs paredzēts lietošanai Riebiņu novada ūdeņos, tas tiek izsniegts un 

atgriezts pašvaldības īpašumā Gelenovas parkā un ūdensslēpošanas bāzē “Bašķi” 

piederošajās krasta zonās. “. 

 

11. 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

11.1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Anatpole” 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par SIA „Preime” sertificēta zemes ierīkotāja Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs AA0113, 

2020.gada 15.jūnijā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Anatpole”, kadastra numurs 76700120024, kas 

atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības 

projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Anatpole” (kadastra 

Nr. 76700120024), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120024 (platība 

43,5 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (21,75 ha, kadastra apzīmējums 

76700120287) zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Jaunegles”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (21,75 ha, kadastra apzīmējums 

76700120288) noteikt zemes izmantošanas mērķi  – mežsaimniecība (kods 0201).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

11.2. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ezerkļavas” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par sertificēta zemes ierīkotāja Gata Grunšteina, sertifikāta numurs AA0106, 2020.gada 

15.jūnijā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Ezerkļavas”, kadastra numurs 76620010155, kas atrodas Riebiņu 

pagastā, Riebiņu novadā. Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 

pašvaldības teritorijas plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ezerkļavas” 

(kadastra Nr. 76620010155), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620010155 

(platība 13,4 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (7,8 ha, kadastra apzīmējums 

76620010155) zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Ezerkļavu mežs”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 5,6 ha, kadastra apzīmējums 76620010352) 

zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 
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12. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izskatot E. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 

10.jūnija  iesniegumu par 2009.gada 28.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma nr. K-7  pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.644 „Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” , pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes 

vienību 0,2232 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700120109, kas atrodas Rušonas 

pagastā Riebiņu novadā, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 

30.augusta Ministru kabineta Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. 

Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Izskatot A. U., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 

18.februāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumu” 53.punktu, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

1,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040455, kas atrodas Stabulniekos, 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 

Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas 

cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas 

mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Izskatot J. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 

22.maija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 

53.punktu, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 4,2 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040389, kas atrodas Čaunānos, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada 

domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

13. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Litavnieki” 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par A.L., personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotās personas J. L., personas kods xxxxxx-

xxxxx dekl. adrese xxx, 2020.gada 25.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Litavnieki”, kadastra Nr. 76700010057, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700010058 sadalīšanu divos zemes gabalos. 

Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Litavnieki” sastāvā ietilpst divas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76700010057 (3,9 ha) un 76700010058 (15,3 ha), 

kas atrodas Kalnackos, Rušonas pagastā,  Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Litavnieki” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700010058 platība ir 15,3 ha, tā sadalāma 5,16 ha un 10,14 ha platībās. 

 Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma 

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 

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

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

pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas 

„Lauku zemes (L1)”, izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma 

„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj:  

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

kadastra Nr. 76700010057, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700010058 

(platība 15,3 ha) sadalot divos zemes gabalos 5,16 ha un 10,14 ha platībās atbilstoši 

grafiskajam pielikumam. 

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

dabā. 

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,16 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 

0201).  

3.1. Noteikt plānoto zemes gabala nosaukumu „Litavnieku mežs”. 

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (10,14 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 projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības 

darbu veicējam.  

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

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

Riebiņu novada domē. 

             

14. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

14.1. 
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Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76620050550 atsavināšanu 
 Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par 

2020.gada 13.maija A.Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, iesniegumu par 

zemes gabala 1,517 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050550 nodošanu 

atsavināšanai Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

 Novada dome konstatē, ka Riebiņu pagasta nekustamais īpašums ar kadastra numuru 

76620050550 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050550 (1,517 

ha). Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu bijušajam zemes lietotājam  ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu, 

beigu termiņš 2027.gada 26.jūnijs. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti un 

vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

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

1. Veikt neapbūvētas zemes vienības 1,517 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

7662 005 0550 kadastrālo uzmērīšanu. 

2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76620050550 nosaukumu 

“Latvāņi”. 

3. Nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 76620050550, reģistrēt zemesgrāmatā 

uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620050550 atsavināt. 

5.  Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050550 atsavināšanas 

veidu– pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā 

gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 

14.2. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76760040148 atsavināšanu 
 Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par 

2020.gada 2.marta S. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, iesniegumu par 

zemes gabala 4,92ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040148 nodošanu atsavināšanai 

Antānos, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā.  

 Novada dome konstatē, ka ar Riebiņu novada domes 2020.gada 18.februāra lēmumu 

zemes vienība noteikta kā pašvaldībai piekritīgā zeme un nav kadastrāli uzmērīta. Zemes 

vienība iznomāta īstermiņa nomā S. Š. līdz 2024.gada 16.septembrim. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.pantu, saskaņā 

ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma 

privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā 

esošo informāciju,  atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 
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Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra numurs 76760040148, nosaukumu 

“Skariņas”. 

2. Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 76760040148 reģistrēt zemesgrāmatā uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

3. Nodot atsavināšanai zemes vienību 4,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7676 004 

0148. 

4. Zemes vienību (kadasta apz. 76800010210) 2,8 ha platībā  atsavināt Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

 

14.3. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76620040201 un 76620040102  

atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

            Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu pa 

2020.gada 10.jūnija A.A., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese, iesniegumu par zemes 

gabala 1,3889 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620040201 un zemesgabala 1,6067 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 004 0102  nodošanu atsavināšanai Riebiņu pagastā, 

Riebiņu novadā.  

 Novada dome konstatē, ka ar Riebiņu novada domes 2020.gada 18.februāra lēmumu 

zemes vienības noteiktas kā pašvaldībai piekritīgā zeme un nav kadastrāli uzmērītas. Zemes 

vienības iznomātas īstermiņa nomā A.A. līdz 2024.gada 16.septembrim. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.pantu, saskaņā 

ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma 

privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā 

esošo informāciju, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra Nr. 76620040201, nosaukumu 

“Rumpinieki”. 

1.1. Veikt neapbūvētas zemes vienības 1,6067 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

7662 004 0201 kadastrālo uzmērīšanu. 

1.2. Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 76620040201 reģistrēt zemesgrāmatā uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

1.3. Nodot atsavināšanai zemes vienību 1,6067 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

7662 004 0201. 

1.4. Zemes vienību (kadasta apz. 76620040201) 1,6067 ha platībā atsavināt 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

2. Veikt neapbūvētas zemes vienības 1,3889 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 

004 0102 kadastrālo uzmērīšanu. 

2.1. Nekustamo īpašumu “Āraiši” ar kadastra Nr. 76620040102 reģistrēt 

zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2.2. Nodot atsavināšanai zemes vienību 1,3889ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

7662 004 0102. 

2.3. Zemes vienību (kadasta apz. 76620040102) 1,3889 ha platībā atsavināt 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 
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15. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma nodokļa speciālistes A. Tumašovas lēmumprojektu 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā no Č. 

V.. Ir saņemts Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes pieprasījums. 

Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. pantu, likuma "Par nodokļiem 

un nodevām" 18.panta 11.punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada 

dome nolemj:  

1. Piedzīt no Č. V. (personas kods xxxxxx-xxxxx,  adrese: xxx) nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu – EUR 82,93 (astoņdesmit divi euro 93 centi), kas ietver 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 26,92 (divdesmit seši euro 92 

centi), nokavējuma naudu - EUR 20,33 (divdesmit euro 33 centi), kopā –EUR 47,25 

(četrdesmit septiņi euro 25 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām 

un būvēm  - EUR 26,35 (divdesmit seši euro 35 centi), nokavējuma naudu - EUR 

9,33 (deviņi euro 33 centi), kopā –EUR 35,68 (trīsdesmit pieci euro 68 centi) 

bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37'.panta 

noteiktajā kārtībā. 

 

16. 

Par bērnu vasaras nometņu norises saskaņošanu 
Ziņo P. Rožinskis 

         Novada dome izskata bērnu nometņu vadītāju Lidijas Ceriņas un Alekseja Vasiļjeva 

elektroniski saņemtu informāciju par bērnu nometņu norisi un nepieciešamības gadījumā par 

saskaņojumu bērnu vasaras nometnēm, kas notiks Riebiņu novada teritorijā. 

1. Nometnes nosaukums “Jautrie piedzīvojumi Ēdenē”, kas notiks 08.07.-

18.07.2020., viesu namā “Ēdene”, Geļenovā, Rušonas pag. Riebiņu novadā. 

2. Nometnes nosaukums “Zirgu jāšanas sporta nometne”, kas notiks 15.07.-

24.07.2020., Riebiņu pag. Riebiņu novadā. 

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

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

gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Saskaņot minēto nometņu norisi Riebiņu novada teritorijā. 

 

17. 

Iesniegumu izskatīšana 

17.1. 

V. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata V. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 26. 

maija iesniegumu par telpu īres un komunālo pakalpojuma līguma izbeigšanu 2020. gada 

31. maijā. 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Pamatojoties uz V. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 26. maija 

iesniegumu, izbeigt telpu īres un komunālo pakalpojuma līgumu ar minēto personu 

par dzīvokli, kas atrodas Latgales ielā 7-2, Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā, Riebiņu 

novadā, ar 2020. gada 31. maiju. 
 

17.2. 

E. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par E. L., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 3. jūnija iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ozols”, kadastra numurs 76800040341, zemes 

vienību 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040341, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ivana Sorokina iela 21”. 

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

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

dienas. 
 

17.3. 

J. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par J. K., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 21.maija iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Nika”, kadastra numurs 76700070084, zemes 

vienību 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700040103, izveidojot jaunu 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Varavīksnes”. 

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

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

dienas. 
 
 

17.4. 

S. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par S. S., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 8. jūnija iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Skabu Mājas”, kadastra numurs 76480040207, 

zemes vienību 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480020252, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Bukšinu purvs”. 

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

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

dienas. 
 
 

17.5. 

J. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par J. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 21. maija iesniegumu 

par medību platību apsaimniekošanu. 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Slēgt medību platību apsaimniekošanas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar J. Š., 

personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 

76620010122 (2,8 ha), 76620020074 (5 ha), 76620020110 (1,9 ha), 76620010121 (6,36 

ha), 76620010194 (1 ha), 76620010254 (5,47 ha), 76620010317 (1,95 ha), 76620040102 

(1,3889 ha), 76620040131 (10,14 ha), 76620040132 (1,26 ha), 76620040119 (0,4652 ha), 

76620010335 (2,49 ha), 76620010057 (2,2 ha). 

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

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

dienas. 
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17.5. 

V. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par V. S., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 10. jūnija iesniegumu 

par atteikšanos no zemes nomas. 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Izbeigt zemes nomas attiecības ar V. S. (personas kods xxxxxx-xxxxx) par zemes 

vienību 9,3636 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620080129. 

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

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

dienas. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.50 

 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)   Pēteris Rožinskis 

 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)    Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  25.06.2020. 
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Pielikums  
VIENOŠANĀS Nr.2020/1  

par grozījumiem 2018.gada 28.decembra 
 Telpu nomas līgumā Nr.2019/1 // 8-13.04/166/2019  

 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā,                                                      2020.gada __.________
             
Riebiņu novada dome (turpmāk tekstā – Iznomātājs), tās priekšsēdētāja Pētera Rožinska 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Riebiņu novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, 
un 
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” (turpmāk tekstā - Nomnieks), tās Tehniskā 
departamenta direktora Arvja Lietavieša personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018.gada 
25.jūnija pilnvaru Nr.01-11/194 no otras puses, kopā saukti – Puses, katra atsevišķi – Puse,  
 
pamatojoties uz: 

- Pušu 2018.gada 28.decembrī noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.2019/1 // 8-
13.04/166/2019 par telpu nomu Skolas ielā 3, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu 
novadā (turpmāk tekstā - Līgums); 
- Riebiņu novada domes 2019.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.11.12.(protokols 
Nr.16) “VAS “Latvijas Pasts” iesnieguma izskatīšana” 
-  Nomnieks vēlas izbeigt Līguma darbību ar 2020.gada 30.jūniju, 

vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus: 

1. Izteikt Līguma 7.1.punktu šādā redakcijā: 

“7.1. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz laiku - līdz 
2020.gada 30.jūnijam.”. 

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

3. Vienošanās stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā un kā Pielikums Nr.2 ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. Puses vienojas, ka Vienošanās 1.punkts ir piemērojams no 
2019.gada 28.decembra. 

4. Vienošanās sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas katra ar 
vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Iznomātāja, otrs – pie Nomnieka. 

5. Pušu rekvizīti un paraksti: 
   IZNOMĀTĀJS:                                                         NOMNIEKS: 

Riebiņu novada dome  
Reģ. Nr. 90001882087 
Saules iela 8,Riebiņu pagasts 
Riebiņu novads, LV-5326 
Konts LV12UNLA0050005638857 
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X 
Tālr.: 653-24376 
 
 

 

VAS „Latvijas Pasts” 
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, 
Mārupes novads, LV-1000 
Vienotais reģ.Nr.40003052790 
PVN reģ.Nr.LV40003052790 
Konts Nr. LV39PARX000828130001 
AS „Citadele Banka”, kods PARXLV22 
Tālr.: 67008002; 67608546 
 

 

_________________     /Pēteris Rožinsksis/ _______________      /Arvis Lietavietis/  
  

 

 

 
 

 


