
        
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2020. gada 18. februārī        Nr. 3 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 1-2020 

“Trauksmes celšana” projekta apstiprināšanu 

Domes 

priekšsēdētājs 

P. Rožinskis 

2. 

Par Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 2-2020 “Amatu 

savienošanas un blakus darba atļaujas izsniegšanas kārtība 

Riebiņu novada domē” projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

3. 

Par Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 3-2020 

“Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība 

Riebiņu novada pašvaldībā” projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem P. Rožinskis 

5. 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” īstenošanu 

P. Rožinskis 

6. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

7. 
Par Riebiņu novada domes ceļu fonda līdzekļu sadalījumu 

2020. gadam 

P. Rožinskis 

8. 

Par Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 4-2020 

“Riebiņu  novada pašvaldības Personas datu apstrādes 

noteikumi” projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

9. 

Par mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu 

vidi” nolikuma apstiprināšanu, projektu konkursa 

izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

      10. 

Par grozījumiem  Riebiņu novada domes 18.08.2015. 

nolikumā “Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu 

novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo 

autotransportu darba braucienos” 

P. Rožinskis 

     11. 
Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvēšanu Silajāņu 

pagastā 

P. Rožinskis 

    12. 
Par uzņēmēju grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu un 

konkursa izsludināšanu 2020. gadā 

P. Rožinskis 
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

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

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris 

Elsts, Andrs Sondors 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors J. Leicis, nekustamo īpašumu speciāliste I. 

Upeniece, izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka 

 

Interesenti: Dravnieku pamatskolas direktors Jānis Znotiņš 

 

Nepiedalās:  Dina Staškeviča (aizņemta pamatdarbā), Alberts Upenieks (attaisnojošo iemeslu dēļ) 

 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina izskatīt papildus 15 (piecpadsmit) jautājumus. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, deputāti nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus piecpadsmit jautājumus kā darba 

kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi. 

 

18. Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana P. Rožinskis 

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam 

īpašumam „Anatpole” 

P. Rožinskis 

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam 

īpašumam „Ausma” 

P. Rožinskis 

21. Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76480010008 

P. Rožinskis 

    13. 
Par saistošo noteikumu Nr.3/2020 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Riebiņu novadā” projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

   14. 

Par sadarbības līguma ar Preiļu novada domi slēgšanu 

projekta “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju 

piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” iesniegšanai –  

aktivitātes “Riebiņu novada Stabulnieku  pagasta 

pašvaldības autoceļa Polkorona - Voveri km 0,70-2.70 

pārbūve” īstenošanai un Riebiņu novada domes 

līdzfinansējuma piešķiršanu 

P. Rožinskis 

 15. 
Par grozījumiem Riebiņu novada  SAC “Rušona” 

aprūpētāju darba samaksā 

P. Rožinskis 

 16. 
Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

uzturēšanas izmaksām 

P. Rožinskis 

 17. 
Par Dravnieku pamatskolas likvidāciju  

2021. gada 31. augustā 

P. Rožinskis 
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22. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76620050601 

P. Rožinskis 

23. Par adreses „Dārzu iela 11, Riebiņi, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads” likvidēšanu 

P. Rožinskis 

24. Par nekustamā īpašuma “Balodīši” atsavināšanu P. Rožinskis 

25. Par nekustamā īpašuma “Vagaļi” atsavināšanu P. Rožinskis 

26. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 76700110398   

P. Rožinskis 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Mežvidi” 

P. Rožinskis 

28. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

29. Par zemes izvērtēšanu pēc zemes reformas pabeigšanas P. Rožinskis 

30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Ezerkļavas” 

P. Rožinskis 

31. Par zemes nomu P. Rožinskis 

32. Par pārskata ziņojumu par Riebiņu novada bāriņtiesas 

darbību 2019. gadā 

P. Rožinskis 

 

 

1. 

Par Riebiņu novada domes noteikumu Nr.1-2020 “Trauksmes celšana” projekta 

apstiprināšanu  
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un izpilddirektora J. Leiča lēmumprojektu par 

Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 1-2020 “Trauksmes celšana” projekta apstiprināšanu (skat. 

1. pielikumu). 
Novada dome saskaņā ar saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu un likuma 

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs 

Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 1-2020 “Trauksmes celšana” projektu 

(skat. 1. pielikumu). 
 

 

2. 

Par Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 2-2020 “Amatu savienošanas un blakus darba 

atļaujas izsniegšanas kārtība Riebiņu novada domē” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un izpilddirektora J. Leiča lēmumprojektu par 

Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 2-2020 “Amatu savienošanas un blakus darba atļaujas 

izsniegšanas kārtība Riebiņu novada domē” projektu (skat. 2. pielikumu). 
Novada dome saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā”, 

Ministru kabineta  2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 ”Noteikumi par iekšējās kontroles  
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sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai  publiskas personas 

institūcijā” 8.3.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 2-2020 “Amatu savienošanas un blakus 

darba atļaujas izsniegšanas kārtība Riebiņu novada domē” projektu (skat. 2. pielikumu). 

 

 

3. 

Par Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 3-2020 “Korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanas kārtība Riebiņu novada pašvaldībā” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un izpilddirektora J. Leiča lēmumprojektu par 

Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 3-2020 “Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 

kārtība Riebiņu novada pašvaldībā” projektu (skat. 3. pielikumu). 
Novada dome saskaņā ar Ministru kabineta  2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 

”Noteikumi par iekšējās kontroles  sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanai  publiskas personas institūcijā” 8.3. apakšpunktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 3-2020 “Korupcijas un interešu konflikta 

riska novēršanas kārtība Riebiņu novada pašvaldībā” projektu (skat. 3. pielikumu). 

 

 

4. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem 

4.1. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu atražošanas un pavairošanas 

pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezerā”  
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas projektu 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda 

pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 

zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī 

privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” izstrādātajam 

projektam „Zivju resursu atražošanas un pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša 

ezerā, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezerā” . 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris 

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

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2020. līdz 10.2020. 



5 

 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 3993.00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

ir 16.00 % jeb 639.00 EUR, pārējā summa 3354.00 EUR apmērā no Zivju fonda finanšu 

līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

 

4.2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Zivju atražošanas pasākumu veikšana 

Riebiņu novada Kategradas ezerā un Jāšezerā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas projektu 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda 

pasākuma „ Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 

zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī 

privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” izstrādātajam 

projektam “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategradas ezerā un Jāšezerā”. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris 

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

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, 

kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, 

vēžošana vai zemūdens medības”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2020. līdz 10.2020. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 6098.40EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

ir 16 % jeb 976.40 EUR, pārējā summa 5122.00 EUR apmērā no Zivju fonda finanšu 

līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

 

4.3. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Zivju pavairošanas pasākumu veikšana 

Riebiņu novada Zolvas ezerā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas projektu 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda 

pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 

zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī 

privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” izstrādātajam 

projektam „Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” . 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris 

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

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, 

kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, 

vēžošana vai zemūdens medības”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2020. līdz 10.2020. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 8712.00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

ir 15.04 % jeb 1310.00 EUR, pārējā summa 7402.00 EUR apmērā no Zivju fonda finanšu 

līdzekļiem. 

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

 

5. 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas projektu 

vadītājas Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

īstenošanu Riebiņu novadā.  

Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 

iesaistītās pašvaldības organizē jaunatnes iniciatīvas projektu konkursus, kuri vērsti uz 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt 

izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 2019. gadā uzsākti 2 projekti, no 

kuriem viens jau veiksmīgi realizēts.      

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts 

no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk 

un ne mazāk. Riebiņu novadam piešķirtā kvota 2020. gadā ir 3 projekti.  

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar MK 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.  460 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas 

noteikumi”.  

Pielikumā: atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums. 

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

ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (saskaņā ar 4. pielikumu). 

2. Attīstības un plānošanas daļai organizēt atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” atbilstoši 

izstrādātajam nolikumam.  

3. Izveidot jauniešu iniciatīvu projektu vērtēšanas komisiju šādā 3 locekļu  sastāvā: Inese 

Jakovele, Ilze Kudiņa, Āris Elsts . 

 

 

6. 

Iesniegumu izskatīšana 

6.1. 

V. L. iesnieguma izskatīšana 
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Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

V. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu 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 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. L. atbilst normatīvajos aktos 

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

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut V. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, 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”. 

 

6.2. 

L. A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

L. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu 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 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 L.A. atbilst normatīvajos aktos 

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

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut L. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, 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”. 

 
 

6.3. 

E. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

E. S., personas kods xxxxxxx-xxxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu Kategrades 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 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 E. S. atbilst normatīvajos aktos 

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

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut E.S., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kategrades ezerā vienu tīklu 30 

m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit 

centi) par tīklu. 

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

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

un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus 

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

zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

6.4. 

I. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

I. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums 25 m) Eikša 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 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 I. V. atbilst normatīvajos aktos 

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

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut I. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Eikša ezerā vienu tīklu 25 m 

garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 28,50 EUR (divdesmit astoņi eiro, piecdesmit 

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”. 

 

6.5. 

F. A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

F. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums 25 m) Eikša 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 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 F. A. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs 

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

1. Atļaut F. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Eikša ezerā vienu tīklu 25 m 

garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 28,50 EUR (divdesmit astoņi eiro, piecdesmit 

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”. 

 

6.6. 

I. J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

I. J., personas kods xxxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums 25 m) Eikša 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 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.J. atbilst normatīvajos aktos 

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

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut I. J., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Eikša ezerā vienu tīklu 25 m 

garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 28,50 EUR (divdesmit astoņi eiro, piecdesmit 

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 
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licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 

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

 

6.7. 

O. V.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

O. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar murdu (garums līdz 30 m) Jašas 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 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 O. V. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs 

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

1. Atļaut O. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Jašas ezerā vienu murdu līdz 

30 m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19,92 EUR (deviņpadsmit eiro, deviņdesmit 

divi 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”. 

 

6.8. 

J. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

J. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2020. gadam. 
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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. D. atbilst normatīvajos aktos 

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

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, 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”. 

 

6.9. 

J. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

J. G., personas kods xxxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Kategrades 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 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 J. G. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs 

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

1. Atļaut J. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kategrades 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”. 

 

6.10. 

V. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par V. M., deklarētā dzīvesvieta 

xxx ielā x-x, xxx, Riebiņu novadā,  2019.gada 19.decembra iesniegumu par durvju nomaiņas 

izdevumu atmaksu EUR 320 apmērā. 

V. M. dzīvo pašvaldībai piederošā dzīvoklī xxx ielā x-x, xxx, Riebiņu novadā. Īrniece par 

saviem līdzekļiem ir nomainījusi dzīvokļa durvis. Iesniegumam ir pievienots SIA “Baltic Doors 

Systems” rēķins Nr.R-RZ129 par durvju nomaiņu un maksājuma uzdevums Nr.147 par 

pakalpojuma apmaksu. 

Īres un komunālo maksājumu parāds V.M.uz 01.02.2020. ir 296,63 EUR. 

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

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

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

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atmaksāt V. M., deklarētā dzīvesvieta xxx ielā x-x, xxx, Riebiņu novadā, durvju 

nomaiņas izdevumus EUR 320 (trīs simti divdesmit euro) apmērā no xxx komunālajai 

saimniecībai piešķirtajiem līdzekļiem. 

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. 

 

 



15 

 

6.11. 

S. L. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

6.12. 

A. J.  iesnieguma izskatīšana   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

 

7. 

Par Riebiņu novada domes ceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2020. gadam 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komiteja lēmumprojektu par Riebiņu novada domes ceļu 

fonda līdzekļu sadalījumu 2020. gadam. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes ceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2020. gadam  un 

nākamajiem trīs gadiem saskaņā ar 5. pielikumu. 

 

 

8. 

Par Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 4-2020 “Riebiņu  novada pašvaldības Personas 

datu apstrādes noteikumi” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 

noteikumu Nr. 4-2020 “Riebiņu  novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi” projektu 

(skat. 6. 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 4-2020 “Riebiņu  novada pašvaldības 

Personas datu apstrādes noteikumi” projektu (skat. 6. pielikumu). 

 

 

9. 

Par mazo grantu projektu konkursa 

 “Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu 

un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas projektu 

vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu projektu konkursa  “Iedzīvotāji 

veido savu vidi” nolikuma Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā 

apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu (skat. 7. 

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

ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu mazo grantu projektu konkursam  “Iedzīvotāji veido savu vidi” 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā. 

2. Izsludināt mazo grantu projektu konkursu  “Iedzīvotāji veido savu vidi” Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā. 

3. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa  “Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas 

komisiju 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa, Antra 

Meluškāne, Juris Leicis, Jāzeps Ivanāns. 

 

 

10. 

Par grozījumiem  Riebiņu novada domes 18.08.2015. nolikumā  

“Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri izmanto 

personīgo autotransportu darba braucienos” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par grozījumiem nolikumā “Par 

ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo 

autotransportu darba braucienos”.  

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Grozīt nolikuma „Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes 

darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” 1.18. punktu šādā 

redakcijā: 

“1.18. Būvvaldes vadītājam līdz 700 km.”. 

2. Papildināt nolikumu „Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes 

darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” ar 1.26. punktu 

šādā redakcijā: 

“1.26. Būvvaldes inspektoram līdz 300 km.”. 

 

 

11. 

Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvēšanu Silajāņu pagastā 
 Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Komunālās nodaļas vadītāja R. Kabakova 

lēmumprojektu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvēšanu. Centrālām kanalizācijas kolektoram 

Silajāņu ciematā ir pieslēgti  administratīva ēka (kultūras nams, teritoriālā pārvalde, pasta nodaļa), 

27 dzīvokļu māja, 8 dzīvokļu māja. Kanalizācijas kolektors ir sliktā tehniskā stāvoklī un 

notekūdeņos tiek daudz lietus ūdeņu. Vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas daudzus gadus 

nedarbojas. Notekūdeņi nonāk vidē bez apstrādes. Tas rada smaku, vides piesārņojumu un vietējo 

iedzīvotāju neapmierinātību. 

 Nepieciešamie darbi: 

1) Izbūvēt jauno kanalizācijas kolektoru 300m garumā, 

2) Izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 1,5m³ diennaktī 

Nepieciešamie līdzekli: 

1) Projektēšana 4500 EUR (bez PVN), 

2) Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 10000 EUR (bez PVN), 

3) Kanalizācijas kolektora izbūve 5000 EUR (bez PVN). 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, 

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Veikt iepirkuma procedūru notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvēšanas projektēšanai 

Silajāņu pagastā. 

2. Par finansējuma piešķiršanu lemt pēc iepirkuma veikšanas. 

 

 

12. 

Par uzņēmēju grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu 

2020. gadā 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un projektu vadītājas Antras Meluškānes 

sagatavoto lēmumprojektu par uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada uzņēmējiem” 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā, konkursa nolikuma 

apstiprināšanu un uzņēmēju grantu projektu konkursa izsludināšanu. 

2020. gada pašvaldības budžetā uzņēmēju grantu konkursam kopējais plānotais 

finansējums ir 8000,00 Eur. Izstrādātais projektu konkursa Nolikums paredz vienam projekta 

pieteikumam pašvaldības atbalstu ne lielāku kā 2000,00 Eur. Skat. 8. pielikumu. 

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

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu uzņēmēju grantu konkursam Riebiņu novada pašvaldības 

finansējuma saņemšanai 2020. gadā. 

2. Konkursa pieteikumu iesniegšanu noteikt no 2020. gada 2. marta līdz 2020. gada 6. 

aprīlim. 

3. Apstiprināt vērtēšanas komisiju 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā: Antra Meluškāne, 

Ilze Kudiņa,  Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Valentīna Bogdanova. 

 

 

13. 

Par saistošo noteikumu Nr.3/2020 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Riebiņu 

novadā” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Tehniskās daļas vadītāja A. Meluškāna un 

vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 3/2020 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Riebiņu novadā” projekta apstiprināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3/2020 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Riebiņu novadā” projektu (skatīt 9. pielikumu). 

 

 

14. 

Par sadarbības līguma ar Preiļu novada domi slēgšanu projekta “Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” iesniegšanai -  aktivitātes 
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“Riebiņu novada Stabulnieku  pagasta pašvaldības autoceļa Polkorona–Voveri km 0,70-

2.70 pārbūve” īstenošanai un Riebiņu novada domes līdzfinansējuma piešķiršanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles lēmumprojektu par sadarbības līguma ar Preiļu novada domi slēgšanu projekta 

“Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” 

iesniegšanai -  aktivitātes “Riebiņu novada Stabulnieku  pagasta pašvaldības autoceļa Polkorona -

Voveri km 0,70-2.70 pārbūve” īstenošanai un Riebiņu novada domes līdzfinansējuma piešķiršanu.  

Projekta iesniedzējs Preiļu novada dome projekta sagatavotājs un realizētājs - sadarbības partneris 

Riebiņu novada dome. 

Projekta kopējās izmaksas 400 000.00 EUR, ERAF 85 % 340 000.00 EUR , valsts 

finansējums 18000.00 EUR, pašvaldības finansējums 42000.00 EUR. 

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

ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Preiļu novada domi par  projekta ”Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” iesniegšanu Latgales 

programmas 2010.-2019. gadam 8.pielikumā "Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” -  

aktivitātes “Riebiņu novada Stabulnieku  pagasta pašvaldības autoceļa Polkorona -

Voveri km 0,70-2.70 pārbūve” īstenošanai. 

2. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 42 000.00 apmērā no Riebiņu novada domes 

budžeta līdzekļiem projektu līdzfinansēšanai 2021. gadā. 

 

 

15. 

Par grozījumiem Riebiņu novada SAC “Rušona” aprūpētāju darba samaksā 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada 

domes struktūrvienības SAC Rušonas aprūpētāju  stundas tarifa likmē. 

Ir konstatēts, ka līdz šim brīvdienās aprūpētājām ir bijusi piemaksa, pamatojoties uz to, ka 

brīvdienās ir lielāka slodze, jo darbinieks veic visus pienākumus, kas saistīti ar iestādes darbības 

nepārtrauktību. Tā kā Darba likums un Atlīdzības likums nenosaka paaugstinātu apmaksu 

brīvdienās, lai netiktu pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, ir priekšlikums paaugstināt stundas 

tarifa likmi aprūpētājām no minimālās, t.i. EUR 2,48 uz EUR.3,00. Kopējais plānotais darba algas 

fonds aprūpētājām nemainīsies. 

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

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

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

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Noteikt SAC Rušona aprūpētājām summēto darba laiku ar pārskata periodu viens gads 

un stundas tarifa likmi EUR 3 (trīs euro) ar 2020. gada 1. janvāri. 

2. Uzdot personāla lietvedei veikt grozījumus darba līgumos. 
 

16. 

Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un ekonomistes 

Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamo uzturēšanas izmaksām Riebiņu novada izglītības iestādēs 2020.gada janvārī - 

augustā. 

Novada dome konstatē: 

1) Riebiņu novada izglītības iestādes apmeklē izglītojamie, kuru dzīvesvieta ir deklarēta citu 

pašvaldību administratīvajā teritorijā. 

2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 4.punktu, pašvaldībai līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju 

mēnešu laikā pēc tam, kad izglītojamie sākuši izmantot pašvaldības izglītības iestādes 

sniegtos pakalpojumus, sagatavo un nosūta pakalpojumu saņēmējam parakstīšanai līguma 

projektu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē. 

3) Līguma projektam pievieno pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus. 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

4.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt ar 2020. gada 1. janvāri Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un 

pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”  (skatīt 10. pielikumu). 

2. Uzdot Riebiņu novada domes ekonomistei sagatavot līgumus par Riebiņu novada domes 

un attiecīgās pašvaldības, kuru bērni (jaunieši) apmeklē Riebiņu novada izglītības 

iestādes, savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 

piemērojot šī lēmuma 1. punktā noteiktās viena izglītojamā izmaksas. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada domes 2019. gada  17. septembra sēdes 

lēmumu Nr. 6 „Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas 

izmaksām 2019. gada septembrī-decembrī”. 

 

 

Sēdei pievienojas Dravnieku pamatskolas direktors Jānis Znotiņš. 

 

17. 

Par Dravnieku pamatskolas likvidāciju 2021. gada 31. augustā 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Znotiņš, E. Visocka 

Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un izglītības 

jautājumu koordinatores E. Visockas lēmumprojektu par Dravnieku pamatskolas likvidāciju 2021. 

gada 31. augustā. 

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. 

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 balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 
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Juris Sparāns, Margarita Krole, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Ārija Pudule 

balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

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.  

 

Sēdei pamet Dravnieku pamatskolas direktors Jānis Znotiņš un Izglītības jautājumu koordinatore 

Evelīna Visocka. 

 

 

 

18. 

Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu 

apstiprināšanu. 

 

 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Riebiņu novada autoceļu 

ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšana 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

SIA "Neitrino" 

 

139890.71 

 

Autotransporta remonta darbu, 

tehnisko apkopju veikšana un 

rezerves daļu iegāde Riebiņu 

novada domes vajadzībām 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

SIA "VICARS"  EUR 7.00 par 1 

autoservisa darba 

stundu un 35% atlaide 

automobiļu rezerves 

daļām un smērvielām  

41999,00 

Zandartu mazuļu iegāde zivju 

resursu papildināšanai Zolvas, 

Kategrades ezeros un Jāšezerā” 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

IK "AQUALATS" EIRO 12240 

Līgums tiks slēgts, ja 

Zivju fondā tiek 

apstiprināts Riebiņu 

novada domes 

iesniegtais projekts par 

zivju mazuļu ielaišanu 

dabiskajās ūdenstilpēs 

zivju resursu 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

19. 

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

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par V. J., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 23. janvāra iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Anatpole”, kadastra Nr. 76700120024, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700120024 sadalīšanu divos vienādos zemes gabalos  21,75 ha un 21,75 ha. 

Nekustamā īpašuma „Anatpole” (kad. Nr. 76700120024) sastāvā ietilpst viena zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 76700120024 (43,5 ha) kas atrodas Rušonas pagastā,  Riebiņu 

novadā.  

Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Anatpole” sadalāmās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76700120024 kopplatība ir 43,5 ha, tā sadalāma 21,75 ha un 21,75 ha 

platībās. 

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

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

teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru 

kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 

05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas 

atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)”, „Mežu teritorijas 

(M)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas 

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

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 76700120024, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700120024 (platība 

43,5 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 21,75 ha un 21,75 ha platībās atbilstoši 

grafiskajam pielikumam. 

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (21,75 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 0201).  

 3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Jaunegles”. 

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (21,75 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 0201). 

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. 
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20. 

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

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par B. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 12. februāra iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Ausma”, kadastra Nr. 76620080098, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620080098 un 76620080151 sadalīšanu katru divos zemes gabalos (zemes vienību platības 4,1 

ha un 4,4 ha). 

Nekustamā īpašuma „Ausma” (kad. Nr. 76620080098) sastāvā ietilpst divas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 76620080098 (4,1 ha) un 76620080151 (4,4 ha), kas atrodas 

Petrovskos, Riebiņu pagastā,  Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Ausma” sadalāmās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76620080098 kopplatība ir 4,1ha, tā sadalāma 2,0ha un 2,1ha platībās, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620080151 kopplatība ir 4,4ha, tā sadalāma 1,5ha un 

2,9ha 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 balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu novada 

dome nolemj: 

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

Nr. 76620080098, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620080098 (platība 4,1 ha), 

zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 2,0 ha un 2,1 ha platībās un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 76620080151 (platība 4,4 ha), zemes vienību sadalot divos zemes 

gabalos 1,5 ha un 2,9 ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

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

 3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Pakalniņi”. 

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

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

 3.3. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Pakalniņi”. 

4. Noteikt paliekošajiem zemes gabaliem (2,1 ha un 2,9 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. 
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9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu 

novada domē. 

 

 

21. 

Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480010008 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par SIA „Latvijasmernieks”, reģ. Nr. 40003783960, Rēzeknes biroja, juridiskā 

adrese: Dārzu ielā 18, Rēzekne, 2020. gada 7. februāra iesniegumu par lietošanas mērķa 

piešķiršanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā „Upmalu mājas”, Gribolvā, Galēnu 

pagastā. 

  Konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamam īpašumā īpašuma „Gribolva” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480010008 

Galēnu pagastā reģistrēts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecību  (kods 0101) 34,5ha platībā. 

Atbilstoši Riebiņu pašvaldības plānojumam 2012.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480010008 funkcionālās zonas 

noteiktais zemes izmantošanas veids ir „Lauku zemes L2” (meliorētas lauku zemes). 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu un 2006.gada 20.jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Noteikt 1,5 ha platībā zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 764800100088001 

zemes lietošanas mērķi – lauku saimniecību nedzīvojamo ēku apbūve (kods 1003), 

eksplikācija: 1,5 ha zem ēkām un pagalmiem atbilstoši 2020.gada 5.februāra zemes vienības 

daļas izvietojuma shēmai zemes vienībā. 

2. Noteikt 34,5 ha platībā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480010008 (zemes 

vienības kopplatība 34,5 ha) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101), 

eksplikācija: 2,4 ha (t.sk. 0,9 ha esošā apbūve) zem ēkām un pagalmiem, 30,4 ha tīrumi, 0,3 

ha augļu dārzs, 1,4 ha pārējās zemes, 32,0 ha nosusināta l/s zeme atbilstoši 1994. gada 23. 

februāra zemes robežu plānam. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

22. 

Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050601    
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par SIA „Preime”, reģ. Nr. 41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19, Preiļi, 

mērnieka sniegto informāciju par mērniecības darbu veikšanu Riebiņu novada Riebiņu pagasta 

nekustamajā īpašumā „Randerīši”, kadastra numurs 76620050594. 

Konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050601 platība (piešķirtā 

platība 0,9 ha) dabā atšķiras no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētās platības. 

Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto 

daļu (Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 

platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes 

piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība 
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pieņem lēmumu par zemes gabala precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala 

robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā 

pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti), 

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome 

nolemj: 

1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050601  platību, nosakot, ka tā ir 

1,09 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. 

 

 

23. 

Par adreses „Dārzu iela 11, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads” likvidēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un adreses likvidēšanu. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 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, un 30.punktam, ja beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu 

grupu, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu. Pamatojoties uz minēto, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Likvidēt (dzēst) no Valsts adrešu reģistra adresi: „Dārzu iela 11, Riebiņi, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads” (kods 105385936). 

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. 

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma “Balodīši” atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

            Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par 

2020. gada 11. februāra A.G., personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxx, xxx, Silajāņu pagasts, 

iesniegumu par nekustamā īpašuma “Balodīši” ar kadastra numuru 76760050047 11,5495 ha 

platībā, kas atrodas Silajāņu pagasta Markovā, nodošanu atsavināšanai. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes lietotājam 

A. G. izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 2009.gada 28.maijā  persona noslēgusi lauku apvidus 

zemes nomas līgumu, kurš pagarināts līdz 2029.gada 27.maijam. Nekustamais īpašums sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76760050047 (8,9495 ha) un 76760050048 (2,6 

ha). Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760050047 atrodas A.G.piederoša dzīvojamā 

māja un saimniecības ēkas. Nekustamajam īpašumam nav izgatavots zemes robežu plāns 

(nemērīts). 

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

esošo informāciju, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris 

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

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

1. Veikt nekustamā īpašuma “Balodīši” ar kadastra numuru 76760050047 kadastrālo 

uzmērīšanu. 

2. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Balodīši”, kadastra numurs 76760050047, 11,5495 ha 

kopplatībā zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76760050047 un 76760050048 atsavināt. 

4. Noteikt īpašumam “Balodīši”, kadastra numurs 76760050047,  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 cenu. 

 

 

25. 

Par nekustamā īpašuma “Vagaļi” atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

            Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par  

2020. gada 27. janvāra V.V., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, xxx pagasts, 

iesniegumu par nekustamā īpašuma “Vagaļi” ar kadastra numuru 76700150011 3,7 ha platībā, kas 

atrodas Rušonas pagastā,  nodošanu atsavināšanai. 

Dome konstatē, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes lietotājam 

S.V.izbeigtas zemes lietošanas tiesības un persona noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu. 

2011.gada 3.martā S.V. mantinieks V.V.noslēdzis jaunu lauku apvidus zemes nomas līgumu, 

beigu termiņš 2021.gada 2.marts. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700150011 

atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēka. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes 

vienības. Nekustamajam īpašumam ir izgatavots zemes robežu plāns. 

 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 balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris 

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

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

1. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Vagaļi”, kadastra numurs 76700150011, 3,7 ha platībā 

zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7676700150011 atsavināt. 

3. Noteikt īpašumam “Vagaļi”, kadastra numurs 76700150011,  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 cenu. 

 

26. 

Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

76700110398   
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk – Nodaļa) 2020. 

gada 27. janvāra vēstuli Nr. 2-13-L/172 par zemes robežas aktualizāciju, par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 76700110031 un 76700110071 aktualizāciju pēc kadastrālās uzmērīšanas 

(atrodas Rušonas pagasta Ozolos). Nodaļa konstatējusi kadastra datu neatbilstību dokumentiem, 

uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 

t.i minēto zemes vienību robežas nesakrīt ar zemes robežu ierādīšanas aktos un plānos norādītajām 

robežām. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pants nosaka, ja Valts zemes dienests 

konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru panmata dati reģistrēti vai aktualizēti, 

tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos aktualizējot. Nodaļa 

2020.gada 21.janvārī zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76700110031 un 76700110071 

robežas kartē attēloja atbilstoši ierādīšanas aktiem un zemes robežu plāniem, tā rezultātā izveidojās 

jauna zemes vienība 0,14ha platībā un tai piešķirts kadastra apzīmējums 76700110398.  

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

zemesgrāmatās”6.panta astotajā daļā noteiktajam un saskaņā ar Nodaļas 2020.gada 22.janvāra 

aktu Nr. 11-12-L/27 “Par zemes vienības iekļaušanu rezerves fondā” jauna zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 76700110398 ir iekļauta rezerves zemes fondā. Nodaļa lūdz precizēt 

jaunizveidotās zemes vienības 0,14ha platībā zemes lietošanas mērķi. 

 Pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Riebiņu 

novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā no 14.08.2012., (14.08.2012. Riebiņu novada 

domes saistošie noteikumi Nr.9 par Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs 

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

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110398 (platība 0,14 ha) zemes 

lietošanas mērķi ar kodu 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas  rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas. 

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. 

 

27. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Mežvidi” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

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

AA0113, 2020. gada 14. februārī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mežvidi”, kadastra numurs 76800040094, kas atrodas 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. 

Riebiņu novada dome konstatē, 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 balsojot ar 13 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris 

Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Mežvidi” (kadastra Nr. 

76800040094), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800040094 (platība 5,4 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt paliekošajam zemes gabalam Nr.1 (3,0 ha, kadastra apzīmējums 76800040494) 

zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (2,4 ha, kadastra apzīmējums 76800040495) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

3.1. Piešķirt nosaukumu „Vilkvāles”.  

4. Mainīt ēkām (būvēm) adresi no „Mežvidi”, Cepernieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu 

novads uz „Vilkvāles”, Cepernieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads. 

5. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

28. 

Iesniegumu izskatīšana 

28.1. 

SIA “Dižozols investments” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par SIA “Dižozols investments”, reģ. Nr. 40203227482,  2020. gada 3. februāra iesniegumu par 

zemes sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Liepsalnieki”, kadastra numurs 76780010008, divas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780010007 (6,9 ha) un 76780040047 (2,9 ha) , 

izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Meža Liepsalnieki”. 

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. 

 

28.2. 

V. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par V. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx pag., Riebiņu novadā,  2020. gada 10. 

februāra iesniegumu par zemes sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Smilgas”, kadastra numurs 76780030150, zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 76780030151 (4,8 ha), izveidojot jaunu īpašumu. 

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

1.2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Timotiņi”. 

2.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Smilgas”, kadastra numurs 76780030150, zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 76780030152 (1,4 ha) , izveidojot jaunu īpašumu. 



28 

 

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

2.2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Pienenītes”. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

28.3. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx pag., Riebiņu novadā,  2020. gada 20. janvāra 

iesniegumu par zemes sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Silajāņu Ainavas”, kadastra numurs 76760040083, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 76760040085 (1,7 ha). 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Zvirbuļi”. 

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. 

 

 

28.4. 

K. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par K.P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx pag., Riebiņu novadā,  2020. gada 4. februāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 12. augustā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

P-6A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 11. augusts. 

       

 
28.5. 

I. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par I. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx pag., Riebiņu novadā,  2020. gada 10. februāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 
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Slēgt vienošanos par 2009. gada 30. jūlijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. Š-

1B pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 29. jūlijs. 

 
28.6. 

L. Z. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par L. Z., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx ielā x, Preiļos,  2020. gada 11. 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības par zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76760030074. 

2. Slēgt vienošanos par  grozījumiem 2017. gada 22. februārī noslēgtā lauku apvidu zemes 

nomas līgumā Nr. Z-1. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 
28.7. 

V. P.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par V. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx pag., Riebiņu novadā,  2020. gada 7. februāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 76480020328, 

76480020455, 76480020410. 

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. 

 

 

28.8. 

J. Š. iesnieguma izskatīšanu   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

29. 

Par zemes izvērtēšanu pēc zemes reformas pabeigšanas  
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par zemes izvērtēšanu pēc zemes reformas pabeigšanas. 

Saskaņā ar „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta piekto daļu valstij un vietējām 

pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi jāizvērtē Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par 

zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par Riebiņu novada 
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administratīvajā teritorijā pabeigtu zemes reformu Ministru kabinets rīkojumu izdevis 2015.gada 

15.martā. 

 2016.gada 2.aprīlī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr. 190 „Kārtība, kādā 

pieņem lēmumu par rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, kas nosaka kārtību, kādā Valsts zemes 

dienests nodod datus par rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantotajiem zemes gabaliem, kā arī kārtību, kādā nozaru ministrijas un vietējās 

pašvaldības pieņem lēmumus par zemes vienību piekritību vai piederību attiecīgi valstij vai 

pašvaldībai. 2016.gada 29.marta MK Noteikumos Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes 

gabalu piederību vai piekritību” veicamajām darbībām ir noteikti konkrēti izpildes termiņi 

(paredzēto darbību laika grafiks). 

Attiecībā uz Riebiņu pašvaldību rezerves zemes fondā un zemes reformas pabeigšanai 

paredzētās zemes izvērtēšanas periods mēnešos līdz izvērtēšanas termiņa beigām laika grafikā 

noteikts sekojošais:  

1. Ministru kabineta rīkojuma projekta par zemes piekritību valstij sagatavošanas un 

virzīšanas laiks – līdz 15.08.2017. 

1.1 Pašvaldības pieņem lēmumus, ja pašvaldības rīcībā ir visu ministriju sniegtā informācija 

par to, ka z/v nav valstij piekritīga – līdz 15.10.2017. 

1.2  Ministrijas gatavo MK rīkojumu projektus, ja pašvaldība sniegusi informāciju, ka z/v 

piekrīt valstij. 

2. Zemes piekritības izvērtēšanas laiks pašvaldībām – līdz 15.10.2017. Līdz šim termiņam 

pašvaldības apkopo no ministrijām saņemto informāciju, vērtē z/v, par kurām ministrijas 

ir izdarījušas atzīmi par piekritību sev, veic atzīmi, nosūta papildināto sarakstu ministrijām 

un VZD. Piecu darba dienu laikā VZD publicē pašvaldību atsūtīto sarakstu ar pašvaldības 

un ministriju izdarītajām atzīmēm – līdz 20.10.2017. 

3. Pašvaldības vērtē z/v, par kurām ministrijas nav izdarījušas atzīmi par piekritību sev un 

gatavo lēmumu projektus par piekritību/piederību pašvaldībai. Pašvaldības pieņem 

lēmumus par zemes piekritību/piederību pašvaldībai, ja uz to nepretendē ministrijas – līdz 

15.01.2018. 

4. Ministrijas gatavo MK rīkojumu projektus par tām z/v, uz kurām pretendē tikai viena 

ministrija. Ministrija vai pašvaldība nosūta informāciju, uz kuras vārda zemesgrāmatā 

ierakstāma attiecīgā zemes vienība – līdz 15.02.2018. 

4.1 VZD publicē mājas lapā, uz kura vārda zemesgrāmatā tiks ierakstītas zemes vienības – līdz 

15.03.2018. 

5. Pašvaldība un ministrija(s) vienojas par to z/v piekritību, uz kurām pretendē vairākas 

ministrijas, vai viena vai vairākas ministrijas un pašvaldība. Pašvaldības pieņem lēmumus 

par tām z/v, par kurām vienošanās panākta par piekritību sev. Ja vienošanās nav panākta, 

ieinteresētā ministrija iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu – līdz 

15.03.2018. 

Atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem nr. 190 6.punktu pašvaldības zemes vienību 

piekritību pašvaldībai saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” sāk izvērtēt vienlaikus ar ministrijām. 

2018.gada 27.septembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” , kas 

stājās spēkā  2018.gada 25.oktobrī. Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikts, ka 

„Šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā 

pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušās atzīmi 

par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par 

šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.  
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Ņemot vērā, ka visos gadījumos pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu veic, pamatojoties 

uz dokumenta pamata un tam pievienotā grafiskā pielikuma, tad lēmumam pievienojams grafiskais 

pielikums. 

VZD tālākai īpašuma formēšanas nodrošināšanai, zemes ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, saņemot lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai kadastra datu reģistrācijai 

un aktualizācijai, vērtēs vai tajā norādītas atsauces uz Zemes pārvaldības likuma attiecīgajām 

tiesību normām (pantiem, daļām un punktiem), kā arī Noteikumu punktiem, kas pamato attiecīgā 

pašvaldības lēmuma par zemes piekritību pašvaldībai pieņemšanu, un atsauces uz likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” attiecīgajām 

tiesību normām (pantiem, daļām un punktiem), kas pamato zemes piekritības noteikšanu 

pašvaldībai. 

Dome, izvērtējot nosacījumus (ir pieņemts MK rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, pagājis pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc 

zemes reformas pabeigšanas rezerves fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

zemes vienību izvērtēšanu, Valsts zemes dienests tīmekļa vietnē ir publicējis ministriju un 

pašvaldību izvērtēto rezerves zemju sarakstu), pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 

29.marta noteikumiem Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai 

piekritību”, Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu un saskaņā ar likuma „Par valsts 

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

piektās daļas 1.punktā minēto: zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās 

pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, ar 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs 

Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Noteikt, ka zemes vienības ir piekritīgas pašvaldībai: 

Zemes vienības Galēnu pagastā:  

76480020201-1,7432ha, graf. pielik. Nr.1, 

76480030133-0,6611ha, graf. pielik. Nr.2, 

76480030206-0,6586ha, graf. pielik. Nr.3, 

76480040188-0,3ha, graf. pielik. Nr.4. 

Zemes vienības Riebiņu pagastā:  

76620050858-1,4ha, graf. pielik. Nr.1, 

76620070117-0,0866ha, graf. pielik. Nr.2. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, Zemes pārvaldības 

likuma 17.panta sesto daļu un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.panta otrās daļas 2.punktā minēto: zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja vietējās pašvaldības 

teritorijās plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai, ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas 

nav, nolemj: 

2. Noteikt, ka zemes vienības ir piekritīgas pašvaldībai: 

Zemes vienības Galēnu pagastā:  

76480020671-0,3142ha, graf. pielik. Nr.5 

 76480050016-3,6066ha, graf. pielik. Nr.6 
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Zemes vienības Riebiņu pagastā:  

76620010319-2,4ha, graf. pielik. Nr.3 

76620010165-0,2072ha, graf. pielik. Nr.14 

76620080070-0,8h, graf. pielik. Nr.4 

Zemes vienības Sīļukalna pagastā:  

76780010240-1,1363ha, graf. pielik. Nr.1 

76780040057-0,9ha, graf. pielik. Nr.2 

76780040102-2,8ha, graf. pielik. Nr.3 

76780040152-0,3ha, graf. pielik. Nr.4 

Zemes vienības Silajāņu pagastā:  

76760040354-3,0459ha, graf. pielik. Nr.1 

76760050089-2,18ha, graf. pielik. Nr.2 

Zemes vienības Rušonas pagastā:  

76700020103-11,9ha, graf. pielik. Nr.1 

76700020108-3,8898ha, graf. pielik. Nr.2 

76700020119-4,0ha, graf. pielik. Nr.3 

76700040300-4,0ha, graf. pielik. Nr.4 

76700050103-2,2ha, graf. pielik. Nr.5 

76700050178-1,2ha, graf. pielik. Nr.6 

76700060136-2,6083ha, graf. pielik. Nr.7 

76700060164-6,1ha, graf. pielik. Nr.8 

76700070087-3,7ha, graf. pielik. Nr.9 

76700080206-6,1ha, graf. pielik. Nr.10 

76700110122-4,6084ha, graf. pielik. Nr.11 

76700110326-3,8972ha, graf. pielik. Nr.12 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, Zemes pārvaldības 

likuma 17.panta sesto daļu un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.panta otrās daļas 4.punktā minēto: tā ir zemes 

starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to 

pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz 

valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi, ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

nolemj: 

3. Noteikt, ka zemes vienības ir piekritīgas pašvaldībai: 

Zemes vienības Riebiņu pagastā:  

76620010048-0,3646ha, graf. pielik. Nr.5 

76620030076-2,015ha, graf. pielik. Nr.6 

Zemes vienības Sīļukalna pagastā:  

76780030561-0,1729ha, graf. pielik. Nr.5 

Zemes vienības Rušonas pagastā:  

76700010326-0,0229ha, graf. pielik. Nr.13 

76700070194-0,3ha, graf. pielik. Nr.14 

76700070185-0,091ha, graf. pielik. Nr.15 

76700070203-0,8ha, graf. pielik. Nr.16 

76700070365-0,5ha, graf. pielik. Nr.17 

76700080121-1,3328ha, graf. pielik. Nr.18 

76700110352-0,9ha, graf. pielik. Nr.19 

76700110396-0,0166ha, graf. pielik. Nr.20 

76700110417-0,2ha, graf. pielik. Nr.21 
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76700120016-1,5081ha, graf. pielik. Nr.22 

76700120135-1,4ha, graf. pielik. Nr.23 

76700120243-0,0802ha, graf. pielik. Nr.24 

76700120279-1,1ha, graf. pielik. Nr.25 

76700120309-0,7ha, graf. pielik. Nr.26 

76700130151-1,6ha, graf. pielik. Nr.27 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, Zemes 

pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.panta otrās daļas 5.punktā minēto: 

zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs 

personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi 

vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja šī zeme 

piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes 

reformu Latvijas republikas lauku apvidos”7.pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas 

plānojumu to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām, ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas 

nav, nolemj: 

4. Noteikt, ka zemes vienības ir piekritīgas pašvaldībai: 

Zemes vienības Galēnu pagastā:  

76480030190-0,4ha, graf. pielik. Nr.7 

76480030289-2,6332ha, graf. pielik. Nr.8  

76480030339-0,6ha, graf. pielik. Nr.9 

76480030355-9,2ha, graf. pielik. Nr.10 

76480030358-4,82ha, graf. pielik. Nr.11 

76480040246-1,0ha, graf. pielik. Nr.12 

76480040372-4,1ha, graf. pielik. Nr.13 

76480040373-1,8ha, graf. pielik. Nr.14 

76480020318-0,6831ha, graf. pielik. Nr.15 

Zemes vienības Riebiņu pagastā:  

76620040102-1,3889ha, graf. pielik. Nr.7 

76620040201-1,6067ha, graf. pielik. Nr.8 

76620050635-0,6ha, graf. pielik. Nr.9 

76620050809-0,2ha, graf. pielik. Nr.10 

76620060037-1,0ha, graf. pielik. Nr.11 

76620060045-2,1124ha, graf. pielik. Nr.12 

76620060211-1,2ha, graf. pielik. Nr.13 

Zemes vienības Sīļukalna pagastā:  

76780030513-0,4ha, graf. pielik. Nr.6 

76780030396-1,4ha, graf. pielik. Nr.7 

76780030403-0,4ha, graf. pielik. Nr.8 

76780030442-0,243ha, graf. pielik. Nr.9 

76780030542-2,1ha, graf. pielik. Nr.10 

76780030568-0,2ha, graf. pielik. Nr.11 

76780040151-5,6ha, graf. pielik. Nr.12 

76780060121-0,3ha, graf. pielik. Nr.13 

Zemes vienības Stabulnieku pagastā:  

76800010135-0,49ha, graf. pielik. Nr.1 

76800010144-0,2632ha, graf. pielik. Nr.2 
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76800010210-2,8ha, graf. pielik. Nr.3 

76800020352-1,1513ha, graf. pielik. Nr.4 

76800020473-1,8ha, graf. pielik. Nr.5 

76800030266-0,9933ha, graf. pielik. Nr.6 

76800040349-0,219ha, graf. pielik. Nr.7 

76800040473-3,2ha, graf. pielik. Nr.8 

76800040449-0,4ha, graf. pielik. Nr.9 

Zemes vienības Silajāņu pagastā:  

76760010264-1,8ha, graf. pielik. Nr.4 

76760020054-0,2ha, graf. pielik. Nr.5 

76760020078-4,5ha, graf. pielik. Nr.6 

76760020139-0,1396ha, graf. pielik. Nr.7 

76760040043-1,5ha, graf. pielik. Nr.8 

76760040139-0,81ha, graf. pielik. Nr.9 

76760040148-4,92ha, graf. pielik. Nr.10 

76760040185-1,73ha, graf. pielik. Nr11 

76760040304-2,38ha, graf. pielik. Nr.12 

76760040362-0,2064ha, graf. pielik. Nr.13 

76760040381-0,8653ha, graf. pielik. Nr.14 

76760040429-1,4508ha, graf. pielik. Nr.15 

76760040445-0,1991ha, graf. pielik. Nr.16 

76760040462-1,0ha, graf. pielik. Nr.17 

76760050091-0,6991ha, graf. pielik. Nr.18 

76760050119-0,506ha, graf. pielik. Nr.19 

76760050144-1,4413ha, graf. pielik. Nr.20 

Zemes vienības Rušonas pagastā:  

76700010214-0,3ha, graf. pielik. Nr.28 

76700010262-0,0532ha, graf. pielik. Nr.29 

76700010331-0,3ha, graf. pielik. Nr.30 

76700010337-0,6ha, graf. pielik. Nr.31 

76700030087-2,1149ha, graf. pielik. Nr.32 

76700040208-0,8784ha, graf. pielik. Nr.33 

76700040303-0,3ha, graf. pielik. Nr.34 

76700060052-1,7719ha, graf. pielik. Nr.35 

76700090095-2,3ha, graf. pielik. Nr.36 

76700110216-0,72ha, graf. pielik. Nr.37 

76700120261-0,4ha, graf. pielik. Nr.38 

76700120310-3,1ha, graf. pielik. Nr.39 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, “Par valsts un 

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

ceturtajā daļā minēto: uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts 

vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā, un Zemes 

pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto, ka „Šā panta pirmajā daļā minētie zemes 

gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts 

zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušās atzīmi par zemes gabala piederību vai 

piekritību pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu 

zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”, ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris 

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

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 
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5. Noteikt, ka zemes vienības ir piekritīgas pašvaldībai: 

 Zemes vienības Galēnu pagastā:  

76480010191-0,4ha,  (Zemes pārvaldības likuma 17.p.1 daļa) un (īp. nostiprināšanu 

zemesgrāmatās likuma 3.p. 4 daļa) 

 76480020271-0,04ha, (Zemes pārv. Likuma 17.p.6 daļa un  īpašumu nostiprināšanu 

zemesgrāmatās likuma 3.p. ceturtā daļas 5.punkts), 

76480020290-0,12ha (17.p.6 daļa) un (īp. nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.p. 2 daļas 

5.punkts) 

76480020323-0,5ha (17.p.6 daļa) un (īp. nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.p. 2 daļas 

5.punkts) 

76480020482-2,0ha (17.p.6 daļa) un (īp. nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.p. 2 daļas 

5.punkts) 

76480020615-0,3715ha (17.p.6 daļa) un (īp. nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.p. 2 daļas 

5.punkts) 

Zemes vienības Riebiņu pagastā: 

76620010273-0,0715ha (17.p.1 daļa) un (īp. nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.p. 4 daļa) 

Zemes vienības Stabulnieku pagastā:  

76800040484-0,06ha (17.p.1 daļa) un (īp. nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.p. 4 daļa) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, Zemes pārvaldības 

likuma 17.panta sesto daļu un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 3.panta piektās daļas 1.punktā minēto: zemes 

reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 

apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami 

zemes nomas līgumi, ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

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

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

6. Noteikt, ka zemes vienības ir piekritīgas pašvaldībai: 

Zemes vienības Sīļukalna pagastā: 

76780010162-0,7ha, graf. pielik. Nr.14 

76780010164-0,5819ha, graf. pielik. Nr.15 

Zemes vienības Stabulnieku pagastā: 

76800010217-0,2201ha, graf. pielik. Nr.10 

76800020321-0,4342ha, graf. pielik. Nr.11 

76800030203-1,9074ha, graf. pielik. Nr.12 

76800030326-0,0086ha, graf. pielik. Nr.13 

76800040079-0,5209ha, graf. pielik. Nr.14 

Zemes vienības Silajāņu pagastā: 

76760040416-0,5623ha, graf. pielik. Nr.21 

76760040427-0,2217ha, graf. pielik. Nr.22 

Zemes vienības Rušonas pagastā: 

76700010183-1,1552ha, graf. pielik. Nr.40 

76700010295-0,057ha, graf. pielik. Nr.41 

76700070144-3,7449ha, graf. pielik. Nr.42 

76700110022-19,1ha, graf. pielik. Nr.43 

76700110252-0,359ha, graf. pielik. Nr.44 

76700120017-0,6595ha, graf. pielik. Nr.45 

76700120281-1,0ha, graf. pielik. Nr.46 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību 
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atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, Zemes pārvaldības 

likuma 17.panta sesto daļu un “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” likuma 4.1panta otrās daļas 6.punktā minēto: zeme, kuras 

piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta 

otrās daļas 4.punktam (pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals). 

7. Noteikt, ka zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai: 

Zemes vienība Stabulnieku pagastā: 

76800010307-0,0936ha, pielik. Nr.15. 

 
30. 

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

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par SIA „J & E Īpašumi”, reģ. nr.55403025901, juridiskā adrese Blaumaņa iela 8-2, Koknese, 

Kokneses pagasts, Kokneses novads, 2020.gada 17.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Ezerkļavas”, kadastra nr. 76620010155, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620010155 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Ezerkļavas” sastāvā ietilpst viena zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 76620010155 (13,4ha), kas atrodas Pieniņos, Riebiņu pagastā,  

Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Ezerkļavas” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620010155 kopplatība ir 13,4ha, tā sadalāma 7,8ha un 5,6ha platībās. 

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

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

teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru 

kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 

05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas 

atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)”, „Mežu teritorijas 

(M)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas 

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

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 76620010155, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620010155 (platība 

13,4 ha) sadalot divos zemes gabalos 7,8 ha un 5,6 ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (7,8 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 0201).  

 3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Ezerkļavu mežs”. 

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (5,6 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.  
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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. 

 
31. 

Par zemes nomu 

Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par zemes nomu. 

Novada dome, izskatot tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, pamatojoties uz likuma 

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

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Izskatot J. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2019.gada 16.decembra 

iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumu” 53. punktu, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780030185 Riebiņu novada 

Sīļukalna pagastā uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši MK noteikumu Nr. 350 30.1 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Izskatot I. J., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 20.janvāra 

iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai pagarināt 

zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,507ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 767000600132 Riebiņu novada Rušonas pagastā 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- 

sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (kods 0503). 

3. Izskatot F. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 7.februāra 

iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības daļu 1,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700110238 un daļu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110211 0,6ha platībā Riebiņu novada Rušonas 

pagastā 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). 

32. 

Par pārskata ziņojumu par Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2019. gadā 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata pārskata ziņojumu par Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2019. 

gadā (skat. 11. pielikumu). 
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Novada dome, izskatot tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, pamatojoties uz likuma 

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

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Pieņemt zināšanai pārskata ziņojumu par Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2019. gadā. 

 
 

Sēdi slēdz plkst. 15.00 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  19.02.2020. 
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1. pielikums 

 

 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

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

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Noteikumi Nr. 1-2020 

 
APSTIPRINĀTI 

Riebiņu novada domes sēdē 

2020.gada 18.februārī 

(lēmums Nr. ___, protokola Nr. 3) 

 Trauksmes celšana 

 

Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 

5.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Riebiņu novada domes iekšējie noteikumi “Trauksmes celšana” (turpmāk - Noteikumi) nosaka 

trauksmes cēlēja ziņojuma formu, kārtību, kādā tiek celta trauksme par pārkāpumiem un 

izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums. 

2. Noteikumi attiecas uz Riebiņu novada domes administrāciju un Riebiņu novada domes 

pakļautībā esošo struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem. 

 

II. Trauksmes cēlēja ziņojums 

3. Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var 

kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot 

darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. 

4. Trauksmes cēlēja tiesības celt trauksmi noteiktas Trauksmes celšanas likumā. 

5. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz atbilstoši Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai formai. 

Par trauksmes cēlēja ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums. 
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6. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt: 

6.1. ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) un iemest pastkastītē, 

kas atrodas Riebiņu novada domes ēkā, 1.stāvā, Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads; 

6.2. nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) uz adresi Saules 

iela 8, Riebiņi, Riebiņu  novads; 

6.3. elektroniski  (parakstot ar drošu elektronisko paraktu), nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu 

uz e-pasta adresi:  riebini@riebini.lv 

6.4. mutiski, griežoties pie atbildīgās personas (pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā). 

7. Trauksmes cēlēja ziņojums pēc tā iesniegšanas brīža ir ierobežotas pieejamības informācija. 

8. Trauksmes cēlēja ziņojums tiek reģistrēts atsevišķā reģistrā, kuru uztur atbildīgā persona. 

 

III. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana 

9. Trauksmes cēlēja ziņojumu izskata ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta Trauksmes 

cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisijas locekļi no sava 

sastāva ieceļ vienu locekli, kuru nosaka par atbildīgo personu trauksmes celšanas jautājumos 

un vienu locekli, kurš aizvieto atbildīgo personu, tās prombūtnes laikā. 

10. Pēc trauksmes ziņojuma saņemšanas atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) 

dienu laikā izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu 

par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu atbildīgā 

persona informē iesniedzēju 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

11. Pēc iesnieguma atzīšanas par trauksmes cēlēja ziņojumu, tiek veikta personas datu 

pseidonimizēšana. 

12. Ja saņemtais iesniegums nav Riebiņu novada domes kompetencē, to 10 dienu laikā no 

saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības. 

13. Pēc Noteikumu 10.punktā minētā lēmuma pieņemšanas Trauksmes cēlēju ziņojumu 

izvērtēšanas komisija izskata trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības un, ja konstatē 

pārkāpumu, piemēro atbildību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja iesnieguma izskatīšanas 

laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Riebiņu novada domes kompetencē, 

ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai pēc piekritības. 

14. Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām 

institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas 

apstākļu noskaidrošanai. 

15. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā  divu 

mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. 

16. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, Riebiņu novada dome sniedz 

informāciju publiski, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu 

aizsardzības prasības. 

 

IV. Nobeiguma jautājumi 

17. Pašvaldība, uzsākot darba tiesiskās vai dienesta attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību 

saistītas tiesiskās attiecības ar fizisku personu, iepazīstina personu ar Noteikumiem.  

18. Trauksmes cēlēju ziņojumu pastkastīte tiek pārbaudīta vienu reizi nedēļā.  

19. Jautājumos, kas nav regulēti Noteikumos, piemērojamas Trauksmes celšanas likuma normas. 

20. Papildus informāciju trauksmes cēlējs var iegūt interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv.  

21. Noteikumi stājas spēkā no 2020. gada 1.marta. 

 

http://www.trauksmescelejs.lv/
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Pielikumā:  Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa uz 3 lapām. 

 
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                            P.Rožinskis 

 

 

Pielikums 

Riebiņu novada domes 

18.02.2020. iekšējiem noteikumiem 

“Trauksmes celšana” 

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA 
 

ADRESĀTS 

Norādiet institūciju/organizāciju, kurai adresējat šo ziņojumu 

 

 

1.  PĀRKĀPUMA APRAKSTS 

Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai 

apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), 

iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu  amati. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir 

kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas,  

e-pasta sarakste) 

 

 

 

  

2.  INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU)  

Jūsu saistība ar organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums 

 (atzīmējiet atbilstošo):  

 strādāju organizācijā, par kuru ziņoju (man ar to ir līgumattiecības/ieņemu tur amatu/esmu 

ar to dienesta attiecībās) 

 pildu darba pienākumus organizācijā, par kuru ziņoju, bet man ar to nav līgumattiecību 

(piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju) 

 sniedzu pakalpojumu organizācijai par kuru ziņoju  

 iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības 
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cita saistība (norādiet, kāda) ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMAIS PĀRKĀPUMS IR RADĪJIS VAI VAR RADĪT 

SABIEDRĪBAS INTERESĒM1 (KĀDĀM) UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM 

 

 

 

 

4.  Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš  

(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus) 

 nē, šī ir pirmā ziņošanas reize 

 jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu  

 jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai_______________)   

 jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā 

 cita informācija  _________________________________________________________ 

Komentāri 

 

5. PIELIKUMĀ 

Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. 

Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi 

1. 

2. 

3. 

 .. 

                                                           
1 Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu. 
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6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU 

Vārds, uzvārds, personas kods 

Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, , e-adrese vai cita informācija, kur sazināties ar 

Jums, tostarp nosūtīt atbildi) 

7. IESNIEGŠANAS DATUMS 

 

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es 

 piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu 

pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani); 

 

 apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu;  

 apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie 

normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

 

  

Ja mans ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu: 

1) piekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā fiziskās personas iesniegumu  

(tas nozīmē, vispārīgā kārtībā un man nav paredzētas aizsardzības garantijas) 

 

2) nepiekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk skata kā fiziskās personas iesniegumu    

 

________________________________  (paraksts) 

 

Aizpilda institūcija/organizācija 

 Iesnieguma reģistrācijas datums _________________ Nr.__________  

 

INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU:  

- triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja 

ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma 6. punktā norādīto 

kontaktinformāciju); 

- ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu 

informāciju; 

- ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kompetentā institūcija par tā izskatīšanas 

gaitu Jūs informēs divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu; 
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- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar kompetentās institūcijas kontaktpersonu trauksmes 

celšanas jautājumos 

 
 

 

 

 

2. pielikums 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

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

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Noteikumi Nr. 2-2020 

 
APSTIPRINĀTI 

Riebiņu novada domes sēdē 

2020.gada 18.februārī 

(protokols Nr. 00   00.§) 

 

Amatu savienošanas un blakus darba atļaujas izsniegšanas kārtība 

Riebiņu novada domē 
                   
 

Izdoti saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu 

amatpersonu darbībā”, Ministru kabineta  2017.gada 17.oktobra 

noteikumu Nr.630 ”Noteikumi par iekšējās kontroles  sistēmas 

pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai  

publiskas personas institūcijā” 8.3.apakšpunktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

 1. Šie noteikumi nosaka nodarbināto amatu savienošanas un blakus darba atļauju 

izsniegšanas kārtību Riebiņu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) struktūrvienībās, tai 

skaitā šo atļauju pārskatīšanas kārtību (turpmāk – kārtība). 

           2. Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā” par valsts 

amatpersonu ir uzskatāmi šādi pašvaldības iestādes darbinieki: 

 2.1. struktūrvienības vadītājs un viņa vietnieki; 

 2.2. publiskā iepirkuma komisijas loceklis (tikai iepirkuma komisijas darba ietvaros); 
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 2.3. cits nodarbinātais to darba pienākumu ietvaros, ja to izpilde ir saistīta ar iestādes 

publiskās varas īstenošanu vai pašvaldības finanšu līdzekļu (mantas) izlietošanu šo darbību 

ietvaros un to amati iekļauti Riebiņu novada pašvaldības amatpersonu amatu (turpmāk – valsts 

amatpersona) sarakstā. 

 3. Valsts amatpersonu sarakstus un to grozījumus apstiprina pašvaldības izpilddirektors. 

 4. Sagatavotos un parakstītos valsts amatpersonu sarakstus elektroniskā veidā, izmantojot 

Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS), nosūta atbildīgais 

darbinieks, kuram šis pienākums ir noteikts amata aprakstā. 

 5. Personas, kuras pilda valsts amatpersonas pienākumus, ir pilnībā pašas atbildīgas par 

likuma “Par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā- Likums) prasību 

izpildi un ierobežojumu ievērošanu. 

 6. Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību pašvaldības interesēs, novēršot 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības 

ietekmi uz valsts amatpersonas lēmumiem un rīcību, amatpersona ir tiesīga pildīt citu amatu tikai 

Interešu konflikta novēršanas likumā noteiktajos gadījumos. 

 7. Darbinieki, kuriem nav piemērojams valsts amatpersonas statuss likuma “Par interešu 

konflikta novēršanu amatpersonu darbībā” izpratnē, saskaņo blakus darbu ar darba devēju Darba 

likumā un darba līgumā noteiktajā kārtībā. Darbinieks neveic blakus darbu bez darba devēja 

rakstveida piekrišanas.   

II. Iesniegums par amatu savienošanu 

 8. Darbinieki, kuri saskaņā ar Riebiņu novada pašvaldības amatpersonu amatu sarakstu ir 

uzskatāmas par valsts amatpersonām, tiek informētas par šī statusa iegūšanu pirms apstiprināšanas 

amatā (pieņemšanas darbā). 

 9. Valsts amatpersonu ieceļot (ievēlot) vai apstiprinot amatā, vienlaikus izlemj jautājumu 

par cita valsts amatpersonas amata savienošanas atļauju, ja persona pilda vairākus valsts 

amatpersonas amatus, noformējot lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā, 

lēmumā norādot pamatojumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 10. Amatu savienošanas atļauja ir nepieciešama katram valsts amatpersonas amatam. 

 11. Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā” darbinieks, 

kurš  ir valsts amatpersona šo noteikumu 2.punkta izpratnē, nekavējoties iesniedz iestādes 

vadītājam rakstveidā iesniegumu ar lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citiem 

amatiem, kurus tā ieņem amatā stāšanās brīdī, ja Likums nosaka pienākumu saņemt atļauju amatu 

savienošanai. 

 12. Ja valsts amatpersona, kuras statuss tiek noteikts pēc tam, kad pieņemts lēmums par tās 

iecelšanu (ievēlēšanu) vai apstiprināšanu  amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un šāda savienošana 

ir pieļaujama, tad attiecīgai amatpersonai ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā no valsts 

amatpersonas statusa noteikšanas dienas rakstveidā iesniegt pašvaldības izpilddirektoram (iestādes 

vadītājam) iesniegumu par valsts amatpersonas amata savienošanu. 

 13. Gadījumos, kad valsts amatpersona vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 

amatu, persona pirms tā uzsākšanas rakstveidā iesniedz pašvaldības izpilddirektoram (iestādes 

vadītājam) iesniegumu par amatu savienošanu, par to informējot savu tiešo vadītāju, kas uz 

iesnieguma uzliek rakstisku saskaņojumu. 

 14. Ja amata savienošanai ir nepieciešama rakstiska atļauja, izpilddirektors (iestādes 

vadītājs) izvērtē saņemto iesniegumu un lemj par atļaujas izdošanu amatu savienošanai likumā 

“Par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā. 
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 15. Ja darbinieku apstiprina par valsts amatpersonu, pamatojoties uz rīkojumu, ar kuru viņš 

tiek norīkots par kādas amatpersonas pienākumu izpildītāju, pirms rīkojuma izdošanas darbinieks 

noformē rakstveida iesniegumu, norādot, ka piekrīt uz konkrēto laika posmu pildīt amatpersonas 

pienākumu, vienlaikus lūdzot atļauju savienot valsts amatpersonas pienākumus ar citiem amatiem 

(ja tādi ir). Šajā gadījumā amatu savienošanas atļauju ietver tajā rīkojumā, ar kuru uzlikti papildus 

pienākumi. 

 

III. Amatu savienošanas atļauja 

 16. Lēmumu par amatu savienošanas atļauju pieņem: 

 16.1. valsts amatpersonām, kas ievēlētas vai ieceltas ar pašvaldības domes lēmumu – 

Riebiņu novada dome; 

 16.2. amatpersonām, kas iekļautas Riebiņu novada pašvaldības valsts amatpersonu amatu 

(turpmāk – valsts amatpersona) sarakstā – pašvaldības izpilddirektors. 

 17. Iestādē atļauju darbiniekam veikt blakusdarbu sniedz iestādes vadītājs pēc rakstiska 

saskaņojuma saņemšanas no tiešā vadītāja. 

 18. Šo noteikumu 16. un 17. punktā norādītās amatpersonas atļauju amatu savienošanai vai 

blakusdarba veikšanai  izsniedz samērīgā laikā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma 

saņemšanas dienas. 

 19. Ja amatu savienošanai Likumā nav noteikti ierobežojumi, amatpersona, lemjot par 

atļaujas izsniegšanu, izvērtē tiesiskos un faktiskos apstākļus par to, vai amatu savienošana neradīs 

interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

 20. Lēmumu par atļauju amatu  savienošanai noformē Administratīvā procesa likumā 

noteiktā kārtībā. 

 21. Ja amata savienošana ir aizliegta, iestādes vadītājs neizsniedz atļauju amatu 

savienošanai to motivējot, vai izskata jautājumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 

darbinieku saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likumā noteikto kārtību. 

 21. Lēmumā/atļaujā norāda kam un kāda amata savienošanai/ blakus darbam atļauja ir 

izsniegta, uz kādu laika posmu, izvērtējums vai amatu savienošana/blakus darbs neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, tiesības darba devējam izsniegto atļauju atcelt, ja 

mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi (amatu savienošana rada interešu konfliktu, nonāk 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām vai kaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai) un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu. 

 22. Blakus darba veikšana pieļaujama tikai ārpus nodarbinātajam noteiktajam darba 

laikam. Iestādes vadītājs izvērtē vai blakusdarba veikšana nebūs pretrunā ar darbiniekam saistošām 

ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai. Ja blakus darba veikšana paredzēta 

nodarbinātajam noteiktajā darba laikā, atļaujā par blakus darba veikšanu norāda ar nodarbināto 

saskaņotu citu darba laiku, ievērojot nedēļas noteikto darba stundu skaitu – 40 stundas nedēļā.  

 23. Iestādes vadītājs ne retāk kā reizi gadā veic valsts amatpersonas amata savienošanas 

atļaujas pārskatīšanu, kuras laikā izvērtē, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi 

pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai valsts amatpersonas konkrētā amata savienošana 

joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām 

un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 24. Nodarbinātā pienākums ir sadarboties ar iestādi un sniegt nepieciešamo informāciju 

par faktisko apstākļu izmaiņām pēc savas iniciatīvas vai iestādes pieprasījuma. 
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 25. Ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi (amatu savienošana rada interešu konfliktu, 

nonāk pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām vai kaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai) un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, 

izpilddirektors/iestādes vadītājs atsauc izsniegto atļauju to noformējot Administratīvā procesa 

likumā noteiktā kārtībā. 

 

IV. Amatu savienošanas dokumentu pārvaldība 

  

 26. Iestādei ir jānodrošina visu dokumentu, kas saistīti ar amatpersonas amatu savienošanu 

( amatpersonas iesniegums, izsniegtā atļauja vai atteikums to izsniegt, lēmums, ar kuru tiek atcelts 

lēmums par atļaujas izsniegšanu, rīkojums, ar kuru persona tiek nozīmēta pildīt kādas 

amatpersonas u.c.), reģistrēšana un uzglabāšana lietvedības sistēmā. 

 27. Iestādes darbinieks, kurš nodrošina 26. punktā minēto dokumentu pārvaldību ir 

atbildīgs, lai dokumentu apliecinātas kopijas tiktu pievienotas attiecīgā darbinieka personas lietā. 

 

Izpilddirektors       J. Leicis 
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RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

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

                                                  Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Noteikumi Nr. 3-2020 

 
APSTIPRINĀTI 

Riebiņu novada domes sēdē 

2020.gada 18.februārī 

(lēmums Nr. __, protokola Nr.__)  

 

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība 

 Riebiņu novada pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  2017.gada 17.oktobra noteikumu 

Nr.630 ”Noteikumi par iekšējās kontroles  sistēmas pamatprasībām 

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai  publiskas personas 

institūcijā” 8.3.apakšpunktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

   1. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kontroles darbības tiek 

īstenotas visās Riebiņu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) struktūrvienībās, lai 

nodrošinātu kvalitāti, pārredzamību, drošumu un veiktspēju. 

   2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

 1) Korupcija nozīmē ļaunprātīgu sava amata pilnvaru izmantošanu, lai gūtu personīgu 

labumu vai priekšrocību trešajai pusei. Darbībai var būt korumpēts mērķis, ja priekšrocība tiek 

solīta vai sniegta ar nolūku rosināt vai atalgot pienācīgas rīcības pārkāpumu, vai ja priekšrocība 

tiek pieņemta kā atlīdzība par pienācīgu rīcību; 
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 2) Krāpšana ir jebkādas neētiskas un/vai nelikumīgas darbības nolūkā gūt nelikumīgu vai 

negodīgu priekšrocību, kas rada kaitējumu Pašvaldībai vai trešajām pusēm. Krāpšana ietver, 

piemēram, maldināšanu, slēpšanu vai uzticības pārkāpumu, krāpniecisku finanšu atskaišu 

iesniegšanu u.t.t. Krāpšana tiek veikta, ja atsevišķas personas vai uzņēmumi apzināti rīkojas, lai 

gūtu materiālu labumu, galvenokārt naudas un aktīvu īpašumtiesību veidā vai lai nelikumīgā veidā 

īstenotu savas intereses, tādējādi nodarot kaitējumu Pašvaldībai vai trešajām pusēm. Personas vai 

uzņēmumi var mēģināt izvairīties no savu saistību nokārtošanas vai pakalpojumu zuduma un 

nelikumīgu aizsargāt savas personīgās vai uzņēmuma priekšrocības, rīkojoties krāpnieciskā veidā; 

 3) Kukuļdošana nozīmē pieprasīt, pieņemt, solīt, piedāvāt, dot vai lūgt priekšrocības kā 

stimulu nelikumīgai vai neētiskai rīcībai vai uzticības pārkāpumam; 

 4) Interešu konflikts ir situācija, kas padara iespējamu tādu uzvedību, kas varētu izraisīt 

korupciju vai citas nelikumīgas darbības. Interešu konflikta ietvaros persona parasti saskaras ar 

izvēli starp ar savu amatu saistītajiem pienākumiem un prasībām un savām personīgajām 

interesēm. 

 3. Šie noteikumi nosaka: 

 3.1. kārtību, kādā nodarbinātie rīkojas gadījumā, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem 

(tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), iestādei nodrošinot ziņotāja anonimitāti un 

aizsardzību;  

 3.2. kārtību, kādā nodarbinātais paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā 

arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošā nodarbinātā amata uzdevuma izpildi nodod 

citam darbiniekam; 

 4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt struktūrvienības funkciju efektīvu izpildi un 

neizmantot darbinieka amata stāvokli personiskā labuma gūšanai, ievērojot demokrātiskas un 

tiesiskas valsts principu īstenošanu struktūrvienības darbībā.  

 5. Pašvaldības mērķi attiecībā uz krāpšanas pārvaldību ir šādi: 

 5.1. samazināt krāpšanas risku, piemērojot absolūtas neiecietības principu, 

 5.2. veicināt darbinieku izpratni par potenciālu krāpšanu un krāpšanas pārvaldības 

metodēm, 

 5.3. darbinieku apmācība attiecībā uz darbinieku atbildību krāpšanas risku noteikšanā un 

ziņošanā par krāpšanas riskiem, 

 5.4. nepārtraukta ar krāpšanas novēršanu un atklāšanu saistīto iekšējās kontroles sistēmu 

uzlabošanas un pārvaldība, 

 5.5. nodrošināt piemērotus krāpšanas novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas avotus, 

 5.6. konsekventi ievērot attiecīgos noteikumus, vadlīnijas un kodeksus, 

 5.7. rūpēties par savlaicīgu un pienācīgu aizdomu par krāpšanu izmeklēšanu, 

 5.8. nodrošināt ziņotāju anonimitāti, 

 5.9. aizsargāt Pašvaldības reputāciju valsts vai starptautiskajā līmenī, notikumam  izskanot 

masu medijos. 

 6. Noteikumi konkretizē likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” (turpmāk – Interešu konflikta likums) valsts amatpersonām noteiktos 

aizliegumus un ierobežojumus. Iestādes vadītāja pienākumi korupcijas un interešu konflikta 

riska novēršanai iestādē noteikti Interešu konflikta likuma 20.pantā. 

 7. Lai nodrošinātu šo noteikumu īstenošanu struktūrvienības vadītājs var pilnvarot kādu 

darbinieku veikt šīs darbības. Darbinieka pilnvarošana neatbrīvo vadītāju no atbildības par  

kārtības ievērošanu un izpildi iestādē.  

 8. Noteikumu I. nodaļa, II. nodaļa un III. nodaļa attiecas uz visiem pašvaldības 

struktūrvienībās nodarbinātajiem. Noteikumu  IV. nodaļa un V. nodaļa attiecas uz tiem  

nodarbinātajiem, kuri atbilst valsts amatpersonas jēdzienam Interešu konflikta likuma izpratnē. 

 9. Iepazīšanos ar Noteikumiem un to grozījumiem nodarbinātais apliecina ar parakstu. 

Saskaņā ar Informācijas atklātības likumu Noteikumi ir ierobežotas pieejamības dokuments. 
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 10. Nodarbinātajiem, kuru amats pakļauts korupcijas riskam, nodrošina 

apmācības, stājoties amatā, kā arī vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par 

aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta novēršanā un korupcijas novēršanā un 

apkarošanā, izmantojot kādu no Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr. 630 

“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanai publiskas personas institūcijā” 12.punktā noteiktajām apmācības iespējām. 

 

II. Koruptīvas darbības un ziņošana par iespējamiem pārkāpumiem 

 11. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas (nodarbinātā uzdevumi), darbības jomas 

un procesi, kurus veicot nodarbināto amatu pienākumi ir saistīti ar šādām darbībām: 

 11.1. lēmumu un administratīvo aktu izdošana struktūrvienības funkciju ietvaros; 

 11.2 tiesībām rīkoties ar struktūrvienības finanšu līdzekļiem un mantu; 

 11.3. dalība publisko iepirkumu lēmumu pieņemšanas procesā; 

 11.4. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu 

vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā; 

 11.5. rīcība ar skaidru naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem; 

 11.6. ierobežotas pieejamības informācijas apstrāde, tai skaitā informācijas aprite par 

fiziskas personas datiem. 

 12. Nodarbinātie savā darbā nepieļauj korupcijas risku iestāšanos, tai skaitā šādu rīcību: 

 12.1. prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana; 

 12.2. neatļauta dāvanu pieņemšana (izņemot Interešu konflikta likuma 13.panta 3.daļā 

noteikto, ka par dāvanu nav uzskatāmi ziedi; suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti 

minimālās algas apmērā gada laikā u.c. labumi, ja to paredz ārējie normatīvie akti); 

 12.3. neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai; 

 12.4. prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai; 

 12.5. ļaunprātīga amata stāvokļa izmantošana; 

 12.6. darba pienākumu izpilde interešu konflikta situācijā; 

 12.7. neatļauta rīcība ar iestādes vai tās lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu 

līdzekļiem; 

 12.8. apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs; 

 12.9. nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana 

savās vai citas personas interesēs; 

 12.10. nodarbinātā ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu;  

 12.11. nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai 

pretendentiem uz amata vietu struktūrvienībā. 

 13. Lai novērstu korupcijas risku iestāšanos, iestāde nodrošina šādu darbību īstenošanu:  

 13.1.  nodarbinātajam nav iespēja rīkoties vienpersoniski, pienākumu izpildē ir nodrošināta 

atbildības dalīšana, nošķirot lēmuma sagatavošanu no lēmuma vienpersoniskas pieņemšanas 

(koleģialitātes princips);  

 13.2.  pastāv nodarbināto kontroles un uzraudzības mehānismi, nodrošinot nodarbināto 

darba uzdevumu uzraudzību un kontroli; 
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 13.3.  veiktās darbības tiek dokumentētas, noformējot rakstiski, un to veikšanas 

pamatojumu ir iespējams pārbaudīt (juridiskā pamatojama princips); 

 13.4. pastāv un tiek veikta regulāra nodarbināto lēmumu un rīcības pēckontrole; 

 13.5. paredzēta atbildība par pieļautajiem pārkāpumiem - disciplārsoda piemērošana, 

atstādināšana no darba attiecību izpildes, darba uzteikums; 

 13.6.  tiek veikta video novērošana vai audio ieraksta veikšana fizisko personu datu 

aizsardzības normu ietvaros. 

 14. Nodarbinātais var iesniegt ziņojumu par iespējamiem citu nodarbināto korupcijas 

riskiem un pārkāpumiem, iestādei nodrošinot ziņotāja anonimitāti. 

 15. Konstatējot korupcijas risku vai pārkāpumu iestādē, nodarbinātais ziņo par konstatēto 

gadījumu, rīkojieties vienā no šādiem veidiem: 

 15.1. brīvas formas rakstveida iesniegums iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai; 

 15.2. brīvas formas elektronisks iesniegums uz iestādes e-pasta adresi;  

 15.3. telefoniska saziņa ar iestādes vadītāju vai viņa pilnvarotu personu;  

 15.4. nenorādot iesnieguma iesniedzēja identitāti anonīmi sniegt ziņojumu par 

konstatētajiem pārkāpumiem izmantojot anonīmo pasta kasti iestādes telpā (ziņojumu un sūdzību 

pasts);  

 15.5. ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (turpmāk – KNAB), ievērojot 

biroja vietnē www.knab.gov.lv norādītos saziņas formas vai izmantojot pašvaldības mājas lapā 

interneta vietnē www.riebini.lv  izvietoto banneri ar kontaktinformāciju anonīmai ziņošanai 

KNAB. 

 16. Nodarbinātais var ziņot arī citos veidos, kas nav noteikti šajos noteikumos. Ziņojumu 

formas trūkumi nevar būt par pamatu iesniegtās ziņojumu neizskatīšanai un iestādes nereaģēšanai 

uz to pēc būtības. 

 17. Iestādes vadītājs ziņo KNAB par konstatēto gadījumu, ņemot vērā ziņojuma saturu un 

atbilstību biroja funkcijām. 

 18. Komunikācijā ar darbiniekiem neatklāj informāciju par ziņotāja identitāti, saņemtā 

ziņojuma faktu un tā saturu. 

 19. Iestādē aizliegts apspriest izmeklēšanas faktu, ja KNAB ir uzsācis izmeklēšanu. 

 

III. Ziņojumu izskatīšanas kārtība 

 20. Iestāde nodrošina, ka tiek pieņemtas un izskatītas iesniegtās sūdzības un ziņojumi, 

izskatot tos pēc būtības. 

 21.  Lai izskatītu saņemtos ziņojumus, iestādes vadītājs norīko atbildīgo  amatpersonu vai 

izveido īpašu darba grupu, kurā var iekļaut divus līdz četrus darbiniekus no dažādām 

struktūrvienībām /daļām, nodaļām/, kuriem ir konkrētas zināšanas attiecīgo korupcijas aizdomu 

izmeklēšanai.  

 22. Atbildīgā amatpersona /darba grupa/ pienācīgi izskata katru ziņojumu par korupcijas 

aizdomām, izmeklē tā cēloņus un ierosina korektīvus un preventīvus pasākumus. Korupcijas 

gadījuma izmeklēšanai, ja tas ir nepieciešams – piesaista ārējos speciālistus un tiesībaizsardzības 

iestāžu darbiniekus. 

 23. Atbildīgā amatpersona reģistrē ienākošos ziņojumus, ar ziņojumiem saistītās īstenotās 

procedūras un aktivitātes. 

 24. Pamatojoties uz izmeklēšanas rezultātiem, atbildīgā amatpersona ierosina vienu no 

šādām darbībām: 

  24.1. Ziņojums par krāpšanas aizdomām nav pamatots un turpmāka izmeklēšana 

nav nepieciešama; 

http://www.knab.gov.lv/
http://www.riebini.lv/
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  24.2. Ziņojums par krāpšanas aizdomām ir pamatots, nepieciešams veikt iekšējus 

pasākumus un uzlabot kontroles procedūras; 

  24.3. Ziņojums par krāpšanas aizdomām ir pamatots un ir nepieciešams veikt 

turpmāku izmeklēšanu, piesaistot darbiniekus ar piemērotām prasmēm, ārējos speciālistus vai 

tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus.  

 

IV. Kartība, kādā nodarbinātais paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, 

un amata uzdevuma izpildes nodošana citam darbiniekam 

 

           25. Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likumu par valsts amatpersonu ir uzskatāmi 

šādi pašvaldības iestādes darbinieki: 

 25.1. iestādes vadītājs un viņa vietnieks; 

 25.2. iestādes publiskā iepirkuma komisijas loceklis (tikai iepirkuma komisijas darba 

ietvaros); 

 25.3. cits iestādes nodarbinātais to darba pienākumu ietvaros, ja to izpilde ir saistīta ar 

iestādes publiskās varas īstenošanu vai pašvaldības finanšu līdzekļu (mantas) izlietošanu šo 

darbību ietvaros un to amati iekļauti Riebiņu novada pašvaldības amatpersonu amatu (turpmāk – 

valsts amatpersona) sarakstā. 

 26. Par valsts amatpersonu uzskatāms arī darbinieks, kurš uz laiku pilda valsts 

amatpersonas amata pienākumus. Attiecībā uz šādu valsts amatpersonu piemērojami tie Interešu 

konflikta novēršanas likumā paredzētie noteikumi, kuri attiecas uz valsts amatpersonu, kuras 

amata pienākumus tā pilda. 

 27. Valsts amatpersona atrodas interešu konfliktā, ja pildot valsts amatpersonas amata 

pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts 

amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās 

radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

 28. Atbildība par interešu konflikta novēršanas neievērošanu paredzēta gan disciplināri 

iestādē, gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Par smagākiem nodarījumiem 

piemērojams Krimināllikums. 

 29. Disciplināro izmeklēšanu veic iestāde. Administratīvos pārkāpumus izskata Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas birojs. 

 30. Struktūrvienības vadītājam ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai 

valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts 

amatpersonas amata pilnvaras. 

 31. Gadījumā, ja nodarbinātais, kas ir valsts amatpersona šo noteikumu 21.punkta izpratnē, 

konstatē, ka atrodas interešu konflikta situācijā, atstata sevi no konkrētā uzdevuma izpildes. 

Nodarbinātais ziņo par šo gadījumu struktūrvienības vadītājam, kurš aizvietošanas kārtībā norīko 

citu darbinieku konkrētā uzdevuma izpildei.  

 32. Valsts amatpersona nekavējoties rakstveidā sniedz informāciju vadītājam par šādiem 

faktiem, ja tie konstatēti darba uzdevumu izpildes gaitā: 

 32.1. par pašas, savu radinieku vai darījumu partneru mantisko vai citu personisko 

ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kura ietilpst tās amata pienākumos; 

 32.2. par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības, 

kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir šī valsts amatpersona vai tās radinieks, vai par to, ka pati 

valsts amatpersona vai tās radinieks ir individuālais komersants, kas saņem attiecīgās publiskas 
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personas institūcijas publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, publiskas personas finanšu līdzekļus vai valsts vai pašvaldības 

garantētus kredītus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.  

 33. Struktūrvienības vadītājs pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktās informācijas 

saņemšanas norīko attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai. 

 34. Struktūrvienības vadītāja interešu konflikta gadījums tiek risināts ar dibinātāju, kas 

izvērtē interešu konflikta apstākļus, un norīko citu personu konkrēto pienākumu izpildei. Norīkotā 

persona nevar būt struktūrvienības darbinieks, kurš ir padots struktūrvienības vadītājam.  

VI. Noslēguma jautājumi. 

 35. Noteikumi attiecas uz visiem Riebiņu novada pašvaldībā nodarbinātajiem, kuriem tie 

jāievēro pildot savu darbu Pašvaldībā un saistībā ar jebkurām citām juridiskām vai fiziskām 

personām. 

 36. Ar šiem noteikumiem un to grozījumiem jāiepazīstas visiem darbiniekiem. Jaunajiem 

darbiniekiem jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem, kad uzsāk darbu. 

 

 

Izpilddirektors        J. Leicis 
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6. pielikums 

 

 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

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

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

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Noteikumi Nr. 4-2020 

 
 

APSTIPRINĀTI 

Riebiņu novada domes sēdē 

2020.gada 18.februārī 

(lēmuma Nr. __, protokola Nr.__) 

                          

Riebiņu  novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi 
 

Personas datu aizsardzības noteikumi nosaka Riebiņu novada pašvaldības personas datu apstrādi, 

nodrošinot tās apstrādes atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai un Latvijā spēkā esošiem 

tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādes prasības.  

 

1. Izmantoto terminu skaidrojums 

 

Personas dati - Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu 

(datu subjektu). 

 

Īpašo kategoriju dati (Sensitīvi personas dati) - Personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko 

piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās vai 

ģenētisko izcelsmi, un dati, kas sniedz informāciju par personas biometriskiem datiem, personas 

veselību, personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju. 

 

Personas datu apstrāde - Jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība 

vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, 

reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, 
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aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana 

vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

 

Pārzinis – Riebiņu novada pašvaldība, kas nosaka vispārīgos personas datu apstrādes nolūkus un 

līdzekļus, kā arī kopumā atbild par personas datu apstrādi novada pašvaldībā  saskaņā ar Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu un Latvijā spēkā esošiem tiesību aktiem. 

 

Pārziņa darbinieks – darbinieki, komisijas locekļi, deputāti vai citas fiziskas personas, kas ir 

nodarbinātas un / vai darbojas Pārziņa labā balstoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu vai bez tā, 

neatkarīgi vai tiek vai netiek par to sniegta atlīdzība.  

 

Datu aizsardzības speciālists – Pārziņa iecelta fiziska persona vai personas, kas veic datu 

aizsardzības speciālista uzdevumus atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai.  

 

Apstrādātājs - Fiziska vai juridiska persona, kura Pārziņa vārdā apstrādā personas datus, bet nav 

Pārziņa darbinieks. 

 

Trešā persona - Fiziska vai juridiska persona, kura nav datu subjekts, Pārziņa darbinieks, 

Apstrādātājs vai apstrādātāja darbinieks. 

 

Noteikumi – Personas datu apstrādes noteikumi. 

 

2. Vispārīgie jautājumi 

 

2.1. Šie noteikumi ir attiecināmi uz visiem Pārziņa darbiniekiem, kuri ir iesaistīti personas datu 

apstrādē. 

 

2.2. Pārziņa darbinieki ar savu parakstu apliecina, ka atbild par šo noteikumu prasību 

ievērošanu (1. pielikums).  

 

3. Personas datu klasifikācija 

 

3.1. Personas dati, kas tiek izmantoti personas datu apstrādē, ir klasificējami kā ierobežotas 

piekļuves informācija, kam ir tiesības piekļūt un veikt to apstrādi tikai: 

3.1.1. Pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem; 

3.1.2. Apstrādātājam tikai tādā apjomā, lai Apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt 

pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; 

3.1.3. Datu aizsardzības speciālistam tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists 

varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai;  

3.1.4. Valsts kontrolējošām institūcijām, pildot Latvijā spēkā esošajos tiesību aktos 

noteiktos pienākumus, vai ja tām ir atbilstošs pilnvarojums un atļauju piekļuvei ir 

devis Riebiņu novada pašvaldības priekšsēdētājs un / vai izpilddirektors. 

 

3.2. Informācijas klasificēšana un Ierobežotas informācijas piekļuves informācijas statuss 

attiecas uz visu Pārziņa rīcībā esošo informāciju neatkarīgi no informācijas nesēja veida (papīrs, 

izdruka, elektroniskā veidā saglabāta informācija, audio ieraksts, video ieraksts, epasts, cietais 

disks, ārējie datu nesēji vai citi). 

 

4. Personas datu apstrādes principi 

 

4.1. Pārziņa darbinieki, veicot personas datu apstrādi, nodrošina, ka tiek ievēroti šādi Vispārīgā 

datu aizsardzības regulā iekļautie personas datu apstrādes principi: 
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4.1.1. Likumīgums, godprātība un pārredzamība – Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, 

godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā. Pārziņa darbinieks nodrošina datu 

subjektu informēšanu par veikto datu apstrādi un nodrošina pret datu subjektu 

godprātīgu attieksmi attiecībā uz viņa datu apstrādi, tai skaitā, bet ne tikai, neizmantot 

datus citiem nolūkiem kādiem tie tikuši ievākti, respektējot datu subjekta intereses 

aizsargāt savu privātumu, kā arī veicinot un atvieglojot datu subjektam tā tiesību 

realizēšanu;  

4.1.2. Nolūka ierobežojums – personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un Latvijā 

spēkā esošo tiesību aktu noteiktajos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar 

minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Pārziņa darbinieks nodrošina tikai 

konkrētajam nolūkam nepieciešamo personas datu apstrādi un nepieļauj datu 

ievākšanu un apstrādi bezmērķīgi (bez konkrēta nolūka). Pārziņa darbinieks neveic 

datu apstrādi, nezinot kādiem nolūkiem un kad ievāktie dati tiktu izmantoti, kā arī 

neievāc datus un neuzglabā tos nekonkrētiem nākotnes nolūkiem, kuru vajadzība nav 

izvērtēta un realizācijas uzsākšana nav noteicis Pārzinis;  

4.1.3. Datu minimizēšana – personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas 

nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstošās personas datu apstrādes nolūku;  

4.1.4. Precizitāte – personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti. Pārzinis un 

Pārziņa darbinieks pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas 

dati, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti; 

4.1.5. Glabāšanas ierobežojums – personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu 

subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas 

datus apstrādā. Glabāšanas ierobežojuma principa būtība ir datus glabāt tikai tik ilgi, 

cik tas ir nepieciešams nolūka sasniegšanai, un tiklīdz nolūks ir sasniegts dati ir 

jāizdzēš vai informācijas nesēji, kuros dati ir fiksēti, jāiznīcina. Tomēr šis princips 

nebūtu jāapskata virspusēji, jo, beidzoties vienam nolūkam, var rasties jauni leģitīmi 

nolūki, kas var pamatot nepieciešamību datus glabāt ilgāk – arī pēc pamatnolūka 

izbeigšanās; 

4.1.6. Integritāte un konfidencialitāte – personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu 

nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai 

nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu. Pārziņa un Pārziņa 

darbinieku uzdevums ir nodrošināt datu drošību, novēršot neatļautu piekļuvi un 

mainīšanu, kā arī lai izvairītos no nejaušiem datu zudumiem vai bojājumiem;  

4.1.7. Pārskatatbildība – Pārzinis un Pārziņa darbinieki var uzskatāmi parādīt Regulas 

prasību ievērošanu un izpildi.  Regula paredz, ka datu subjektam ne vienmēr ir 

efektīvi līdzekļi, lai kontrolētu savus datus un pamatotu savus apsvērumus par pārziņa 

rīcībā esošu datu nedrošu un / vai nelikumīgu apstrādi. Līdz ar to Regula pārceļ 

pierādīšanas pienākumu par Regulas prasību pilnvērtīgu izpildi no datu subjekta uz 

Pārzini.  

 

 

5. Personas datu likumīgums un nosacījumi piekrišanas iegūšanai  

 

5.1. Pārziņa veiktā personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir 

piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:  

5.1.1. Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai 

vairākiem konkrētiem nolūkiem. Ja gadījumā personas datu apstrāde pamatojas uz 

piekrišanu, Pārziņa darbiniekiem ir jāspēj uzskatāmi parādīt, ka datu subjekts ir 

piekritis savu personas datu apstrādei. Ja bērns ir jaunāks par 13 gadiem, šāda apstrāde 

ir likumīga tikai tad un tādā apmērā, ja piekrišanu ir devusi vai apstiprinājusi persona, 

kurai ir vecāku atbildība par bērnu; 
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5.1.2. Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai 

pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;  

5.1.3. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu Latvijā spēkā esošo 

tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;  

5.1.4. Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas 

intereses;  

5.1.5. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai 

īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;  

5.1.6. Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, 

izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām 

nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, 

ja datu subjekts ir bērns.  

 

5.2. Pārziņa veiktā īpašu kategoriju personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un 

tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:  

5.2.1. datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam 

vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; 

5.2.2. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas 

intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu; 

5.2.3. apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, 

veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes 

sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos. 

 

6. Informācija, kas jāsniedz datu subjektam, iegūstot personas datus 

 

6.1. Pārziņa darbinieks nodrošina, ka, iegūstot personas datus no datu subjekta, datu subjektam 

personas datu iegūšanas laikā tiek sniegta šāda informācija: 

 

Privātuma paziņojums 

 

Riebiņu novada pašvaldība, lai sniegtu pakalpojumus un realizētu savas 

funkcijas, veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši apstrādes mērķiem un 

šādiem tiesiskajiem pamatiem: 

 datu subjekta piekrišana; 

 līguma noslēgšana vai līgumsaistību izpilde; 

 uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde; 

 datu subjekta vai citu fizisku personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība; 

 sabiedrības interešu ievērošana vai publiskās varas uzdevumu realizēšana; 

 pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošana. 

 

Personas datu saņēmēju kategorijas: 

 pārzinis un tā pilnvarotās personas (darbinieki); 

 datu subjekts; 

 valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. 

Lai aizsargātu datu subjekta intereses, mēs ievērojam labas datu 

apstrādes principus: 

 godprātīga un likumīga personas datu apstrāde; 

 personas datu apstrāde tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam 

nepieciešamajā apjomā; 

 personas datu glabāšana laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu 

apstrādes mērķim noteikto laikposmu; 

 personas datu pareizība un to savlaicīga atjaunošana, labošana vai dzēšana, ja 
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personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes 

mērķi. 

 

Datu subjekta tiesības: 

 Saņemt informāciju par datu apstrādi; 

 Piekļūt saviem datiem; 

 

 Prasīt savu datu labošanu; 

 Prasīt datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”); 

 Iebilst pret datu apstrādi; 

 Prasīt datu pārnešanu; 

 Prasīt datu apstrādes ierobežošanu; 

 Iebilst automatizētai lēmumu pieņemšanai; 

 Vērsties pie pārziņa; 

 Vērsties Datu valsts inspekcijā. 

 

Datu pārzinis: Riebiņu novada dome 

Kontakti saziņai par personas datu aizsardzību 

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

Tālrunis: 65324376 

e-pasts: pda@riebini.lv 

URL: www.riebini.lv 

 

 * - Riebiņu novada pašvaldība izdos atsevišķu rīkojumu par Datu aizsardzības speciālista 

noteikšanu, ietverot datu aizsardzības speciālista vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un adresi, kā 

arī personu, kas aizvietos datu aizsardzības speciālistu tā prombūtnes laikā.  

 

6.2. Pārziņa darbinieks var nesniegt augstāk minēto informāciju gadījumos, ja datu subjektam 

jau ir zināma augstāk minētā informācija, tomēr būtu kritiski jāizvērtē, vai datu subjektam ir visa 

nepieciešamā informācija un vai Pārziņa darbinieks varēs pierādīt šādas informācijas esamību datu 

subjekta rīcībā.  

 

6.3. Ja tiek veikta video novērošana, pie video novērošanas vietas ir jāuzstāda zīme ar 

norādījumu par video novērošanas veikšanu, kurā ir arī jāiekļauj kontaktinformāciju (piemēram, 

tālrunis un / vai mājas lapas adrese), kur datu subjektam ir pieejama informācija par video 

novērošanas personas datu apstrādes nolūku atbilstoši šo noteikumu 6.1.punktam. 

 

6.4. Pārziņa darbiniekiem, kuri veic datu apstrādi personas datu apstrādes nolūkam 

„Administratīvo pārkāpumu uzskaite” nav nepieciešams informēt datu subjektu ar 6.1.punktā 

minēto informāciju, ko nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 23.panta 1.punkta d) 

apakšpunkta ierobežojuma nosacījumi attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 

izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības par tiem vai mkriminālsodu izpildi, tostarp 

aizsardzību pret sabiedriskās drošības apdraudējumiem un to novēršanu. 

 

7. Datu subjekta tiesības 

 

7.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu 

subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, datu subjektam ir tiesības piekļūt 

attiecīgajiem datiem un saņemt šādu informāciju:  

7.1.1. apstrādes nolūki;  

7.1.2. attiecīgo personas datu kategorijas;  
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7.1.3. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai 

kam tos izpaudīs, t.sk. trešai valstij vai starptautiskai organizācijai;  

7.1.4. paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti,  

7.1.5.  tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu 

vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu 

apstrādi;  

7.1.6. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;  

7.1.7. visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu 

subjekta;  

7.1.8. tas, ka vai pastāv / nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. 

 

7.2. Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas datu subjektu bezmaksas informē par darbību, kas pēc pieprasījuma veikta saskaņā ar 

augstākminēto informāciju. 

 

7.3. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā 

pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Pārzinis informē datu subjektu par jebkuru šādu pagarinājumu 

un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja datu subjekts pieprasījumu 

iesniedz elektroniskā formā, informāciju, ja iespējams, sniedz elektroniskā formā, izņemot, ja datu 

subjekts pieprasa citādi. 

 

7.4. Ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras 

atkārtošanās dēļ, pārzinis var vai nu pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās 

izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, 

vai arī atteikties izpildīt pieprasījumu. Pārzinim ir pienākums uzskatāmi parādīt, ka pieprasījums 

ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs. 

 

7.5. Ja pārzinis neveic darbību, ko pieprasījis datu subjekts, pārzinis bez kavēšanās un vēlākais 

mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē datu subjektu par darbības neveikšanas 

iemesliem un par iespēju iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un vērsties tiesā. 

 

7.6. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu 

neprecīzus datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības 

panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu. Šajā 

gadījumā, labošanas pieprasījumam ir jābūt argumentētam, ko Pārziņa darbiniekam jāizvērtē, 

saņemot pieprasījumu. Ja Pārziņa darbiniekam rodas šaubas par pieprasījuma pamatotību, Pārziņa 

darbiniekam ir tiesības lūgt datu subjektam iesniegt papildu pierādījumus par datu labošanu. 

Tomēr papildu pierādījumus nebūtu adekvāti lūgt par tādu datu labošanu, kas ir pilnībā atkarīgi no 

datu subjekta ieskata, piemēram, datu subjekta e-pasta adrese un / vai  tālruņa numurs. 

 

7.7. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu 

subjekta personas datus, kā arī datu subjektam it tiesības atsaukt savu piekrišanu, uz kuras pamata 

veikta personas datu apstrāde. Ja personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos 

tie tika vākti vai citādi apstrādāti un personas datu apstrādei nav cita likumīga pamata, Pārziņa 

darbinieka pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus un mēneša laikā informēt 

datu subjektu par veiktajām darbībām. Laika posmu pieprasījuma izpildei, ņemot vērā 

pieprasījumu sarežģītību un skaitu, var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem. Pārziņa darbinieks var 

nedzēst datus, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama juridisku pienākumu izpildīšanai, kas 

prasa veikt noteikto personas datu apstrādi, lai izpildītu normatīvajos aktos (piemēram, 

Iesniegumu likumā) noteiktos informācijas vai dokumentu glabāšanas termiņus, vai arī datu 

subjekta datu dzēšana no kopējās datu kopas prasītu neadekvāti lielas izmaksas, ņemot vērā 

izmantotās tehnoloģijas un informācijas sistēmas. Pārzinis, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un 
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tās piemērošanas izmaksas, veic saprātīgus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu 

pārziņus, kas veic personas datu apstrādi, ka datu subjekts ir pieprasījis, lai minētie pārziņi dzēstu 

visas saites uz minētajiem personas datiem vai minēto personas datu kopijas vai atveidojumus. 

 

8. Datu aizsardzības speciālists 

 

8.1. Pārzinis ieceļ datu aizsardzības speciālistu, kuram jāveic šādi uzdevumi: 

8.1.1. Uzraudzīt kā tiek ievērota Vispārīgā datu aizsardzības regula; 

8.1.2. Būt par Pārziņa kontaktpersonu ar datu subjektu un Datu valsts inspekciju personas 

datu apstrādes un aizsardzības jomā;   

8.1.3. Sniegt konsultācijas Pārziņa darbiniekiem un / vai citiem interesentiem (piemēram, 

datu subjektam) attiecībā uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi un to aizsardzību; 

8.1.4. Sadarboties ar Pārzini, Apstrādātāju un Pārziņa darbiniekiem, sniedzot ieteikumus 

personas datu apstrādes aizsardzības mehānismu un kontroles pasākumu datu 

aizsardzībai stiprināšanai; 

8.1.5. Izstrādāt un sniegt palīdzību Pārziņa nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu 

pilnveidošanai personas datu apstrādē;  

8.1.6. Uzturēt Pārziņa Personas datu apstrādes reģistru par Pārziņa veikto datu apstrādi; 

8.1.7. Izstrādāt un aktualizēt Novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību atbilstoši 

Vispārīgai datu aizsardzības regulai, t.sk. veikt novērtējumā iekļauto kontroles 

pasākumu pēcpārbaudi;  

8.1.8. Veikt atbildīgo Pārziņa darbinieku apmācību, informējot darbiniekus par Vispārīgā 

datu aizsardzības regulas prasībām, jaunākajām aktualitātēm un atbildēt uz Pārziņa 

darbinieku jautājumiem;   

8.1.9. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām personas datu apstrādes 

pārkāpuma identificēšanas gadījumā, Datu aizsardzības speciālists sagatavos 

aprakstu par pārkāpuma saturu, tā sekām un pasākumiem, ko Pārzinis ir veicis un 

plāno veikt, lai novērstu pārkāpumu un 72 stundu laikā iesniegs to Datu valsts 

inspekcijai. 

 

8.2. Pārzinis un Pārziņa darbinieki atbalsta datu aizsardzības speciālistu Vispārīgās datu 

aizsardzības regulā noteikto uzdevumu izpildē, nodrošinot piekļuvi personas datiem un apstrādes 

darbībām tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu veikt Vispārīgās datu aizsardzības 

regulā ietvertos uzdevumus.  

 

8.3. Datu subjekti var vērsties pie datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar 

viņu personas datu apstrādi un šajā regulā paredzēto tiesību īstenošanu.  

 

9. Datu glabāšana un iznīcināšana 

 

9.1. Pārzinis veic datu glabāšanu tiktāl, lai izpildīt Latvijā spēkā esošos tiesību aktos noteiktos 

glabāšanas termiņus vai līdz brīdim, kad attiecīgais pakalpojuma līgums ir spēkā. Personas datu 

glabāšanas termiņš ir norādīts šo noteikumu sadaļā „Informācija, kas jāsniedz datu subjektam, 

iegūstot personas datus”. 

 

9.2. Datu iekļaušana rezerves kopijās ir pietiekami pamatota Pārziņa leģitīma interese apstrādāt 

šos rezerves kopijās glabātos datus, pat ja citi nolūki datu apstrādei ir izpildīti. Atsevišķus datus 

no rezerves kopijas nav iespējams izdzēst, jo tad tas var būtiski ietekmēt citu personu tiesības uz 

datu saglabāšanu, jo “izjaucot” rezerves kopiju, tā var nepildīt savu funkciju – atjaunot datus, ja 

tas būtu nepieciešams, līdz ar to arī iespaidojot datu integritāti un drošību.  
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9.3.  Ja dokuments satur datus ar dažādiem dzēšanas termiņiem vai sasaistīti dokumenti satur 

atsevišķus dokumentus ar dažādiem glabāšanas termiņiem, pamatoti ir glabāt dokumentu vai 

dokumentu paketi līdz brīdim, kamēr iestājas visu dokumentā minēto datu dzēšanas vai dokumentu 

paketē esošu atsevišķu dokumentu dzēšanas termiņš. 

 

9.4. Datu iznīcināšana informācijas sistēmās un elektroniski glabātai informācijai (t.sk. 

elektroniskiem datu nesējiem) tiek veikta atbilstoši Elektronisko datu nesēju iznīcināšanas 

procedūrai, kas ir iekļauta Riebiņu novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumos.  

 

9.5. Datu iznīcināšana informācijai, kas ir glabāta papīra veidā, tiek veikta saskaņā ar Riebiņu 

novada pašvaldības priekšsēdētāja / izpilddirektora /  iestādes vadītāja norādījumiem.  

 

10. Datu aizsardzība 

 

10.1. Pārzinis  īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai 

nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka veiktā personas datu apstrāde notiek saskaņā ar 

Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem Latvijā spēkā esošiem tiesību aktiem. 

10.2. Pārziņa darbinieks drīkst izmantot arī elektroniskos sakaru līdzekļus (epastu), 

tomēr ir jāapzinās, ka, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, Izpildītājs nespēj kontrolēt 

interneta drošības, pieejamības un darbības aspektus no trešo personu prettiesiskām darbībām, līdz 

ar ko Pārziņa darbiniekam ir jāveic šādus personas datu aizsardzības pasākumus gadījumos, kad 

personas dati tiek sūtīti pa epastu: 

10.2.1. Ja Pārziņa darbinieks nosūta epastu ar personas datu saturošu informāciju datu 

subjektam pēc datu subjekta lūguma, Pārziņa darbinieks epastam klāt pievieno šādu 

atrunu: 

 

 

Šī vēstule ir paredzēta tikai augstāk minētajam adresātam. Tā var saturēt konfidenciālu 

informāciju. Ja Jūs neesat šīs vēstules adresāts, Jūs nedrīkstat tajā iekļauto informāciju 

izmantot, pavairot, izplatīt, pārsūtīt, atklāt iekļauto informāciju citām personām, atskaitot 

vēstules adresātu. Tā vietā, lūdzu, nosūtiet to atpakaļ nosūtītājam un pēc tam izdzēsiet no 

sava epasta. Riebiņu novada pašvaldība neuzņemas atbildību par izmaiņām, kas skārušas 

šo vēstuli pēc tās nosūtīšanas. 

 

Par neautorizētas personas datu apstrādi (t.sk. personas datu glabāšanu), persona var 

tikt saukta pie atbildības atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.  

 

 

10.2.2. Ja Pārziņa darbiniekam ir nepieciešams regulāri nosūtīt epastu ar personas datu 

saturošu informāciju, šos datus saglabā datu failā, kuram ir uzstādīta atvēršanas 

parole, kuras garums ir vismaz 8 simboli. Šīs paroles izpaušanai nedrīkst izmantot 

epastu, bet būtu jāizmanto alternatīvs veids, piemēram, tālrunis vai tml.  

 

10.3. Pārziņa darbinieks var veikt personas datu apstrādi uz datortehnikas (t.sk. datoriem, 

mobilajām ierīcēm), kas ir viņa personīgajā rīcībā, tikai un vienīgi, ja šāda nepieciešamība ir 

saskaņota ar tiešo vadītāju un personas datu saturošu informācija tiek glabāta datu failos, kam ir 

uzstādīta atvēršanas parole, kuras garums ir vismaz 8 simboli.  

 

 

 

 

11. Datu aizsardzības pārkāpumu ziņošana 
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11.1. Datu aizsardzības pārkāpums ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša 

vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto datu iznīcināšana, nozaudēšana, 

pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem. Piemēri datu aizsardzības pārkāpumam: 

11.1.1. trešās personas (piemēram, Kiberuzbrukuma rezultātā) ir ieguvušas klienta paroles 

un lietotāja vārdus; 

11.1.2. Datu nesēja (piem., dokumentu, CD, USB), kurš satur līgumu ar klientu) 

nozaudēšana, ja informācija nav šifrēta un ir brīvi pieejama; 

11.1.3. Neatgriezeniska datu pazaudēšana (piemēram datu nesēju un visu rezerves kopiju 

fiziska iznīcināšana, vai “atšifrēšanas atslēgas” iznīcināšana); 

11.1.4. Nosūtīts konta pārskats uz citas personas (ne klienta) e-pasta adresi; 

11.1.5. Klientu datu bāzes daļējs vai pilnīgs zudums; 

11.1.6. Neautorizēta klientu datu apstrāde. 

 

11.2. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Pārzinis bez nepamatotas 

kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis 

zināms, paziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumu Datu valsts inspekcijai. Ja paziņošana 

uzraudzības iestādei nav notikusi 72 stundu laikā, paziņojumam pievieno kavēšanās iemeslus.  

 

11.3. Pārziņa darbinieks, tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības 

pārkāpums, bez nepamatotas kavēšanās paziņo par to Datu aizsardzības speciālistam vai nu 

telefoniski vai arī sūtot uz Datu aizsardzības speciālista epastu. 

 

11.4. Datu aizsardzības speciālists dokumentē visus personas datu aizsardzības 

pārkāpumus, norādot faktus, kas saistīti ar personas datu pārkāpumu, tā sekas un veiktās 

koriģējošās darbības. Minētā dokumentācija ļauj Datu valsts inspekcijai pārbaudīt šā panta 

ievērošanu. 

 

11.5. Gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku fizisku 

personu tiesībām un brīvībām, pārzinis bez nepamatotas kavēšanās paziņo datu subjektam par 

personas datu aizsardzības pārkāpumu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Pēteris Rožinskis  

 

 
Vītoliņš 67419000 
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1. pielikums 

“Riebiņu novada pašvaldības 

Personas datu apstrādes noteikumi” 

 

 

APLIECINĀJUMS 

PAR “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS PERSONAS DATU APSTRĀDES 

NOTEIKUMU” PRASĪBU IEVĒROŠANU 

 

 Ar šo es, zemāk parakstījies, apliecinu:  

1. Esmu iepazinies(usies) ar “Riebiņu novada domes Personas datu apstrādes noteikumiem” 

un izprotu to, kā arī apņemos ievērot šajos noteikumos ietvertās prasības.  

2. Apņemos neizpaust un neizmantot ierobežotas pieejamības informāciju, kas saņemta no 

Pārziņa, savu vai trešo personu interesēs, kā arī apņemos ievērot Informācijas atklātības 

likuma, Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Personu datu apstrādes likuma prasības. 

3. Es piekrītu, ka pārtraucot darba līguma un / vai jebkādas citas tiesiskās attiecības ar Pārzini 

jebkādu iemeslu dēļ, es nekavējoties nodošu Pārzinim man rīcībā esošo aprīkojumu, kā arī 

man rīcībā esošos informācijas oriģinālus un kopijas, ko esmu saņēmis(usi) darba (līguma 

izpildes) laikā, un kura ir manā rīcībā vai kura ir citādi tieši vai netieši manā rīcībā.  

4. Apņemos saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc darba līguma un / vai jebkādu citu 

tiesisko attiecību izbeigšanās. 

 

____________________ 

Datums 

____________________ 

/Paraksts/ 

____________________ 

Paraksta atšifrējums 

 

 

  

____________________ 

Datums 

____________________ 

/Paraksts/ 

____________________ 

Paraksta atšifrējums 

 

 

  

____________________ 

Datums 

____________________ 

/Paraksts/ 

____________________ 

Paraksta atšifrējums 

 

 

  

   

   

   

Domes priekšsēdētājs       Pēteris Rožinskis 
Vītoliņš 20384844  
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9. pielikums 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

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

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

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3/2019 

2020. gada 18. februārī 

Apstiprināti 

ar Riebiņu novada domes  

sēdes lēmumu Nr. 13 (Prot Nr. 3 ) 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Riebiņu novadā 
Izdoti saskaņā ar 

                                                                                                       ar likuma "Par pašvaldībām"  

                                           15.panta pirmās daļas 1.punktu,  21.panta pirmās daļas 16.punktu,                         

                                         Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Riebiņu 

novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un 

veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu, pārstrādi, otrreizēju izmantošanu un 

reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu 

apjoma samazināšanu, tajā skaitā: 

1.1  novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu      

apsaimniekošanas organizēšanas kārtību;  

1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;  

1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;  

1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī 

prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam;  

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;  

1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu. 

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānu, normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī šiem noteikumiem. 

3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.pantam, kā arī: 

3.1. pašvaldība – šo noteikumu izpratnē Riebiņu novada dome; 

3.2. atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis 

vai spiests atbrīvoties, un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;  

3.3. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – bīstamo atkritumu veidi, kas radušies 

mājsaimniecībās, piemēram, sadzīves ķīmija un iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas 

gaismas lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, transportlīdzekļu 

apkopes atkritumi – atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī nederīgie medikamenti, laku, 

krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu atkritumi un citi;  

http://m.likumi.lv/doc.php?id=57255
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3.4. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, piemēram, koku 

lapas un zari, nopļauta zāle, mājsaimniecību, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un 

mazumtirdzniecības pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas 

atkritumi (piemēram: virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas un kafijas 

biezumi u.tml.);  

3.5. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot 

sadzīves atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles;  

3.6. trafarēts priekšapmaksas maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts 

priekšapmaksas speciāls marķēts maiss;  

3.7. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā;   

3.8. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kas veido vienu 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu.   

3.9. atkritumu poligons – Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligons „Cinīši”, 

kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Daugavpils novada Demenes 

pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi. 

4. Pašvaldība savas funkcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā realizē, slēdzot līgumu ar 

atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanas darbības veikšanai 

Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.Atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā veic atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, nodrošinot, ka netiek:  

5.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī cilvēkiem un dzīvniekiem;  

5.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;  

5.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;  

5.4. piesārņota un piegružota vide. 

6. Novada administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi, kurus nav iespējams 

reģenerēt, nododami apglabāšanai atkritumu poligonā “Cinīši” , adrese “Cinīši”, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads. 

7. Noteikumi ir saistoši visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, 

valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar 

komercdarbību novada administratīvajā teritorijā. 

 

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA 

 

8.Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu 

(turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona). 

9. Pašvaldība kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību 

atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā un nosaka maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā; 

10.Atkritumu savākšanas sistēmu  novada administratīvajā teritorijā veido:  

10.1. publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izvēloties atkritumu 

apsaimniekotāju,  kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 

un uzglabāšanu novada administratīvajā teritorijā. 

10.2. atkritumu radītāja noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves  

atkritumu apsaimniekošanu;  

10.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotos dalīto atkritumu savākšanas punktos, ko 

veic atkritumu radītājs, sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), 

pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu, kuri nav 

izmantojami pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā;  

10.4. citu funkciju izpilde atbilstoši šiem noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas 

jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 
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 11.Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko viens atkritumu 

apsaimniekotājs. 

 12.Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas nodrošina 

apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā: 

12.1. attīsta atkritumu dalītu savākšanu;  

12.2. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas veicināšanu;  

12.3. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu 

šķirošanu. 

      13. Atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu konteineri vai trafarēti priekšapmaksas 

maisi. Atkritumus izved saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja izvešanas grafiku, bet ne retāk kā:  

13.1. individuālās dzīvojamās mājās, kā arī vasarnīcās, dārza mājās, kas tiek izmantotas 

patstāvīgai dzīvošanai ne retāk kā  – 1 reizi mēnesī;  

13.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ne retāk kā  – 2  reizes mēnesī;  

13.3. nekustamos īpašumos (ēkās vai telpu grupās) ar galveno lietošanas veidu – 

komercdarbība ne retāk kā  – 1 reize mēnesī;  

13.4. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs un kuras kompostē vai šķiro 

bioloģiski noārdāmos atkritumus (vasarnīca, dārza māja, u.tml.) ne retāk kā  – reizi ceturksnī; 

 

III. ATKRITUMU RADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 

14.Atkritumu radītāju pienākumi ir:  

14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, un ievērot šo noteikumu prasības;  

14.2. ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par sadzīves 

atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonā slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu 

apsaimniekošanu;  

14.3. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai noteiktam atkritumu veidam 

atbilstošos konteinerus, vai trafarētus priekšapmaksas maisus;  

14.5. atkritumu izvešanas dienās nodrošināt konteinera vai trafarēto priekšapmaksas maisu 

novietošanu tā, lai specializētajam transportlīdzeklim būtu brīva piekļuve, un kur tas netraucē 

gājēju, un citu transportlīdzekļu kustību. Pēc atkritumu izvešanas konteineru novieto atpakaļ tā 

pastāvīgajā atrašanās vietā; 

14.6 pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo 

attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic 

saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā; 

15.Pārtikas, dārza un zaļos atkritumus ir atļauts kompostēt sava īpašuma teritorijā, ievērojot visas 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kompostēšanas procesam jātiek rūpīgi novērotam, 

kontrolētam un kurš nav pretrunā ar sanitārajām prasībām. 

 

IV. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

16.Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu 

apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu 

apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem 

noteikumiem un noslēgto līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju. 

17.Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:  

17.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu, 

piemērojot pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;    

17.2. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu savākšanu no atkritumu radītājiem;   
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17.3. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus pašvaldības noteiktajā sadzīves 

atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli; 

17.4. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju iespējamiem administratīvajiem 

pārkāpumiem;   

17.5. saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju informēt 

atkritumu radītāju par izmaiņām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu; 

17.6. pašvaldībai sniegt šādu informāciju: par kopējo savākto atkritumu daudzumu, 

nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu, dalīti savākto atkritumu daudzumu un veidu, lielgabarīta 

atkritumu daudzumu, būvniecībā radušos atkritumu daudzums (ja pakalpojums sniegts), atkārtotai 

izmantošanai sagatavotais atkritumu daudzums (ja pakalpojums sniegts), pārstrādei un 

reģenerācijai nodotais atkritumu daudzums, noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu skaits.  

17.7. sadarbībā ar pašvaldību veikt sabiedrības izglītošanas pasākumus par atkritumu 

apsaimniekošanu, sadzīves atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu rašanās novēršanu; 

17.8. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanas vietu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu 

savākšanas, ja piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā. 

 

V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS AIZLIEGUMI 

 

18. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts:  

18.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu realizēt bez atkritumu konteinera vai trafarēta 

priekšapmaksas maisa, novietot tos ārpus atkritumu konteineriem vai nemarķētos atkritumu 

maisos;  

18.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana, uzglabāšana vai apglabāšana 

nav atļauta, ierīkot patvaļīgas izgāztuves;  

18.3. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus, trafarētos priekšapmaksas maisus uz 

gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur atkritumu konteineri vai trafarētie 

priekšapmaksas maisi netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais 

iespējamais risinājums);  

18.4. ievietot atkritumu konteineros un trafarētajos priekšapmaksas maisos degošus, viegli 

uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus 

atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis, un 

sadzīvē radušos bīstamos atkritumus;   

18.5. iesaldēt vai dedzināt atkritumus atkritumu konteineros vai trafarētajos 

priekšapmaksas maisos, vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus vai trafarētos 

priekšapmaksas maisus;  

18.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās atkritumu savākšanas konteineros.  

19. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) 

labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, tad 

atkritumu apsaimniekotājam atlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi. 

 

VI. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAI 

 

20.Aizliegts sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, ar citiem sadzīves atkritumiem.  

21.Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs:  

21.1. atdala sadzīves bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;  

21.2. uzglabā sadzīves bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un 

veselību, vidi, kā arī personu mantu;  

21.3. slēdz līgumu ar sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekotāju, kas veic bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu, un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; 22. 

Maksu par sadzīves bīstamo vai ražošanas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu, reģenerāciju vai ražošanas atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā 
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nosaka sadzīves bīstamo vai ražošanas atkritumu radītājam vienojoties ar atkritumu 

apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu apsaimniekošanas darbības. 

 

VII. MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 

 

23.Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek apstiprināta ar pašvaldības sēdes lēmumu, 

pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību. 

24. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 

24.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 

atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

24.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā „Cinīši”; 

24.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. 

25. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt maksas aprēķinu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu un lūgt pašvaldību izmainīt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto kārtību. 

26. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem atkritumu 

apsaimniekošanas zonā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar 

pašvaldību. 

27. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītāju par maksas 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgo paziņojumu 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “RIEBIŅU NOVADA ZIŅAS” vai tīmekļvietnē 

www.riebini.lv. 

 

VIII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU UN 

KOMPETENCE ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMU PROCESĀ  

28. Par sadzīves atkritumu radītāja (jebkurā fiziskā vai juridiskā persona) vai īpašnieka un 

nomnieka (kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi) nepiedalīšanos Riebiņu novada 

organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā un par šo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu no 2 līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām.  

29. Par līguma neslēgšanu par īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām.  

30. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu 28. un 29.punktā minēto pārkāpumu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības kārtībnieki.  

31.Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.  

32. Saistošo noteikumu  28., 29., 30. un 31. punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās 

atbildības likumu.  

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

33. Riebiņu novada dome informē (ievietojot informāciju bezmaksas informatīvajā izdevumā 

“RIEBIŅU NOVADA ZIŅAS” un pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv) novada administratīvās 

teritorijas atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu 

apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

http://www.riebini.lv/
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34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Riebiņu novada domes 2005. gada 12. jūnija 

saistošie noteikumi Nr. 2 “PAR RIEBIŅU NOVADA SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANU, 

TRANSPORTĒŠANU, ŠĶIROŠANU, PĀRSTRĀDI UN NOGLABĀŠANU”. 

35. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                      P. Rožinskis 
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11. pielikums 

 

Pārskata ziņojums  

par Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2019.gadā 
 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajai daļai, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz 

attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību.  

   Riebiņu novada bāriņtiesa ir Riebiņu  novada pašvaldības izveidota aizbildnības un 

aizgādības iestāde. Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi,  kuru sastāvs 

tika apstiprināts 2019.gada 27.decembrī ar Riebiņu novada domes sēdes protokolu Nr.23, un darbu 

uzsāka ar 2020.gada 4.janvāri.  

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību. 

Rušonas pagasta iedzīvotājiem, katru piektdienu Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes telpās 

(pārējās darba dienās bāriņtiesas telpās) ,  Riebiņu, Silajāņu, Stabulnieku, Galēnu un Sīļukalna 

iedzīvotājiem bāriņtiesas telpās, Saules ielā 8, Riebiņos, apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekle, 

kurai tas uzdots ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 

75.pantu, apliecinājumus bāriņtiesas locekle Riebiņu novada administratīvajā teritorijā 

deklarētajām personām izdara dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības dēļ vai citu iemeslu 

dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.  

Bāriņtiesas locekles prombūtnes laikā apliecinājumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja. 

Lai bāriņtiesas darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu  vecāku vēlākās 

apsūdzības pret darbinieku par nepamatotu rīcību,  ar 2016. gada 1.janvāri ir stājusies spēkā 

Bāriņtiesu likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, filmēt, un iegūt skaņu 

ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai 

bīstamos apstākļos. 

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru vada bāriņtiesas 

priekšsēdētājs  vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis un sēdē piedalās vismaz 

divi bāriņtiesas locekļi. 

Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem vienpersonisks 

lēmums. 

  

Uz  2019.gada 31.decembri bāriņtiesas lietvedībā esošo (aktīvo) administratīvo lietu skaits 

 

Aizgādības tiesību lietas 5 

Aizbildnības lietas (8 bērni) 6 

Aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no 

citām bāriņtiesām 
5 

Aizgādnības lietas 21 

Aizgādnības lietas saņemtas pārraudzībā no 

citām pašvaldībām 
2 

Audžuģimenes lietas 4 

Bērnu ievietošana audžuģimenēs (no citām 

pašvaldībām) 
8 

Bērna mantas pārvaldība 6 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai 5 

Lietas par aizgādņa iecelšanu mantojuma 

masai 
6 

Pārskata gadā ierosināto lietu skaists 14 
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Bāriņtiesā atskaites periodā pieņemti 24 lēmumi 

 

Par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam 4 

Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu 
1 

Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu 

veikšanai 
1 

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa 

iecelšanu 
2 

Par aizgādņa atlaišanu un  cita aizgādņa 

iecelšanu 
4 

Par ģimenes valsts pabalsta izmaksas 

piešķiršanu 
1 

Par audžuģimenes piemērotību specializētās 

audžuģimenes pienākumu veikšanai 
2 

Par krīzes audžuģimenes statusa piešķiršanu  2 

Par atzinuma sniegšanu tiesai  1 

Par aizgādņa iecelšanu mantojumam  4 

Citi lēmumi 2 

 

Pārskata periodā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā tiesā. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja  piedalījusies 2 Daugavpils tiesas sēdēs Preiļos. 

 

Dokumentu aprite pārskata periodā 

 

Saņemtie iesniegumi 80 

Saņemtie dokumenti no citām institūcijām 60 

Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām  

(nosūtītie dokumenti) 
159 

 

 

 

Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi pārskata periodā: 

 

Izdarīto apliecinājumu skaits  

 
389 
 

Pieprasītas apliecības izgatavošanai Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 

bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem  

11 

 

Visa informācija par aizbildnībā esošajiem bērniem, lietās par bērnu aizgādības tiesībām, bērnu 

mantas lietās, lietās par bērnu nodošanas citas personas aprūpē, atbalsta bērnu audzināšanas lietās 

tiek ievadīta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS). 

Saskaņā ar audžuģimeņu informācijas sistēmas darbību, kuru regulē 2018.gada 4.septembra 

Ministru kabineta noteikumi Nr.563 „Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi”,  sistēmā ir 

ievadīta informācija par audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem 

bērniem. Tas palīdz nodrošināt ātrāku bērnu nokļūšanu audžuģimenē, jo līdz šim minētajam 

nolūkam nebija vienotas informācijas sistēmas, kas atbilstu Valsts informācijas sistēmu likuma 

prasībām. 
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Bāriņtiesas darbinieki ir pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēs, kurās netiek 

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošo bērnu ģimenēs, 

audžuģimenēs, kurās ievietoti bērni no citām pašvaldībām, aizgādņu ģimenēs, kurās ir personas ar 

ierobežotu rīcībspēju, kā arī pēc informācijas saņemšanas no institūcijām un privātpersonām par 

apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties atbilstoši bāriņtiesas kompetencei. 

 Bāriņtiesas lietvedībā uz 31.12.2019. nav lietu par Riebiņu novada pašvaldības bērnu 

ievietošanu audžuģimenēs un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                               M. Bogdanova 
 

 


