
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2020. gada 21. aprīlī        Nr. 6 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.04 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

        

 

Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

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

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

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča 

 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par valsts mērķdotācijas sadali  mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei 

P. Rožinskis 

2. VAS  „Latvijas Pasts’’ vēstules izskatīšana P. Rožinskis 

3. Ingas Meluškānes iesnieguma izskatīšana P. Rožinskis 

4. 
Par 2015.gada 21.janvāra telpu nomas līguma Nr.1/noma  

pagarināšanu 

P. Rožinskis 

5. 
Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās 

izsludināšanu 

P. Rožinskis 

6. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

7. Par Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšanu P. Rožinskis 

8. 

Par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu 

vidi” rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības 

finansējuma saņemšanai 2020. gadā 

P. Rožinskis 

9. 
Par uzņēmēju grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un 

finansējuma pārdali 

P. Rožinskis 

10. 
Par Riebiņu novada Riebiņu centrālās bibliotēkas 

lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

11. Par novada bibliotēku attīstības plānu apstiprināšanu P. Rožinskis 
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Interesenti: Riebiņu centrālās bibliotēkas vadītāja O. Ribinicka 

 

Nepiedalās:  Marija Bernāne (attaisnojošo iemeslu dēļ), Juris Sparāns (attaisnojošo iemeslu 

dēļ) 

 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sešus jautājumus kā darba 

kārtības nākamos jautājumus: 

 

1. Par domes priekšsēdētāja P. Rožinska 23.03.2020. rīkojuma Nr. 52 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu” apstiprināšanu; 

2. Par zemes nomu; 

3. Par zemes vienības ar kadastra numuru 7676 002 0134 atsavināšanu; 

4. Par zemes vienības ar kadastra numuru  7670 012 0144 atsavināšanu; 

5. Par skolu ēdnīcās uzkrājušos produktu izlietojumu; 

6. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. 

gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” projekta apstiprināšanu. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

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

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

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

 

 

1. 

Par valsts mērķdotācijas sadali  mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par valsts 

mērķdotācijas sadali izglītības iestādēm  mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 

2020.gadam. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma 

”Par pašvaldībām 21. panta 27.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas  rīkojumu Nr.1-

2e/20/118, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Riebiņu novada izglītības iestādēm mācību 

literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2020.gadam (skat. 1.pielikumu). 

 

 

2. 

VAS  „Latvijas Pasts” vēstules izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par VAS akciju sabiedrības „Latvijas Pasts’’, reģ. Nr. 40003052790, 2020. gada 

31. marta vēstuli Nr. 04.1.2-2/169 „Par līguma izpildes ierobežošanu’’.  

Dome konstatē: 
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1) „Latvijas Pasts’’ ir Riebiņu novada domes sadarbības partneris, ar kuru ir noslēgti telpu 

nomas līgumi. 

2) 2020.gada 2.aprīlī Ministru kabinets ir izdevis noteikumus Nr.180 „Noteikumi par publiskas 

personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību’’, kuri nosaka 

atbrīvojumu no nomas maksas vai tās samazinājumu, ja komersants atbilst MK noteikumu 

3.punktā noteiktajiem kritērijiem.  

3) „Latvijas Pasts’’ atbilst 2020.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.180 3.punktā 

minētajiem kritērijiem. 

4) Riebiņu novada dome var atbrīvot no telpu (Riebiņos, Galēnos un Stabulniekos) nomas 

maksas, bet komersantam ir jāveic samaksa par nomas objektu uzturēšanai nepieciešamajiem 

pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi). 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma  Par 

pašvaldībām 21.panta 27.punktu un 2020. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.180, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Pamatojoties uz 2020.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.180 4.1.punktu 

no 2020.gada 12.marta atbrīvot Valsts akciju sabiedrību   „Latvijas Pasts’’, 

reģ.Nr.40003052790, no telpu (Riebiņos, Galēnos un Stabulniekos) nomas maksas 

ārkārtējās situācijas laikā. 

2. Beidzoties ārkārtas situācijai, veikt pārrēķinu nomas maksai par marta mēnesi. 

 

 

3. 

Ingas Meluškānes iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par Ingas Meluškānes, personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 1. aprīļa 

iesniegumu par atbrīvošanu no nomas maksas par telpu Nr. 17 Saules ielā 8, Riebiņos, 

pamatojoties uz to, ka skaistumkopšanas salona darbība ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta. 

Novada dome konstatē: 

1) Telpas Nr.17 nomas maksa ir EUR 59,21 mēnesī; 

2) Nomas maksā ietilpst arī elektrība, ūdens un apkure. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma  Par 

pašvaldībām 21.panta 27.punktu, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

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

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

Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Samazināt telpas Nr. 17 Saules ielā 8, Riebiņos nomas maksu ārkārtējās situācijas 

laikā par 50% ar 2020.gada 1.aprīli. 

2. Slēgt ar Ingu Meluškāni, deklarētā dzīvesvieta xxx, vienošanos par grozījumiem 

2018.gada 18.jūlija nomas līgumā Nr.15/2018. par nomas maksas samazināšanu 

ārkārtējās situācijas laikā. 

 

 

4. 

Par 2015.gada 21.janvāra telpu nomas līguma Nr.1/noma  pagarināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

         Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un domes 

vecākās juristes Ineses Pedānes lēmumprojektu par 2020. gada 16.marta Valērija Jurkāna, 
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personas kods  xxxxxx-xxxxx, iesniegumu par 2015.gada 21.janvāra telpu nomas līgumu par 

telpas Skolas ielā 4, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā  pagarināšanu uz vienu gadu. 

        Dome konstatē, ka 2015.gada 21.janvārī starp Riebiņu novada domi un individuālā darba 

veicēju Valēriju Jurkānu (turpmāk- Nomnieks) ir noslēgts Telpu nomas līgums Nr.1/noma par 

telpas (bijušais mājturības kabinets), kas atrodas ēkā Skolas ielā 4, Silajāņu pagastā, Riebiņu 

novadā, kadastra Nr. 7676-004-0455/002, iznomāšanu galdnieka – amatiera darbnīcas 

ierīkošanai.  

        Līdz šim ar Nomnieku izveidojusies laba sadarbība nomas saistību izpildē - Nomnieks 

veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis līguma noteikumus. Līguma 

kopējais termiņš, pagarinot to uz 1 (vienu) gadu, kopā nepārsniedz Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Telpas 

nomas maksas parāda nav. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt ar individuālā darba veicēju Valēriju Jurkānu, personas kods xxxxxx-xxxxx, 

2015.gada 21.janvārī noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 1/noma  par telpas Skolas ielā 4, 

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā  uz 1(vienu) gadu. 

2. Noteikt telpu nomas līguma termiņu- 2020.gada 30.decembris. 

3. Noteikt nomas maksu par telpas nomu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centi),  

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), mēnesī, nosakot, ka maksājumi par telpas 

faktisko lietošanu veicami no 2020.gada 19.janvāra.  

4. Noteikt, ka papildus nomas maksai Nomnieks veic maksājumu par patērēto 

elektroenerģiju pēc skaitītāja rādījumiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

 

 

5. 

Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

         Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un domes 

vecākās juristes Ineses Pedānes lēmumprojektu par iesniegumu notāram par mantojuma 

atklāšanās izsludināšanu.  

         Pēc Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļa speciālistes sniegtajām ziņām 

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

jo mantinieki nav pieteikušies vairāk kā 5 gadus, uzkrāti nekustamā īpašuma nodokļa parādi, 

kā arī īpašumi netiek apsaimniekoti un sakopti. 

         Saskaņā ar Notariāta likuma 294.pantu mantojuma atklāšanos var lūgt izsludināt personas, 

kas pieteikušas pretenzijas uz mantojumu kā kreditori. Riebiņu novada pašvaldībai kā 

kreditoram ir tiesības griezties ar iesniegumu pie zvērināta notāra par mantojuma atklāšanās 

izsludināšanu.  Civillikuma 416.pants paredz, ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam 

mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par mantojuma 

atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad manta piekrīt valstij.  

        Saskaņā ar Notariāta likuma 306.panta noteikumiem jautājumu par mantojuma atzīšanu 

par bezmantinieka mantu izlemj zvērināts notārs.  

        Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā prim daļā ir noteikts, ka 

maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts.      
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         Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumu Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu 

izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu” 121.2.apakšpunkts un 124.2.apakšpunkts paredz 

prasījumu par nodokļu maksājumiem segšanu. Tātad paziņojumi par nesamaksātiem nodokļu 

maksājumiem, kas maksājami par nekustamo īpašumu – bezmantinieku mantu, ir uzskatāmi 

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

aktā par mantojuma lietas izbeigšanu.   

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

nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmo prim daļu, Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija 

noteikumu Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu” 

121.2. un 124.2.apakšpunktiem, Notariāta likuma 294.pantu, 301.pantu, 302.pantu,  atklāti un 

vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

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

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome 

nolemj: 

1. Iesniegt zvērinātam notāram iesniegumu par mantojuma atklāšanās 

izsludināšanu un mantinieku uzaicināšanu izteikt savu gribu par mantojuma 

pieņemšanu saskaņā ar pievienoto sarakstu:  
Nr. 

p.k. 

Vārds 

uzvārds 

Personas 

kods 

Miršanas 

datums 

Atstātais mantojums Nodokļa 

parāda 

pamatsumma 

EUR uz 

08.04.2020. 

1. Olga Vēvere  16.01.2015. Nekustamais īpašums- 

“Orhidejas”, kadastra 

numurs  7678-003-0187, 

adresē “Orhidejas”, 

Kapenieki, Sīļukalna 

pagasts, Riebiņu novads, 

kas sastāv: 

lauksaimniecības zeme 4,2 

ha platībā, dzīvojamās 

māja ar kadastra 

apzīmējumu 7678 003 

0187 001 (65,40 kv.m.), 

pagrabs ar kadastra 

apzīmējumu  7678 003 

0187 002 (25,40 kv.m.), 

šķūnis ar kadastra 

apzīmējumu 7678 003 

0187 004 (26,00 kv.m.), 

kūts ar kadastra 

apzīmējumu 7678 003 

0187 005 (24,00 kv.m.), 

šķūnis ar kadastra 

apzīmējumu 7678 003 

0187 006 (25,4 kv.m.), 

klēts ar kadastra 

apzīmējumu  7678 003 

0187 008 (20,70 kv.m.).  

 

EUR 44,45 

 

 

 

2. Uzdot juristei veikt lēmuma izpildi par dokumentu iesniegšanu zvērinātam notāram. 
 

 

6.  

Iesniegumu izskatīšana 
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6.1. 

S. R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

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

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Zolvas ezerā 2020. gadam.  

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

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

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

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita. 

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

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

7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu 

limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

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

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

divdesmit centi) par tīklu. 

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

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, 

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

par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

6.2. 

J. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par J. M., 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 
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makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera 

teritorijā.  

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

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

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

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita. 

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

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

7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu 

limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. M., 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. 

J. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par J.M., 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, 
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piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita. 

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

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

7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu 

limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. M., 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”. 

 

6.4. 

I. R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par I.R., 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 
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nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu 

limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut I.R., personas kods xxxxxxx-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”. 

 

6.5. 

I. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par I. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu 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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 
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1. Atļaut I. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Jašas ezerā tīklu ar sētas 

garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 28,50 EUR (divdesmit astoņi eiro, 

piecdesmit 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”. 

 

6.6. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

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

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu 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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Jašas ezerā tīklu ar sētas 

garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 28,50 EUR (divdesmit astoņi eiro, 

piecdesmit 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”. 

 

6.7. 

J. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par J. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Kaučera 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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kaučera ezerā tīklu ar sētas 

garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 28,50 EUR (divdesmit astoņi eiro, 

piecdesmit 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”. 

 

6.8. 

I. V. iesnieguma izskatīšana 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par I. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar murdu Kaučera 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, 



12 

 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu 

limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut I. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kaučera 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. 

A. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut A. O., 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”. 

 

6.10. 

V. F. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par V. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Zolvas ezerā 2020. gadam.  

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

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

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

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita. 

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

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

7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu 

limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

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

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

Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut V. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30 

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

divdesmit centi) par tīklu. 

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

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

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

par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

6.11. 

V. P. iesnieguma izskatīšana 
            Ziņo P.Rožinskis, M. Mediņš, K. Nagle 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par V. P., personas kods 

xxxxxx-xxxxx, iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Piekrist, ka E. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, nomā uz laika periodu līdz 16.04.2029. no 

V. P., personas kods xxxxxx-xxxxx,  zemes vienību 4,92 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7670 008 0117. 

 

 

7. 

Par Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu apstiprināšanu. 

 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR 

(bez PVN) 

Katlu mājas un 

apkures sistēmas 

ierīkošana Rušonas 

kultūras namā 

Aglonas stacijā 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

SIA 

"SILTUMTEHSERVISS"  

 

EIRO 22656.52 

 

 

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

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

atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

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

Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu. 

 

 

8. 

Par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”  

rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. 

gadā  
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

mazo grantu projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājas Ilze Kudiņas sagatavoto 

lēmumprojektu par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” rezultātu 

apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā  

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

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

gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”  vērtēšanas 

komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā: 

1.1.Piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: 

 Projekts Nr. 1 - Iniciatīvas grupa "Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu draudzes 

aktīvistu grupa", projekts "Informācija stendu izgatavošana un uzstādīšana 

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga nišās", pieprasītā 

līdzfinansējuma summa 408,25 Eur, Galēnu pagasts. Projekta mērķis – izgatavot 

un uzstādīt Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga nišās izgaismotus 

informācijas stendus – kurā lielformāta drukā sniegtas ziņas par baznīcas vēsturi 

un cita noderīga informācija, otrs stends aktualitātēm, paziņojumiem, 

informācijām. 

 Projekts Nr. 2 – Diāna Vucāne,  “"Publiskās tualetes izveide I. Kokina 

ūdensslēpošanas sporta kluba "Bašķi" sporta bāzes teritorijā", pieprasītā 

līdzfinansējuma summa 600.00 Eur, Rušonas pagasts. Projekta mērķis – 

publiskās tualetes ierīkošana Kluba sporta bāzes teritorijā, atbilstoši MK 

30.04.2013.noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteiktumi” 180. punktam, kas nosaka, ka “publiskos objektus, tai skaitā 

publisko pasākumu vietas un atpūtas vietas dabā, nodrošina ar tualetēm, kas 

iekārtotas, ievērojot vides pieejamības prasības un paredzot vietu papildu tualešu 

izvietošanai publisko pasākumu norišu laikā”.  

 Projekts Nr. 3 – Iniciatīvas grupa “Broki”, projekts “Broku ciema krucifikss”, 

pieprasītā līdzfinansējuma summa 600.00 Eur, Sīļukalna pagasts. Projekta 

mērķis ir sakārtot Riebiņu novada Sīļukalna pagasta Broku ciema krucifiksu, 

atjaunojot krucifiksu, žogu, soliņu un  apstādījumus, tādējādi saglabājot Riebiņu 

novadā esošo kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma objektu. 

 Projekts Nr. 4 - IG “Dārzu ielas iedzīvotāji”, projekts “Dārzu ielas iekšpagalma 

labiekārtošanas darbi”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 311,13 Eur, Riebiņu 

pagasts. Projekta mērķis: uzstādīt divus atpūtas soliņus un trīs betona puķu podus, 

tādejādi labiekārtojot Dārzu ielas iekšpagalmu. 

 Projekts Nr. 5 – IG “Kopā varam”, projekts Pieturvieta “Stabulnieki”, pieprasītā 

līdzfinansējuma summa 415,00 Eur, Stabulnieku pagasts. Projekta mērķis 

Iecerētā projekta “Pieturvieta “Stabulnieki”” mērķis ir sakārtot Stabulnieku 

pagasta centra vidi, ierīkojot ērtu, praktiski pieejamu, ilgtermiņā lietojamu un 

vizuāli estētisku atpūtas vietu pie Stabulnieku pagasta pārvaldes, kultūras nama un 

bibliotēkas ēkas, kur bieži pulcējas pagasta iedzīvotāji un viesi, kas ieradušies kārtot 

darījumus pagasta pārvaldē, apmeklēt bibliotēku vai kultūras nama rīkotās 

aktivitātes, izmantot brīvpieejas internetu (WiFi) ārpus Stabulnieku bibliotēkas 

telpām, kā arī labiekārtot lūgšanu vietu pie krucifiksa Stabulnieku pagasta centrā, 

saglabājot iespēju tīcīgajiem pagasta iedzīvotājiem kopt savas kristīgās reliģiskās 
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tradīcijas, tādējādi arī veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku teritorijā un 

vietējo pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos savas vides sakopšanā un labiekārtošanā. 

 Projekts Nr. 6 – Galēnu kultūrvēstures biedrība, projekts “Filozofijas takas 

informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana”, pieprasītā līdzfinansējuma 

summa 600,00 Eur, Galēnu pagasts. Projekta mērķis – izgatavot un uzstādīt 

informācijas stendus par Galēnu parku, Filozofijas taku un takā izvietotajām 

skulptūrām. 

 Projekts Nr. 7 – Iniciatīvas grupa “Kaimiņi”, projekts “Priecājies un spēlējies kopā 

ar draugu”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 600,00 Eur, Galēnu pagasts. 

Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem 

iedzīvotājiem, labiekārtojot un paplašinot atraktīvu, komfortablu un drošu bērnu 

rotaļu laukumu daudzdzīvokļu ēku apkārtnē Galēnos, Skolas ielā 1 un Liepu ielā 2. 

 Projekts Nr. 8 - Biedrība “Saulrozītes”, projekts “Latgales ielas  zīmju 

atjaunošana”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 308,60 Eur, Sīļukalna pagasts. 

Projekta mērķis - Projekta ietvaros plānots atjaunot Latgales ielas nosaukuma un 

ēkas numerācijas plāksnītes KN ēkai, jo iepriekšējās, dažādu remontdarbu 

veikšanas rezultātā, ir bijušas demontētas un nav saglabājušās, nomainīt veco, savu 

laiku nokalpojušo (ielas nosaukums  arī krievu valodā uz vienas plāksnes) pret 

jaunu ielas nosaukuma plāksni pamatskolas ēkai. Atjaunot (pazudušas) ēku 

numerācijas plāksnes 24. dzīvokļu  un sākumskolas ēkām. Sakarā ar adrešu maiņu 

(Riebiņu novada domes sēdes lēmumi) nepieciešama ēku numerācijas plāksnīšu 

izgatavošana pagasta pārvaldes, ārsta prakses vietas un vienas fiziskas personas 

ēkām. 

 Projekts Nr. 9 – Nereģistrēta IG, projekts “Informācijas stenda izgatavošana un 

uzstādīšana Riebiņu pagasta centrā”,  pieprasītā līdzfinansējuma summa 600,00 

Eur, Riebiņu pagasts. Projekta mērķis ir izgatavot un uzstādīt jaunu informatīvo 

stendu, jo vecais ir ļoti novecojis un uz tā ir maz vietas, lai izvietotu reklāmas 

plakātus par pasākumiem, koncertiem, izstādēm utt. Realizējot šo projektu tiks 

nodrošināta pilnīgāka, plašāka informācijas pieejamība Riebiņu pagasta, Riebiņu 

novada iedzīvotājiem un tiks attīstīta informatīvā infrastruktūra novadā. 

 Projekts Nr. 10 - Nereģistrēta IG, projekts “Gājēju celiņa atjaunošana Silajāņu 

ciematā”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 600.00 Eur, Silajāņu pagasts. 

Projekta mērķis - projekta ietvaros paredzēts atjaunot pašā Silajāņu centrā esošu 

100 metru garu gājēju celiņu, uzstādīt koka solu, atkritumu urnu, tādejādi uzlabojot 

ne tikai celiņa ārējo izskatu, apkārtējās vides ārējo izskatu, bet arī iedzīvotāju 

atpūtas kvalitāti. 

 Projekts Nr. 11 – Rolands Naglis, projekts “Krucifiksa atjaunošana un teritorijas 

labiekārtošana Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā”, pieprasītā līdzfinansējuma 

summa 450,00 Eur, Sīļukalna pagasts. Projekta mērķis ir atjaunot krucifiksu un 

labiekārtot teritoriju ap to Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā. Nepieciešams atjaunot 

pašu koka krucifiksa konstrukciju un labiekārtot ap to esošo teritoriju. Padarīt 

teritoriju vizuāli pievilcīgu un pieejamu ciema iedzīvotājiem un garāmbraucējiem. 

 Projekts Nr. 12 – IG “Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne”, projekts “Radošā 

pietura – Pakāpieni”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 600,00 Eur, Riebiņu 

pagasts. Projekta mērķis – Riebiņu multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 
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“Pakāpieni” publiskās teritorijas ciema iedzīvotāju (bērnu, jauniešu un pieaugušo) 

dzīves kvalitātes uzlabošanai, uzstādot divus jaunus īpaša dizaina solus. 

 Projekts Nr. 13 – IG “Rēzeknes ielas 1 iedzīvotāji”, projekts “Teritorijas 

labiekārtošana un stāvlaukuma ierīkošana Riebiņu ciemata Rēzeknes ielā 1”, 

pieprasītā līdzfinansējuma summa 389,30 Eur, Riebiņu pagasts. Projekta 

mērķis – labiekārtot un padarīt drošāku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkārtni, 

demontējot sašķidrinātās naftas gāzes tvertnes un to vietā izbūvēt apzaļumotu 

stāvlaukumu, tādejādi novēršot potenciāli bīstamu vietu Riebiņu ciemata 

pieaugušajiem un galvenais mazajiem iedzīvotājiem. 

 
1.2.Piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā projektiem: 

 Projekts Nr. 14 - Aglonas stacijas IG “Kopā varam”, projekts “Dzīvot sakoptā vidē”, 

pieprasītā līdzfinansējuma summa 600,00 Eur, Rušonas pagasts. Projekta mērķis - 

sakopta atpūtas vieta, ko var izmantot visu gadu. Ģimenēm ar bērniem, jauniešiem jauki 

pavadīt brīvo laiku, jo klāt ir bērnu laukums. Izveidojam košumkrūmu apstādījumus, 

soliņus, atkritumu tvertni. Būs viena skaista, sakopta vieta Aglonas stacijas ciemata 

centrā, jo citur iespēju ierīkot atpūtas vietu nav. Finansējums ir samazināts koka 

soliņu iegādei 3 gab. uz 250,00 Eur. 

 

1.3. Nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektam: 

 Projekts Nr. 15 – IG “Mēs Baškiem”, projekts “Koplietošanas telpas labiekārtošana 

daudzdzīvokļu mājā Bašķi – 11, Rušonas pagastā”, pieprasītā līdzfinansējuma 

summa 600,00 Eur, Rušonas pagasts. Projekta mērķis - uzlabot iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti savā dzīves vietā – uzstādīt jaunus logus, sensorlampas un veikt kāpņu telpas 

kosmētisko remontu. Projekts izstrādāts ļoti labi un kvalitatīvi, taču neatbilst 

konkursa nolikumā minētajiem darbības virzieniem. 

2. Apstiprināto projektu kopsumma ir 6882,28 Eur, pašvaldības finansējums 6000,00 

Eur.  

3. Tā kā budžeta pozīcijā “Eiropa pilsoņiem” 2020. gadā netiks apgūts viss paredzētais 

finansējums, līdz ar to no šīs budžeta pozīcijas novirzīt 882,28 Eur uz Mazo grantu 

projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi” 2020. gadā.  

4. Uzdod ekonomistei veikt grozījumus 2020. gada budžetā. 

5. Projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto finansējumu pirms līguma 

noslēgšanas iesniegt pašvaldībā labotu projekta budžeta tāmi atbilstoši piešķirtā 

finansējuma apjomam.  

 

 

9. 

Par uzņēmēju grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma pārdali  
            Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un  projektu 

vadītājas Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par uzņēmēju grantu projektu konkursa 

„Riebiņu novada uzņēmējiem” rezultātu apstiprināšanu un finansējuma pārdali Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā. 

2020. gada pašvaldības budžetā uzņēmēju grantu konkursam kopējais plānotais 

finansējums ir 8000,00 Eur. Šogad tika iesniegti 10 projekti par kopējo pašvaldības 

līdzfinansējuma summu Eur 16558,42 . 
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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 un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada uzņēmējiem” 

vērtēšanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā: 

 

1.1. Piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: 

 

Projekts Nr. 1 “Kokapstrādes iekārtu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai inovatīvu produktu 

ražošanai” Eur 2000,00 , granta saņēmējs Valdis Gudļevskis; 

Projekts Nr. 4 “Ereļu muižas maize”, Eur 2000,00 , granta saņēmējs Karīna Nagle; 

Projekts Nr. 5 “Motociklu remonta darbnīcas izveide, instrumentu iegāde”, Eur 1528,68 , granta 

saņēmējs Rūdolfs Liepnieks . 

 

1.2. Piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā projektiem: 

 

Projekts Nr. 3“Ziemas ķiploku audzēšana atklātā laukā”, Eur 1000,00 , granta saņēmējs Ernests 

Maceikevičs;  

Projekts Nr. 6 “Traktortehnikas un smagās celtniecības tehnikas datordiagnostikas, 

programmēšanas pakalpojuma ieviešana Riebiņu novadā”, Eur 1500,00, granta saņēmējs 

individuālais komersants Oskars Kavinskis; 

Projekts Nr. 8 “Krīzes situācijas risinājums”, Eur 420,00, granta saņēmējs Juris Lubāns Z/S 

„Juri”; 

Projekts Nr. 9 “Bērniem piepūšamā atrakcija, Tev - 100% atpūta!”, Eur 1500,00, granta 

saņēmēja saimnieciskās darbības veicēja Inese Šuksta;  

Projekts Nr. 10 “Jauna tūrisma pakalpojuma izveide Rušona ezera apkārtnē”, Eur 1000,00 , 

granta saņēmējs Juris Piebalgs SIA „RusoNica”. 

 

1.3. Nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektiem: 

Projekts Nr. 2 “Uzņēmējdarbības uzsākšana padziļinātajā auto apkopē” (pieprasītā 

līdzfinansējuma summa Eur 2000,00) ; 

Projekts Nr. 7 “Uzņēmējdarbības uzsākšana skaistumkopšanas nozarē” (pieprasītā 

līdzfinansējuma summa Eur 1000,00) . 

 

2. Tā kā budžeta pozīcijā “Eiropa pilsoņiem” 2020. gadā netiks apgūts viss paredzētais 

finansējums, līdz ar to no šīs budžeta pozīcijas novirzīt Eur 2948,68 uz uzņēmēju 

grantu projektiem „Riebiņu novada uzņēmējiem” 2020. gadā.  

3. Uzdod ekonomistei veikt grozījumus 2020. gada budžetā. 

4. Projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto finansējumu pirms līguma 

noslēgšanas iesniegt pašvaldībā labotu projekta budžeta tāmi atbilstoši piešķirtā 

finansējuma apjomam.  

 

 

10. 

Par Riebiņu novada Riebiņu centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

            Ziņo P. Rožinskis, uzstājas O. Ribinicka, Ā. Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

lēmumprojektu par Riebiņu novada Riebiņu centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu 

apstiprināšanu (skat. 2. pielikumu). 
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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 un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada Riebiņu centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumus saskaņā 

ar 2. pielikumu. 

 

11. 

Par novada bibliotēku attīstības plānu apstiprināšanu 

            Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Mediņš, O. Ribinicka, Ā. Elsts, D. Staškeviča  

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

lēmumprojektu par Riebiņu novada bibliotēku attīstības plānu apstiprināšanu (skat. 

pielikumu). 

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

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

gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada bibliotēku attīstības plānus (saskaņā ar pielikumu): 

1.1. Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas attīstības plānu 2020. - 2025. gadam (3. 

pielikums); 

1.2. Riebiņu novada centrālās bibliotēkas attīstības stratēģiju 2020. - 2024. gadam 

(4. pielikums); 

1.3. RIEBIŅU NOVADA KASTĪRES BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNU 

2016. -2020. gadam (5. pielikums); 

1.4. RIEBIŅU NOVADA KOTĻAROVAS BIBLIOTĒKAS Attīstības plānu 2019. 

-2023. gadam (6. pielikums); 

1.5. Riebiņu novada Pieniņu bibliotēkas attīstības plānu 2020.-2024. gadam (7. 

pielikums); 

1.6. RIEBIŅU NOVADA SILAJĀŅU BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS  PLĀNU  

2016. – 2020. gadam (8. pielikums); 

1.7. Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkas attīstības plānu 2020. – 2025. gadam 

(9. pielikums). 

2. Uzdot bibliotēku vadītājiem novērst dokumentu nepilnības  (punktu numerācijā 

u.tml.) un noformēt atbilstoši Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai. 

 

12. 

Par domes priekšsēdētāja P. Rožinska 23.03.2020. rīkojuma Nr. 52 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu” apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Mediņš 

Riebiņu novada dome izskata domes priekšsēdētāja P. Rožinska lēmumprojektu par 

23.03.2020. rīkojuma Nr. 52 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu” 

apstiprināšanu. 

Dome konstatē, ka domes priekšsēdētājs ir izdevis 23.03.2020. šādu rīkojumu: 

“Pamatojoties uz 20.03.2020.gada LR likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 

un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu “Pašvaldībām 2020. gadā 
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ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā 

"Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada 

ietvaros.”, nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus 31.03.2020. un 15.05.2020. (par 1. 

un 2. ceturksni) pagarināt, nosakot  vienu samaksas termiņu 30.06.2020.” 

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

un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, 

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

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt domes priekšsēdētāja P. Rožinska 23.03.2020. rīkojumu Nr. 52 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu”. 

 

 

13. 

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 un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

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

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

Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izskatot J. S., personas kods xxxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 6.aprīļa 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 

pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76760040183, kas atrodas Silajāņos, Silajāņu pagastā Riebiņu novadā uz 6 

gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas 

maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Izskatot J. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 19.marta 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 

pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76700120183, zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76700120312, zemes vienību 1,5081ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700120016, 

zemes vienību 1,0ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700130069, kas atrodas Caunēs, 

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

novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā 

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

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

14. 

Par zemes vienības ar kadastra numuru 7676 002 0134 atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala 7,02 ha platībā ar nosaukumu „Kreisuri”, kas 

atrodas Bikovā, Silajāņu  pagastā Riebiņu novadā, atsavināšanu.  

Dome konstatē, ka nekustamais īpašums atrodas Bikovā, Silajāņu pagastā Riebiņu 

novadā, sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 7,02ha platībā, zemes vienības lietošanas 

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

vienība ir iznomāta īstermiņa nomā fiziskai personai. Zemes vienībai ir veikta zemes gabala 

uzmērīšana. 

    Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta, 3.panta 

2.daļu un 44.pantu, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, atbilstoši Riebiņu novada domes 

īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot atklāti un 

vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

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

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Kreisuri”, kadastra numurs 76760020272, 7,02 ha 

platībā zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760020134 atsavināt. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Kreisuri”, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads,   

atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

4. Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt atsavināšanas procedūru 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

15. 

Par zemes vienības ar kadastra numuru  7670 012 0144 atsavināšanu 
 Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala 10,12 ha platībā ar nosaukumu „Ieloki”, kas 

atrodas Griguļos, Rušonas pagastā Riebiņu novadā, atsavināšanu.  

Dome konstatē, ka nekustamais īpašums atrodas Griguļos, Rušonas pagastā Riebiņu 

novadā, sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 10,12 ha platībā, zemes vienības 

lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). Zemes vienība ir iznomāta īstermiņa nomā fiziskai personai. Zemes vienībai ir veikta 

zemes gabala uzmērīšana. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta, 3.panta 

2.daļu un 44.pantu, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, atbilstoši Riebiņu novada domes 

īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti un vārdiski balsojot ar 

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

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

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Ieloki”, kadastra numurs 76700120144, 10,12 ha platībā 

zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700120144 atsavināt. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma „Ieloki”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads,   atsavināšanas 

veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

4. Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt atsavināšanas procedūru 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

16. 
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Par skolu ēdnīcās uzkrājušos produktu izlietojumu 
       Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata domes priekšsēdētāja P. Rožinska lēmumprojektu par 

skolu ēdnīcās uzkrājušos produktu izlietojumu. Sakarā ar esošo situāciju saistībā ar 

koronovīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatības ierobežojumiem valstī un novada skolās, 

skolu ēdnīcās ir palikuši neizlietoti pārtikas produkti. 

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

atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

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

Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Skolu ēdnīcu vadītājiem kopā ar atbildīgo grāmatvedi par produktu uzskaiti, izvērtēt 

pārtikas produktu krājumus un to derīguma termiņus. 

2. Norakstīt produktus, kuriem ir beidzies derīguma termiņš. 

3. Pārtikas produktus, ka nevar tikt uzglabāti līdz nākamajam mācību gadam, nodot 

Riebiņu novada sociālās dienesta rīcībā, lai izdalītu tos maznodrošinātām un trūcīgām 

novada ģimenēm ar bērniem. 

 

17. 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. gada 

23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata domes priekšsēdētāja P. Rožinska lēmumprojektu par 

saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” projekta 

apstiprināšanu (skat. 10. pielikumu). 

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

vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

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

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Par grozījumiem Riebiņu novada domes 

2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” projektu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.48 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)    Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  22.04.2020. 
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1. pielikums 

 

FINANSĒJUMA SADALE 2020.GADAM MĀCĪBU LITERATŪRAS UN MĀCĪBU 

LĪDZEKĻU IEGĀDEI PA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

Izglītības 

iestāde 

Pamata un vid. izgl. 5-6 gad. Izglītojamajiem 

Skolēnu 

skaits  

uz 

01.09.2019

. 

Mācību 

literatūra

s 

iegādei 

 

Mācību 

līdzekļ

u 

iegādei 

 

Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2019

. 

 

Mācību 

literatūra

s 

iegādei 

 

Mācību 

līdzekļ

u 

iegādei  

Dravnieku 

pamatskol

a 

24 138,95 323,86 3 17,37 40,48 

Galēnu  

pamatskol

a 

53 306,84 715,19 10 57,89 134,94 

Sīļukalna 

pamatskol

a 

0 0 0 0 0 0 

Rušonas 

pamatskol

a 

48 277,89 647,72 16 92,63 215,91 

Riebiņu  

vidusskola 

168 972,63 2267,02 0 0 0 

Riebiņu  

PII 

0 0 0 20 115,80 269,8 

KOPĀ 293 1696,31 3953,79 49 283,69 661,21 

 

Uz 1 izgl. māc.līdz. EUR 13,49415        

Uz 1 izgl. māc.literatūra EUR 5,7894
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2. pielikums 

                  Riebiņu novada domes 

            struktūrvienība 

___________RIEBIŅU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA_____ 
Reģ. Nr. 9002698863 

Riebiņu  novada dome: Reģ. Nr. 90001882087 Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu  novads, LV 

5326 ; Faktiskā adrese: Saules iela 8b, Riebiņi, Riebiņu  novads, LV 5326 
SEB banka UNLALV2X 

LV12UNLA0050005638857 

 Tālr.: 65323696 ; e-pasts:  riebinubibliotēka@riebini.lv 

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi 

 
1. Vispārīgie noteikumi: 
1.1. Šie noteikumi nosaka Riebiņu novada centrālas bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) 
pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 
1.2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi. 
1.3 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un 
apstiprina Riebiņu novada dome. 
1.4 Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.  
      Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 
2. Bibliotēkas lietotāji: 
2.1 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas 
pakalpojumus. 
2.2 Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai eID karti. 
2.3. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājs iepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un 
aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) un ar savu parakstu apliecina 
sniegtās informācijas patiesumu un Bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu. 
2.4. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē vecāki vai likumīgi aizbildņi uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu, kā arī aizpildot Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (2. 
pielikums). 
2.5 Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību, aizpildītu 
Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas karšu glabāšanu trešajām personām nepieejamā vietā 
atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
prasībām. 
2.6 Reģistrējoties Bibliotēkā lietotājs iegūst tiesības izmantot Bibliotēkas krājumā esošos 
informācijas resursus un pakalpojumus. 
2.7 Mainot personas datus, vai kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta 
adrese) lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē. 
3. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība: 
3.1 Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 
3.2 Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir: 
3.2.1 Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma 
izmantošana, lietotāja reģistrācija, grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana 
līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā; 
3.2.2 Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumu, elektronisko 
kopkatalogu un citiem informācijas resursiem; 
3.2.3 Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 

mailto:bibliotēka@riebini.lv
https://www.jgb.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/bibliotekas-lietotaja-registracijas-kartes/BIBLIOTĒKAS%20LIETOTĀJA%20REĢISTRĀCIJAS%20KARTE%20BĒRNIEM%20(1).docx
https://www.jgb.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/bibliotekas-lietotaja-registracijas-kartes/BIBLIOTĒKAS%20LIETOTĀJA%20REĢISTRĀCIJAS%20KARTE%20BĒRNIEM%20(1).docx
https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2019/09/17/2.%20pielikums_%20bērnu%20karte%202.docx
https://www.jgb.lv/uploads/files/editor/2019/09/17/2.%20pielikums_%20bērnu%20karte%202.docx
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3.2.4 Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi. 
3.3 Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 
izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. 
3.4 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Riebiņu novada 
dome. Maksas pakalpojumu veidi un cenas atrodas Bibliotēkā redzamā vietā. 
3.5 Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai 
jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie 
izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var 
pagarināt, izmantojot lietotāja autorizācijas datus, zvanot pa tālruni rakstot uz e-pastu, ja uz 
to nav pieteicies cits lietotājs. Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu iekasē 
kavējuma naudu. 
3.6 Lietotājiem uz māju izsniegto iespieddarbu un citu informācijas nesēju lietošanas termiņi: 
grāmatām, audio un video ierakstiem – 1 mēnesis; 
paaugstināta pieprasījuma grāmatām, žurnāliem – 2 nedeļas. 
3.7 Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 7 iespieddarbus un citus informācijas nesējus. 
Žurnālu skaits nedrīkst pārsniegt 15 vienības. 
3.8 Jaunieguvumus un paaugstināta pieprasījuma iespieddarbus ne vairāk kā 5 vienības. 
3.9 Periodikas jaunāko numuru uz mājām neizsniedz. 
3.10 Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus lietotājs var rezervēt, ierodoties 
Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski. Bibliotekārs informē lietotāju par rezervēto 
grāmatu vai citu informācijas nesēju pieejamību Bibliotēkā. Rezervētās grāmatas un citi 
informācijas nesēji lietotājam jāsaņem Bibliotēkā septiņu darba dienu laikā. Pēc septiņām 
darba dienām Bibliotēka grāmatu un citu informācijas nesēju rezervēšanu anulē. Rezervētos 
jaunieguvumus vienlaikus izsniedz ne vairāk kā trīs vienības. 
3.11 Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 
bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Par saņemto literatūru no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas lietotājam jāsedz pasta izdevumi. Ļoti vērtīgus iespieddarbus vai citus 
informācijas nesējus, kuri saņemti SBA kārtā, līdzņemšanai neizsniedz, tos var izmantot tikai 
Bibliotēkas lasītavā. 
4. Bibliotēkas lietotāju tiesības: 
4.1 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 
4.1.1 bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un kopkatalogu; 
4.1.2 bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos 
elektroniskās informācijas resursus; 
4.1.3 saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 
4.1.4 saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 
krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem; 
4.1.5 izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos maksas un bezmaksas pakalpojumus; 
4.1.6 piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, tās sabiedriskajā 
dzīvē. 
4.2 Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi veselības traucējumi, ir tiesības 
saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā, izņemot datorpakalpojumus. 
4.3 Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 
Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos 
gadījumus. 
4.4 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 
iesniegt Bibliotēkas vadītājai. 
5. Bibliotēkas lietotāju pienākumi: 
5.1 Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
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5.2 Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus, kas nav 
reģistrēti pie bibliotekāra. 
5.3 Saudzīgi izturēties pret lietošanā saņemtajiem iespieddarbiem, citiem informācijas 
nesējiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 
5.4 Saņemtos iespieddarbus un citus informācijas nesējus nodot Bibliotēkā norādītajā 
termiņā. 
5.5 Lietotājam, kurš pazaudējis vai sabojājis bibliotēkas iespieddarbus vai citus informācijas 
nesējus, tie jāaizvieto ar tādu pašu vai satura un cenas ziņā līdzvērtīgu, vai arī jāatlīdzina tā 
vērtība naudā. 
5.6 Lietotājam, kurš noteiktajā termiņā nav nodevis paaugstināta pieprasījuma 
iespieddarbus, turpmāk līdz ņemšanai neizsniedz, tos drīkst lietot tikai Bibliotēkā uz vietas. 
5.7 Jebkurai personai, kura atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 
noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 
5.8 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē 
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, atrodas Bibliotēkā apreibinošo vielu 
ietekmē, neievēro personīgās higiēnas prasības vai bojā bibliotēkas inventāru var izraidīt no 
Bibliotēkas telpām vai liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 
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1. pielikums 
Riebiņu novada centrālās bibliotēkas 
lietošanas noteikumiem 

Riebiņu CB lietotāja reģistrācijas lapa 

Vārds: _________________________    LKN: 

Uzvārds: _______________________  

Personas kods: ___________________  

Pase   ID karte 

Dzīves vietas adrese: ________________________________ 

Tālruņa numurs: ___________ Tālruņa operators: __________ 

E-pasta adrese: ________________________  

Norādot savu kontaktinformāciju, piekrītu saņemt atgādinājumus par to, ka beidzies bibliotēkas izsniegto 

izdevumu lietošanas termiņš un jaunumus par bibliotēkas pakalpojumiem.  

Nodarbošanās (atzīmējiet ar x): 

Pamatskolas skolēns 

____________________________ 

(norādiet izglītības iestādi, klasi/kursu) 

 Nodarbināts 

 

Vidusskolas audzēknis 

____________________________ 

(norādiet izglītības iestādi, klasi/kursu) 

 Bezdarbnieks 

 

Arodskolas audzēknis 

____________________________ 

(norādiet izglītības iestādi, klasi/kursu) 

 Pensionārs 

 

Ģimnāzijas audzēknis 

____________________________ 

(norādiet izglītības iestādi, klasi/kursu) 

 Cits 

 

Students  
Izglītības 

darbinieks* 

 

*Informācija nepieciešama skolu bibliotēku datu apstrādei 

Lasītāja personas dati tiek ievadīti bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, kuras pārzinis ir Riebiņu CB. Personas 

datu ieguve un apstrāde nepieciešama Bibliotēku likumā un Bibliotēkas Nolikumā noteikto funkciju, pienākumu 

un tiesību izpildei. Personas datu ieguve un apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 

likumu, un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar BIS ALISE 

Lietošanas noteikumiem. 

Ar Riebiņu CB lietošanas noteikumiem esmu iepazinies (-usies) 

Datums _____________   Paraksts ______________________ 
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2. pielikums 
Riebiņu novada centrālās bibliotēkas 
lietošanas noteikumiem 

GALVOJUMS 

_______________         LKN________________ 
/datums/        /aizpilda bibliotēkas  

darbinieks/ 

 

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu 

 

Bērna vārds_______________________________________________ 

Bērna uzvārds_______________________________________________ 

Bērna personas kods________________________________________ 

Dzimšanas datējums_________________________________________ 

Bērna adrese________________________________________________ 
 

kā Riebiņu novada centrālās bibliotēkas lietotāju. 
 

Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

Uzņemos atbildību par iespieddarbu savlaicīgu nodošanu un sabojāšanas vai nozaudēšanas 

gadījumā līdzvērtīgu atlīdzināšanu. 

 
 Piekrītu, ka mans bērns lieto datoru un internetu Bērnu literatūras nodaļā. 

 

 ____________________ 
  /paraksts/                        

 

Ar šo es,____________________________________apliecinu, ka piekrītu sava bērna 
                                     /vārds, uzvārds/ 

personas datu apstrādei, kas nepieciešami pilnvērtīga bibliotekārā pakalpojuma saņemšanai. 

 

Mācību vieta:___________________________________________________ 

 

Klase, mācību gads: ______________________________________________  

 

 

Bērna vecāka vai likumīgā aizbildņa kontaktinformācija, kas nepieciešama saziņai 

 

Tālruņa numurs:__________________________________________ 

 

E-pasta adrese: ___________________________________________ 

 

Informāciju par bibliotēkas pasākumiem vēlos nevēlos saņemt uz e- pasta adresi. 
 

________________  
                                                                                       /paraksts/ 
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3. pielikums 

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas 
noteikumi 
1. Vispārīgie noteikumi: 
1.1 Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos 
elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā. 
1.2 Par datoru un interneta lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs ar datoru lietošanas 
pamata zināšanām. 
1.3 Reizi mēnesī lietotāju datoru faili tiek iztīrīti. 
1.4 Izdrukas no interneta tiek veiktas, saskaņojot ar darbinieku un apmaksājot drukāšanas darbu, 
saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi. 
2. Lietotāja tiesības un pienākumi: 
2.1 Izmantot bez maksas internetu un datorus (paaugstināta pieprasījuma gadījumā 
- laika ierobežojums – 1 stunda, bērniem – 30 minūtes). 
2.2 Saņemt konsultāciju par informācijas meklēšanu internetā, e-pakalpojumu un sociālo tīklu 
izmantošanu. 
2.3 Rezervēt datora izmantošanas laiku. 
2.4 Iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un parakstīties par to ievērošanu. 
2.5 Pirms dokumentu drukāšanas uzsākšanas informēt bibliotekāru. Kopēšanu un skenēšanu veic 
Bibliotēkas darbinieks. 
2.6 Informēt Bibliotēkas darbinieku par programmas kļūdām un neveiksmēm, kā arī gadījumā, ja 
aparatūra bojāta vai nestrādā. 
2.7 Beidzot darbu, jāaizver programmas, ar kurām tika strādāts. 
3. Lietotājam nav atļauts: 
3.1 Bez reģistrēšanās izmantot datoru. 
3.2 Pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu no datoru iekārtām. 
3.3 Veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u. c). 
3.4 Apmeklēt neētiska satura interneta adreses. 
3.5 Pie datora atrasties vairāk kā 2 cilvēkiem. 
3.6 Strādājot ar datoru, skaļi sarunāties un traucēt darbu apkārtējiem, iejaukties citu lietotāju darbā. 
3.7 Pie datora atrasties ar pārtikas produktiem un virsdrēbēs. 
3.8 Spēlēt agresīva un vardarbīga rakstura spēles. 
3.9 Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu kopēšanu ( par nelegālām darbībām ar datiem tiek 
uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) 
komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas 
pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo 
darbību mērķa). 
3.10 Nav pieļaujama rīcība, kas izraisa traucējumus normālā interneta tīkla resursu darbībā (datoros 
vai programmu nodrošinājumā). 
3.11 Izmantot interneta tīklu, lai izplatītu materiālus, kas aizskar cilvēka cieņu , lai propagandētu 
vardarbību, kurinātu rasu un nacionālo naidu, huligāniskos un krāpnieciskos nolūkos. 
3.12 Aizliegts izmantot datoru, ja nav nodotas Bibliotēkas grāmatas vai nokārtotas parādsaistības ar 
Bibliotēku. 

 
 


