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Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

projektu “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja 

un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” 

realizācijai 
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izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas 

pasākumu īstenošanai sadali 

P. Rožinskis 

3. 
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uzturēšanas izmaksām 
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6. Par zemes nomu P. Rožinskis 

7. 
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Domes administrācijas pārstāvji: Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele 

 

Nepiedalās:  Margarita Krole (aizņemta pamatdarbā)  

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus šādus 

jautājumus: 

 

1. Par precizējumiem Riebiņu novada domes 2021. gada 19. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2021 “Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018.gada 17.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “ Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstiem””; 

2. Iesniegumu izskatīšana. 

 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, 

NOLEMJ: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus divus jautājumus  kā 

darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi. 

 

1. 

Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu “Atpūtas vietu izveide 

pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” 

realizācijai 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas D. Staškeviča 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas vadītājas I. 

Jakoveles lēmumprojektu par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu 

“Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu 

novadā” realizācijai . 

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu 

Riebiņu novada dome vēlas  saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram 

investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar 

maksimālo aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā.  

Lai varētu saņemt valsts budžeta aizņēmumu, ir jābūt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) pozitīvam atzinumam par attiecīgā projekta 

atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai.  

Investīciju projekts atbilst  VARAM izvirzītajiem nosacījumiem: 

1) investīciju projektam ir  iekļauts Riebiņu novada attīstības programmas investīciju 

plānā: 

http://riebini.lv/upload/Dokumenti/2019.gads/Attistiibas_prograamma_2019_2025_ga

la_redakcija/iv_sejums_galaredakcija.pdf  VTP2 Lietpratīga dabas resursu 

apsaimniekošana un izmantošana; RV 2.4. Publiskās ārtelpas attīstība , projekts Nr.109 

“Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā 

Riebiņu novadā”. 

2) investīciju projekta aprakstā sniegts pamatojums projekta rezultātu ilgtspējas 

nodrošināšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas, t.sk. infrastruktūras gadījumā 

http://riebini.lv/upload/Dokumenti/2019.gads/Attistiibas_prograamma_2019_2025_gala_redakcija/iv_sejums_galaredakcija.pdf
http://riebini.lv/upload/Dokumenti/2019.gads/Attistiibas_prograamma_2019_2025_gala_redakcija/iv_sejums_galaredakcija.pdf
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sniedzot izvērtējumu par objekta/infrastruktūras iekļaušanos jaunveidojamās 

pašvaldības kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā, vienlaikus ņemot vērā vietējo 

kopienu attīstības vajadzības, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību 

jaunveidojamo pašvaldību teritoriālajās vienībās;  

3) Riebiņu novada domei saskaņā ar MK noteikumu 3.2. punktu pirms projekta 

iesniegšanas jāsaņem saskaņojums no pašvaldības, kas pēc administratīvi teritoriālās 

reformas noteikta kā administratīvais centrs.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 20.pantā noteikts: 

Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī 

atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 

000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. 

Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās 

darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits 

atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā 

pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu 

komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo 

pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. 

Riebiņu novada domei saskaņā ar  likumu jāsaņem saskaņojums no Apvienojamo Preiļu, 

Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijas. 

1) maksimālā  pašvaldības aizņēmumu summa nedrīkst pārsniegt 400 000 euro; 

2) aizņēmumu var izņemt tikai 2021.gadā; 

3) aizņēmumu nav paredzēts pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai 

citos investīciju projektos; 

4) projektā ir plānoti būvdarbi, būvdarbiem ir izdota būvatļauja, tajā veikta atzīme par 

projektēšanas nosacījumu izpildi, kas apliecina projekta tehnisko gatavību un veikta 

atzīme par būvniecības ieceres akceptu; 

5) pašvaldība apliecina, ka netiks pieļauts dubultā finansējuma ieguldījums. 

Pielikumā tabula “Informācija par investīciju projektu”, kas aizpildāma, iesniedzot 

investīciju projektu uz 3 lapām. 

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

kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104,  pamatojoties uz likuma “ Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma” 20.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.pantu, RIEBIŅU NOVADA 

DOME, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, NOLEMJ: 

1. Iesniegt Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu 

komisijai saskaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilgtermiņa saistību 

uzņemšanos Riebiņu novada attīstības programmas investīciju plānā paredzēto 

projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem 

Rušonas pagastā Riebiņu novadā”   iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā.   
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2. Ņemt aizņēmumu projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un 

Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai EUR 400000 (četri 

simti tūkstoši euro ) apmērā, saskaņā ar VARAM piešķirto valsts aizdevuma 

finansējuma sadalījumu pa gadiem.  

3. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 

2022.gada maiju.  

4. Aizņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada pašvaldības kārtējā gada 

budžeta ieņēmumiem.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Riebiņu novada domes priekšsēdētājam. 

 

2. 

Par Riebiņu novada domei piešķirtās dotācijas  Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai 

un seku novēršanas pasākumu īstenošanai sadali 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas D. Staškeviča 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu novada domei 

piešķirtās dotācijas  Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu 

īstenošanai sadali. 

Dome konstatē, ka 2021. gada 28. janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.54 

Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

tika piešķits finansējums 5 000 000 euro apmērā, lai Covid-19 izraisītās krīzes 

pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai nodrošinātu vienreizējas papildu 

dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10 

procentiem zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un 

bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī. No piešķirtajiem līdzekļiem 4 370 404 EUR 

jeb 87,4% tika paredzēti Latgales pašvaldībām, t.sk. Riebiņu novadam EUR 158 791. 

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

21.panta 27.punktu,  Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.54 „Par 

finansējuma sadalījumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku 

novēršanas pasākumu īstenošanai”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, NOLEMJ: 

1. Pamatojoties uz to, ka 2021.gada Riebiņu novada domes budžetā nevarēja iekļaut 

visas plānotās aktivitātes, (ko daļēji izraisīja iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

samazināšanās pašvaldību budžetos par 5%  un izlīdzinātā maksājuma 

samazinājums), novirzīt valsts budžeta dotāciju COVID 19 krīzes pārvarēšanai 

158 791 euro apmērā šādiem mērķiem: 

1.1. apgaismojuma ierīkošanai Sīļukalna ciemata Latgales ielā; 

1.2. projektēšanas darbiem Dravnieku pamatskolas pārveidošanai par sociālo 

māju, pārbūves darbu uzsākšanai; 

1.3. Galēnu ģimenes ārsta prakses pieejamības nodrošināšanai; 

1.4. Riebiņu kultūras centra apgaismojuma un aizkaru nomaiņai; 

1.5. Paredzēt rezervi neparedzētajiem izdevumiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai 

EUR 20000 apmērā. 

2. 1.1.- 1.4. punktā minētajām aktivitātēm veikt iepirkuma procedūru. 

3. Pēc nepieciešamā finansējuma apjoma noskaidrošanas, izdarīt attiecīgus 

grozījumus 2021. gada pašvaldības budžetā.   
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3. 

Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un ekonomistes V. Bogdanovas 

lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas 

izmaksām Riebiņu novada izglītības iestādēs 2021.gada janvārī - augustā. 

Dome konstatē: 

1) Riebiņu novada izglītības iestādes apmeklē arī 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt ar 2021.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 2.pielikumu). 

2. Atcelt Riebiņu novada domes 2021.gada 16.februāra lēmumu Nr.1 “Par Riebiņu 

novada domes izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas izmaksām. 

 

 

4. 

Par zemes gabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par zemes gabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu. 

 Riebiņu novada dome 2020.gadā un 2021.gadā ir saņēmusi vairākus iesniegumus uz 

pašvaldībai piekritīgajām un pašvaldības mājas lapā piedāvātajām nomas zemēm to 

apsaimniekošanai, kur uz vienu zemes vienību zemes nomas līguma slēgšanai pretendē vairākas 

fiziskas un juridiskas personas. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka „Neapbūvēta zemesgabala nomnieku 

noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles 

veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru”. Solīšanu sāk no 

neatkarīga vērtētāja noteiktās nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 40.punktā 

paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. 

LR Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 
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1. pantu, 3.panta 2.punktu, 61 pantu, likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu 

un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome NOLEMJ: 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2021.gada 25.martā zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 7680020103, 76800030188, 76800040415 Stabulnieku pagastā Riebiņu 

novadā. 

2. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2021.gada 26.martā zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 76780010203, 76780010140 Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā. 

3. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2021.gada 30.martā zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 76700070259, 76700070365 Rušonas pagastā Riebiņu novadā. 

4. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (skat. 3. pielikumā). 

5. Nomas tiesību izsoli organizēt Privatizācijas un atsavināšanas komisijai. 

 

5. 

Iesniegumu izskatīšana 

5.1. 

V. L. iesnieguma izskatīšana 
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 2021. 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. 
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  Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. L. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns), 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.2. 

S. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par S. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. 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. 
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  Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka S. L. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut S. 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus 

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

rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

5.3. 

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 2021. 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. 
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  Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. D. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns), 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.4. 

A. J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A.J., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. 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. 
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  Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka A. J. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut A. J., 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

 

5.5. 

V. J.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

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

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. 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 
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limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. J. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut V. J., 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

 

5.6. 

D. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par D. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar murdu (garums līdz 30 m) Salmeja ezerā 2021. 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 D. K. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut D. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Salmeja ezerā vienu murdu 

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

deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

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

saņemta zvejas licence Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.7. 

S. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par S. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar murdu (garums līdz 30 m) Salmeja ezerā 2021. gadam. 

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

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

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

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

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

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

limita.  

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

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

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

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

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

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

garuma limita. 

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

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

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

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

    Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka S. K. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut S. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Salmeja ezerā vienu murdu 

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

deviņdesmit divi centi) par murdu. 
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2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts Riebiņu 

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

saņemta zvejas licence Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.8. 

V. J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par V. J., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. 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.J. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome NOLEMJ: 
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1. Atļaut V. J., 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.9. 

A. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. 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 A.M. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 
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Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut A. 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

 

5.10. 

A. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Kaučera ezerā 2021. gadam.  

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

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

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

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

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

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

limita. 

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

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

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

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

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

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

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka A. V. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut A.V., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kaučera 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 
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pašvaldībai un saņemta zvejas licence Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru 

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

iekšējos ūdeņos”. 

 

5.11. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. 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 A. P. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut A. P., 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. 
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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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.12. 

V. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par V.P., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. 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. P. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut V. P., 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. 
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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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.13. 

J. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par J. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu tīklu Kategrades ezerā 2021. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu, 

5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas paredz, 

ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās 

makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera 

teritorijā.  

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

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

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

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

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

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

limita. 

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

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

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

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

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

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

garuma limita. 

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

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

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

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

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. G. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut J. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kategrades ezerā vienu tīklu 

ar sētas garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34,20 EUR (trīsdesmit četri 

eiro, divdesmit centi) par tīklu. 
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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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.14. 

A. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu tīklu Kategrades ezerā 2021. 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 A. D. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut A. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kategrades ezerā vienu tīklu 

ar sētas garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34,20 EUR (trīsdesmit četri 

eiro, divdesmit centi) par tīklu. 
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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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.15. 

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

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

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

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 25 m) Eikša ezerā 2021. 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 V. S.-F. atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut V. S.-F., 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.16. 

V. H. iesnieguma izskatīšana 



21 
 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par V. H., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 25 m) Eikša ezerā 2021. 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 V. H. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut V. H., 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

 

5.17. 

D. A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par D.A., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 25 m) Eikša ezerā 2021. gadam. 

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

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

3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un 
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kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

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

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

limita.  

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

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

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

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

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

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

garuma limita. 

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

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

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

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

    Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka D. A. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut D. 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

5.18. 

R. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par R. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Jašas ezerā 2021. 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” 



23 
 

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

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

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

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

limita. 

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

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

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

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

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

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

garuma limita. 

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

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

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

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

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

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut R. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Jašas ezerā vienu murdu ar 

sētas garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro, 

deviņdesmit divi centi) par murdu. 

2.  Noteikt, ka 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus Ministru kabineta 

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

ūdeņos”. 

 

 

5.19. 

A. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A. O., personas kods xxxxxx-

xxxxx, 2021. gada 26. februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, NOLEMJ: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Bangas”, kadastra numurs 76780030528, zemes 

vienību 15,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780030379. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ceriņu Bangas”. 
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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. 

 

 

5.20. 

I. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par I. O., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

dzīv. xxx, xxx pagastā, Riebiņu novadā,  2021. gada 5. marta iesniegumu par nosaukuma 

piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt  nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 76800010303, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800010303, nosaukumu “Zaļumi”. 

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. 

 

 

5.21. 

M. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo M. Mediņš 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par M. O., personas kods xxxxxx-

xxxxx, 2021. gada 8. marta iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, NOLEMJ: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ainavas”, kadastra numurs 76780030118, zemes 

vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780030121. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Urgas”. 

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. 

 

 

5.22. 

E. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par E.M., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

dekl. adrese: xxx pagasts, Riebiņu novads, 2021.gada 22.februāra iesniegumu par nosaukuma 

maiņu nekustamam īpašumam. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai 
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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, 2.6., 11., 28.punktam, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome NOLEMJ: 

1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76480020182 nosaukumu no  

„Galēnu DUS” uz „Vidsmuiža”. 

2. Ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0182, 

piešķirt adresi: „Vidsmuiža”, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

3. Likvidēt (dzēst) būvei ar kadastra apzīmējumu 76480020182001 adresi: „STA-2325”, 

Akmenāja, Galēnu pagasts, Riebiņu novads (kods 105128558). 
 

5.23. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

2021. gada 9. marta iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, NOLEMJ: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ceļmalīte”, kadastra numurs 76480030125, zemes 

vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480010149, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Mantinieki”. 

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. 

 

 

5.24. 

I. B. iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

5.25. 

A. S. iesnieguma izskatīšana 
 Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par zemes nomu.  
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          Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 30.4 punktu,  atklāti balsojot ar 14 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, 

Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome NOLEMJ: 

1. Izskatot Ē. Z., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 24.februāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76700090095 2,3 ha platībā, kas atrodas Keikos, 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”  atbilstoši 

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

lauksaimniecība (kods 0101).  

2. Izskatot L. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 23.februāra 

iesniegumu par 2011.gada 16.februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma nr. B-

1A pagarināšanu uz vienu zemes vienību, pamatojoties uz Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” , pagarināt zemes nomu uz 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,434ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76760020097, kas atrodas Rozalinā, Silajāņu  pagastā,  Riebiņu novadā, uz 10 gadiem, 

nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta Nr.644 

„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Veikt grozījumus  2011.gada noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas līgumā 

Nr.B-1A, izbeidzot nomas attiecības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76760020098 1,0426 ha platībā. 

3. Izskatot A. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 23.februāra 

iesniegumu par 2009.gada 19.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma nr. D-1 

pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” , pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

8,8ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760020107, kas atrodas Bikovā Silajāņu  

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

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

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Izskatot R. C., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 11.februāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 

76800040481 0,4 ha platībā, kas atrodas Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu 

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

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 
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kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

5. Izskatot I. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 26.februāra 

iesniegumu par 2009.gada 21.oktobrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma nr. B-

8 pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” , iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,3785ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 76480010211, kas atrodas Mičuļevkā, Galēnu pagastā,  Riebiņu 

novadā, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 30.augusta Ministru 

kabineta Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. Zemes lietošanas 

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

5.1. Izbeigt nomas attiecības ar P. B., personas kods xxxxxx-xxxxx (miris), zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 76480010211 0,3785ha platībā. 

6. Izskatot J.T., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 23.februāra 

iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes vienības 3,03ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76700120194, kas atrodas Caunēs, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, izbeigt 

nomas attiecības uz minēto zemes gabalu 3,03ha platībā, pamatojoties uz 2019.gada 

21.augustā noslēgtā zemes nomas līguma nr. 2021/55 4.punktu. 

7. Izskatot P. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 3.marta 

iesniegumu par īres līguma par nedzīvojamo telpu grupām un zemes nomas līguma 

izbeigšanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480020377, kas 

atrodas Galēnos, Ošupes ielā 10, pamatojoties uz 2018.gada 16.maijā noslēgtā nekustamā 

īpašuma nomas līgumu Nr.13/noma,  izbeigt īres tiesības par telpas ar kadastra numuru 

76480020377003 īri 75,1 kv. m. un ar ēkām saistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

76480020377 (kopplatība 0,6032ha) zemes nomas tiesībām 5465/7427 domājamo daļu.  

8. Izskatot z/s „Graudupe”, reģ. nr. 47701002609, jur. adrese: „Graudupe”, Breidaki, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 2021.gada 12.februāra iesniegumu par zemes gabala 

iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76700120193 2,0 ha platībā, kas atrodas 

Breidakos, 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” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas 

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

9. Izskatot z/s „Tūmeņi”, reģ. nr. 41501025591, jur. adrese: „Atvases”, Prīkuļi, Saunas 

pagasts, Preiļu novads, 2021.gada 5.februāra iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu, 

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

un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76700010325 0,4202 ha platībā un zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 76700010214 0,3ha platībā, kas atrodas Gaiļmuižā, Rušonas  

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

domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar 
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Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7670 007 0144 atsavināšanu 
 Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par 2021.gada 22.februāra I.Č., personas 

kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx,, iesniegumu par zemes gabala 3,7449 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76700070144 nodošanu atsavināšanai Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.  

 Pašvaldībai piekritīgā zeme - nekustamais īpašums ar kadastra numuru 76700070144 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700070144. Zemes vienība 3,7449 

ha platībā iznomāta I.Č., uz kuras atrodas viņai  piederošas ēkas un būves. Zemes vienība nav 

kadastrāli uzmērīta. 

 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 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs 

Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt apbūvētas zemes vienības 3,7449 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 

007 0144 kadastrālo uzmērīšanu. 

2. Nekustamam īpašumam ar kadastra nr. 76700070144 piešķirt nosaukumu 

“Liepkalni”. 

3. Nekustamo īpašumu “Liepkalni”, kadastra numurs 76700070144, reģistrēt 

zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700070144 atsavināt. 

5.  Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700070144 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. 

 

 

8. 

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

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par SIA MYRTILLUS, reģ. nr. 

41203020212, jur. adrese: Rīga, Kronvalda bulvāris 10-31, 2021.gada 26.februāra  iesniegumu 

par nekustamā īpašuma „Tīrumi”, kadastra nr. 76700080022, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700080213 sadalīšanu divos zemes gabalos. 
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Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Tīrumi” sastāvā ietilpst trīs zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 76700080153 (11,88ha), 76700080154 (8,45ha) un 76700080213 

(12,0ha), kas atrodas Rušonas pagastā,  Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Tīrumi” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700080213 platība ir 12,0ha, tā sadalāma 2,8ha un 9,2ha 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome NOLEMJ: 

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

kadastra Nr. 76700080022, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700080213 (platība 

12,0ha) sadalot divos zemes gabalos 2,8ha un 9,2ha platībās atbilstoši sadales shēmai. 

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

3. Noteikt zemes gabala (2,8ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

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

3.1. Noteikt sadalāmo zemes gabalu nosaukumu „Tīrumi” esošajā nekustamā īpašuma 

sastāvā „Tīrumi”.  

4. Noteikt zemes gabalam (9,2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

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

5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes 

apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot 

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām 

ir noteiktas aizsargjoslas.  

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 

(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības 

darbu veicējam.  

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

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

novada domē. 

 

 

9. 

Par precizējumiem Riebiņu novada domes 2021. gada 19. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2021 “Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018.gada 17.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “ Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstiem”” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata domes vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par 

precizējumiem saskaņā ar VARAM ieteikumiem saistošajos noteikumos “Grozījumi  Riebiņu 

novada domes 2018.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “ Par Riebiņu novada 

pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””. 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties likumu “Par pašvaldībām” un saskaņā ar VARAM 

ieteikumiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, NOLEMJ: 

1. Precizēt Riebiņu novada domes 2021. gada 19. janvāra saistošos noteikumus Nr.1/2021 

“Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

12/2018 “Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” saskaņā ar 

VARAM ieteikumiem. 

2. Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto atzinumu  par 

Riebiņu novada domes 2021.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi 

Riebiņu novada domes 2018.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “Par 

Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” precizēšanu Riebiņu 

novada domei ir jāizstrādā jaunie saistošie noteikumi par sociālo garantiju nodrošināšanu 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī audžuģimenēm. 

3. Riebiņu novada domes 2021.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi 

Riebiņu novada domes 2018.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “Par 

Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” 8. un 9.nodaļa ir spēkā līdz 

jaunu saistošo noteikumu apstiprināšanai par sociālo garantiju nodrošināšanu bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī audžuģimenēm.  

 

10. 

Iesniegumu izskatīšana 

10.1. 

I. R.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par I.R., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

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

Rušona ezerā 2021. 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” 
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7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

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

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

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

garuma limita. 

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

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

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

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

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

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

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

1. Atļaut I. R., 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus 

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

rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

10.2. 

J. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par J. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

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

Rušona ezerā 2021. 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” 
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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. M. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns), 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 Riebiņu novada domē, ievērojot visus 

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

rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

10.3. 

A. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par A. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021. gada 12. 

marta iesniegumu par nekustamo īpašumu apvienošanu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. 

punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai 

vairākas blakus esošās zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums, 

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, 

NOLEMJ: 

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110027 (0,1663 ha) un 

76700110342 (0,0246 ha) vienā zemes gabalā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Ēkai (būvei), kas atrodas uz apvienotā zemes gabala atstāt esošo adresi: “Kalnu 

lejas”, Ozoli, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 104372506). 

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

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. 
 

Sēdi slēdz plkst. 14.45 
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Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

Protokoliste   (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

Protokols parakstīts 19.03.2021. 

Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:    Jāzeps Ivanāns 

 Ārija Pudule 

Jānis Kupris 

 Ineta Anspoka 

 Ilga Pokšāne 

 Alberts Upenieks  

Dina Staškeviča  

Marija Bernāne  

Juris Sparāns 

Āris Elsts 

 Andrs Sondors 

Maigonis Mediņš 

 Edgars Vilcāns
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  2.pielikums 

1.PIELIKUMS 

                                                     Riebiņu novada domes 2021.gada 16.marta lēmumam Nr._____ (prot.Nr.3) 

 

   

EKK Ekonomiskās klasifikācijas koda (EKK) nosaukums 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Sprīdītis" 

Dravnieku 

pamatskola 

Galēnu 

pamatskola 

Rušonas 

pamatskola 

Riebiņu 

vidusskola 

1100 

Atalgojums  (izņemot valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 

atalgojumam,  prēmijas, naudas balvas un materiālo 

stimulēšanu (EKK  1148), darba devēja piešķirtos  labumus un 

maksājumus (EKK 1170) 140339,67 58650,32 95240,87 87824,48 96837,53 

1200 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas ( izņemot valsts 

budžeta mērķdotāciju valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, iemaksas, kuras aprēķinātas no 

prēmijām (EKK 1148), naudas balvām, materiālās stimulēšanas, 

darba devēja piešķirtajiem  labumiem un maksājumiem (EKK 

1170)  41437,56 13836,14 24219,56 22898,32 29096,27 

1000 Atlīdzība kopā 181777,23 72486,46 119460,43 110722,80 125933,80 

2100 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120)) 0 0 20,67 0 514 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 418,68 734,32 787,76 104,39 957,66 
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2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 3922,66 5250,12 11850,90 12575,17 6556,74 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi  1306,20 341,56 1258,09 251,38 2394,09 

2240 
Remontdarbi un citi iestādes uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 21733,57 578,80 29026,12 1396,83 14510,03 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 435,60 55,75 526,25 475,91 561,18 

2260 
Īre un noma (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 

2262)) 104,52 0 166,97 0,00 0,00 

2200 Pakalpojumi kopā 27921,23 6960,55 43616,09 14803,68 24979,70 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2030,10 367,61 4697,14 2644,06 13491,32 

2320 

Kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas 

izdevumus (EKK 2322)) 5880,81 9581,08 13998,94 8382,88 3042,44 

2340 

Zāles, ķimikālijas , laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana 144,55 0 0.00 0.00 0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1902,23 1119,75 3130,46 1505,95 6832,37 

2360 

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošu personu 

uzturēšana  (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 

2363)pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības 

iestādēs no 5.klases)  0 0 581,60 0 1621,40 

2363 

2020.gadā plānotās izglītības iestāžu  ēdināšanas izdevumi 

izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības 

programmu 1.,2.,3.,4.klasē 0 764,67 3071,46 2453,05 6098,19 
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2370 

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta 

mērķdotāciju mācību līdzekļu iegādei) 11,53 0 827,76 790,78 748,41 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000  kopā 9969,22 11833,11 26307,36 15776,72 31834,13 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 47 0 0 0 0 

5233 

Bibliotēku krājumi (izņemot valsts budžeta mērķdotāciju 

mācību literatūras iegādei) 22 0 0 388,76 0 

  

IZDEVUMI KOPĀ PĒC 2020.GADA NAUDAS PLŪSMAS 

(euro) 219736.68 91280,12 189404,55 141691,96 183261,63 

  IZGLĪTOJAMO SKAITS 2021.gada 1.janvārī 53 29 87 79 158 

  IZMAKSAS UZ VIENU AUDZĒKNI GADĀ (euro) 4145,98 3147,59 2177,06 1793,57 1159,88 

  

SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PIEMĒROJAMĀS 

IZMAKSAS UZ VIENU AUDZĒKNI MĒNESĪ (euro) 345,50 262,30 181,42 149,46 96,66 

       
     

  
       

 

 

 

 

 


