RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
2019. gada 16. aprīlī

Nr. 4

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdes darba kārtībā:
N.p.k.

Skatāmais jautājums

Ziņotājs

1.

Par nekustamā īpašuma „Skolas”, kadastra numurs 7676
004 0445, pirmo izsoli

Domes priekšsēdētājs
P. Rožinskis

Par Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta
lēmuma Nr. 7 (sēdes protokols Nr. 5 (12)) 2. punkta daļā,
3. punkta daļā atcelšanu
Par degvielas kompensācijas maksas noteikšanu
Riebiņu novada domes autotransportam

P. Rožinskis

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17.
janvāra Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
Par dzīvokļa Bašķi 9-11, Rušonas pagasta, Riebiņu
novadā ar kadastra numuru 7670 900 0122 īres tiesību
izsoli

P. Rožinskis

P. Rožinskis

6.

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
izsniegšanu VAS „Latvijas valsts meži”

7.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Trūpi”

2.

3.
4.
5.

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana

P. Rožinskis

P. Rožinskis

P. Rožinskis
P. Rožinskis

8.
9.

P. Rožinskis

Iesnieguma izskatīšana

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Protokolē lietvede Karīna Nagle

1

Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris
Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka
Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis
Nepiedalās: Jānis Kupris (attaisnojošo iemeslu dēļ)
Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt 9 (deviņus) jautājumus.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris
Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka),
pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 9 (deviņus) jautājumus kā
darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
10.

Par platības precizēšanu

P. Rožinskis

11.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „Pienenīte”
Par Riebiņu novada Bāriņtiesas Arhīva reglamenta
apstiprināšanu
Par elektroenerģijas padevi Riebiņu ciematā

P. Rožinskis

P. Rožinskis

15.

Par grozījumiem Dokumentu aprites kārtībā Riebiņu
novada domē
Par grozījumiem deputātu darba samaksā

16.

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

17.

Par informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai
apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā
iedalījuma modeli” saskaņošanu
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” īstenošanu

P. Rožinskis

12.
13.
14.

18.

P. Rožinskis
P. Rožinskis

P. Rožinskis

P. Rožinskis

1.
Par nekustamā īpašuma „Skolas”, kadastra numurs 7676 004 0445, pirmo izsoli
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un
atsavināšanas komisijas lēmumprojektu (atbilstoši domes 2018. gada 16. janvāra
lēmumam Nr. 7) par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala „Skolas”, kura sastāvā
ietilpst zemes gabals 4,5282 ha platībā ar divām Silajāņu pamatskolas ēkām (korpusiem)
un vienu saimniecības ēku, kas atrodas Skolas ielā 4, Silajāņos, Silajāņu pagastā, Riebiņu
novadā pirmo izsoli un objekta izsoles noteikumu projektu.
Pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis atbilst Riebiņu novada
teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam (apstiprināts ar Riebiņu novada domes
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2012.gada 14.augusta sēdes lēmumu Nr.9, protokols Nr.11, saistošie noteikumi Nr.9) –
izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Riebiņu novada pašvaldības īpašuma tiesības
2008.gada 25.augustā reģistrētas Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā Silajāņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000441746.
Silajāņu pamatskolas ēkām, kopš izglītības iestādes slēgšanas (no 31.08.2014.),
nav rasts pašvaldības funkciju veikšanai atbilstīgs pielietojums. Īpašums tehniski tiek
uzturēts un apsaimniekots. Pašvaldības redzējumā īpašuma turpmākās izmantošanas
mērķis būtu vēlams saistīt ar tās autonomo funkciju pilnveidošanu sociālās, izglītības,
veselības aprūpes vai kultūras jomā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis
Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), 1 pret (Juris Sparāns), atturas
nav, nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma „Skolas”, kadastra numurs 76760040455, Silajāņu
pagasts, Riebiņu novads, pirmo izsoli.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli (1 solis – EUR
1000).
3. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skolas” Silajāņu
pagastā Riebiņu novadā, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība 4,5282 ha platībā,
izsoles sākumcenu – EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi)).
4. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skolas” Silajāņu
pagastā Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 76760020455 izsoles noteikumu
projektu (skat 1. pielikumu).
2.
Par Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 7 (sēdes protokols
Nr. 5 (12)) 2. punkta daļā, 3. punkta daļā atcelšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Upenieks

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas, domes jurista A. Grebeža un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu
novada domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 7 (sēdes protokols Nr. 5 (12)) 2. punkta
daļā, 3. punkta daļā atcelšanu.
2019. gada 18. martā saņemts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama
2019. gada 15. marta spriedums lietā Nr. A420163818, kurā nolemts apmierināt
Valentīnas Lāces pieteikumu daļā un Normunda Ludāna pieteikumu pilnībā.
Apkopojot spriedumā norādīto, tiesa atzīst, ka Riebiņu novada dome Lēmuma
pieņemšanas procesā ir pieļāvusi būtiskus procesuālus pārkāpumus, kas noveda pie
nepareiza lēmuma pieņemšanas. Pirmkārt, lēmums par publiskas lietas statusa maiņu
pieņemts bez teritorijas plānošanas procedūras ievērošanas. Lēmuma pieņemšanā nav
noskaidroti un izvērtēti ieinteresēto personu viedokļi. Otrkārt, Lēmums nav pamatots ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ne kādām augstāka juridiskā spēka tiesību
normām, kas attaisnotu šāda administratīvā akta izdošanu.
Atbilstoši tiesas lēmumam ir atceļams Riebiņu novada domes 2017. gada 17.
augusta lēmums Nr. 7 (sēdes protokols Nr. 5 (12)) 2. punkts daļā, ar kuru nolemts
reģistrēt autoceļu reģistrā jaunus ceļus atbilstoši pielikumam Nr. 6 un 3. punkts daļā, ar
kuru nolemts apstiprināt inventarizācijas gaitā aktualizētos (koriģētos) pašvaldības
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autoceļu reģistrā iekļautos autoceļus Nr.43 „Kaži - „Kļavu mājas”” un Nr.65 „OndzuļiGračuļi” datus.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmo daļu, ja pieteikums
pilnībā vai daļēji apmierināts, tiesa piespriež no atbildētāja par labu pieteicējam viņa
samaksāto valsts nodevu. Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumu
Nr.85 „Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu
un iemaksā un atmaksā drošības naudu” 13.punktam valsts nodevu atlīdzina mēneša laikā
pēc tiesas vai tiesneša nolēmuma stāšanās spēkā Administratīvā procesa likuma 126.pantā
minētajos gadījumos no tās iestādes budžeta līdzekļiem, kura attiecīgajā administratīvajā
lietā bijusi pieaicināta atbildētāja pusē. Pieteicēji par pieteikuma iesniegšanu tiesā ir
samaksājuši valsts nodevu 30 euro apmērā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”,
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 2019. gada 15. marta spriedumu lietā Nr.
A420163818, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atcelt Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 7 (sēdes
protokols Nr. 5 (12)) 2. punkta daļu, ar kuru nolemts reģistrēt jaunus pašvaldības
autoceļus autoceļu reģistrā atbilstoši pielikumam Nr. 6, svītrojot pielikumā Nr. 6
„Ceļš Nr. 65 „„Ondzuļi-Gračuļi”, 0,00-4,286 km, grants, bez seguma””.
2. Atcelt Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 7 (sēdes
protokols Nr. 5 (12)) 3. punkta daļu, ar kuru nolemts apstiprināt inventarizācijas
gaitā aktualizētos (koriģētos) pašvaldības autoceļu reģistrā iekļauto ceļu reģistra
datus atbilstoši pielikumiem Nr. 7 un Nr. 8, svītrojot pielikumā Nr. 7 Rušonas
pagastā B grupā numurus „43, 65” (Ceļš Nr. 43 „Kaži - „Kļavu mājas”” , ceļš Nr.65
„Ondzuļi-Gračuļi”).
3. Atcelt Riebiņu novada domes 2018. gada 20. februāra lēmuma Nr. 17 (sēdes
protokols Nr. 4) 3. punktu par „Izslēgt no pašvaldības autoceļu reģistra autoceļu Nr.
43 „Ondzuļi-Gračuļi-Kaži” (4,34 km).
3.1. Ceļu speciālistam atbilstoši 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 361 veikt izmaiņas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, reģistrējot
autoceļu Nr. 43 „Ondzuļi-Gračuļi-Kaži”.
4. Atmaksāt pieteicējiem samaksāto valsts nodevu 30 (trīsdesmit) euro apmērā viena
mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas
aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.
Par degvielas kompensācijas maksas noteikšanu
Riebiņu novada domes autotransportam
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Sagādes un loģistikas speciālista
Artūra Lepera sagatavoto lēmumprojektu par degvielas kompensācijas maksas
noteikšanu Riebiņu novada domes autotransportam.
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs
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Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt degvielas kompensācijas maksas Riebiņu novada domes
autotransportam 2019. gadam (skatīt 2. pielikumu).
2. Noteikt, ka ar šā lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku Riebiņu novada domes
16.04.2018. lēmums Nr. 4 (prot. Nr. 7) “Par degvielas kompensācijas maksas
noteikšanu Riebiņu novada domes autotransportam”.
3. Izteikt Riebiņu novada domes 15.02.2011. lēmuma Nr. 2 (prot. Nr. 2) “Par
kompensācijas par degvielas noteikšanu” 2. punktu šādā redakcijā:
“2.1. autotransportam līdz 13 vietām EUR 0,70 (ar PVN) par nobraukto kilometru,
2.2. autotransportam virs 13 vietām EUR 1,00 (ar PVN) par nobraukto kilometru.”.

4.
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17. janvāra
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas
Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes
2017.gada 17.janvāra Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Dome konstatē: grozījumi atlīdzības nolikumā jāveic pamatojoties uz to, ka ir
likvidētas vairākas komisijas (Pagastu teritoriālās komisija, Uzņēmējdarbības attīstības
komisija, Kultūras komisija, Sociālo jautājumu komisija, Sporta komisija) un mainījies locekļu
skaits Administratīvajā komisijā un Iepirkumu komisijā.
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas
nav, nolemj:
Izdarīt šādus grozījumus Riebiņu novada domes 2017. gada 17. janvāra
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā:

1. Izteikt Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 20.punktu (III.daļa
„Atlīdzība par darbu komisijās”) šādā redakcijā:
20. Dome ir izveidojusi šādas komisijas: Nekustamā īpašuma privatizācijas komisija (3 loc.),
Administratīvā komisija (4 loc.), Iepirkumu komisija (4 loc.), Lauksaimniecības zemes vērtēšanas
komisija (5 loc.), Inventarizācijas komisija (locekļu skaits pēc vajadzības).
2. Izteikt Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 21. punkta 21.1. un
21.2. apakšpunktus (III. daļa „Atlīdzība par darbu komisijās”) šādā redakcijā:
21. Nostrādāto stundu skaits komisiju sēdēs nevar pārsniegt:
21.1. Administratīvās komisijas priekšsēdētājam – līdz 35 stundām mēnesī, locekļiem- līdz 34
stundām mēnesī;
21.2. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam – līdz 80 stundām mēnesī, locekļiem – līdz 34
stundām mēnesī.
3. Izslēgt Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 22.5. - 22.9.
apakšpunktus.
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5.
Par dzīvokļa Bašķi 9-11, Rušonas pagasta, Riebiņu novadā ar kadastra numuru
7670 900 0122 īres tiesību izsoli
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas D. Staškeviča

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas
komisijas lēmumprojektu par dzīvokļa īpašuma Bašķi 9-11, Rušonas pagasta, Riebiņu
novadā ar kadastra numuru 7670 900 0122 (turpmāk objekts) īres tiesību izsoli un objekta
izsoles noteikumu projektu.
Riebiņu novada domē saņemts iesniegums no M. S. ar lūgumu izīrēt dzīvokli.
Dzīvokļa īpašums sevī ietver dzīvokli 49 m2 un kopīpašuma 490/5437 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 011 0411
(0,128ha). Īpašums pieder pašvaldībai un ir reģistrēts zemesgrāmatā, no 2006.gada tas
netiek izīrēts. Dzīvoklim ir nepieciešams remonts (logu, durvju, grīdas seguma nomaiņa,
kosmētiskais remonts), nav pieslēgts ūdensvads, iztrūkst sanitārais mezgls, jāatjauno
siltumapgāde un elektroinstalācija.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, ka pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu un līdz ar to ievērojot „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu”, šo dzīvokli var izīrēt: nodot īres lietošanas tiesības
izsoles ceļā, nodrošinot izsoles dalībniekiem objektīvu, atklātu un vienādu iespēju,
tādejādi nodrošinot izsoles procesa caurspīdīgumu un „iespējami augstāku cenu” likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz „ Publiskās personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu”, un 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, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izīrēt nekustamo dzīvokļa īpašumu Bašķi 9-11, Rušonas pagasta, Riebiņu novadā
ar kadastra numuru 7670 900 0122, ar kopējo platību 49 m2, turpmāk tekstā Objekts. Īrnieku noskaidrot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2019. gada 20.maijā
plkst.11.00.
2. Noteikt Objekta –Dzīvokļa īres izsoles sākuma cenu –mēnesī 10.29 EUR (Desmit
euro 29 centi) jeb 0.21 EUR par vienu m2. Noteikt Objekta izsoles soli – 2,00 EUR
(divi euro 00 centi).
3. Noteikt, ka papildus īres maksai Īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli,
apsaimniekošanas izdevumus, komunālos maksājumus, bet par elektroenerģijas
padevi Īrnieks slēdz atsevišķu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.
4. Noteikt nomas Objekta lietošanas mērķi: dzīvojamās telpas.
5. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikums Nr. 2).
6. Publicēt informāciju par izsoli pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv.
7. Izsoli veikt Riebiņu novada domes nekustamo īpašumu privatizācijas un
atsavināšanas komisijai.

6.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
VAS „Latvijas valsts meži”
Ziņo P. Rožinskis

Novada domes Finanšu komiteja izskata Riebiņu novada domes jurista A.
Grebeža sagatavoto lēmumprojektu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts – grants
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un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu VAS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.
40003466281, piederošajā „Reinieki 2018” atradnē.
2019. gada 1. aprīlī tika saņemts VAS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.
40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, iesniegums par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo
derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts ieguvei atradnē „Reinieki 2018”, kura atrodas
Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā (kadastra Nr. 7662 005 0418).
1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, kurš nosaka,
ka pašvaldība var izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, 1996.gada 2.maija
likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes dzīļu fonda
izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta 5.daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz
atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, 2011.gada 29.septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un 2007.gada 1.jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas
licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, kas
nosaka, ka valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29
euro, saskaņā ar 2018. gada 2. oktobra valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes lēmumu,
protokols nr. 70., akceptēt ģeoloģiski izpētītos A kategorijas smilts-grants un smilts
krājumus atradnē ”Reinieki 2018” – 85,64 tūkst. m3 smilts - grants, 190,23 tūkst. m3
smilts, smilts – grants un smilts atradnes „Reinieki 2018” izvietojuma plānu, izsniegto
derīgo izrakteņu atradnes pasi (derīgu līdz 2043.gada 25. oktobrim), atklāti balsojot ar
14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris
Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
Riebiņu novada dome nolemj:
1. Izsniegt VAS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281, Vaiņodes iela
1, Rīga, pēc valsts nodevas – 142,29 euro,- (viens simts četrdesmit divi eiro, 29 centi)
samaksas Riebiņu novada domei, reģistrācijas Nr. 90001882087, kontā AS SEB
Bankā (kods UNLALV2X Konts LV12UNLA0050005638857), bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2043.gada 25. oktobrim smilts – grants
un smilts atradnei „Reinieki 2018”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

7.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Trūpi”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes
ierīkotājas Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs BA Nr. 86, 2019. gada 5. aprīlī elektroniski
iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Trūpi”, kadastra numurs 76480030016, kas atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu
novadā.
Dome konstatē, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības
teritorijas plānojumam.
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Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Riebiņu
novada domes, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Trūpi” (kadastra
Nr. 76480030016), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030016
(platība 13,0 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (5,5 ha, kadastra apzīmējums
76480030095) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
2.1. Piešķirt nosaukumu „Asari”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (7,5 ha, kadastra apzīmējums
76480030092) noteikt zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecība (kods).
4. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 atstāt esošo VARIS reģistrēto adresi: „Trūpi”,
Maltas Trūpi, Galēnu pagasts, Riebiņu novads, (kods 102931281).
5. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD
Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.

8.
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemtā
lēmuma apstiprināšanu.
Iepirkuma
Summa EUR (bez
Iepirkums
Uzvarētājs
veids
PVN)
Riebiņu
novada
pašvaldības autoceļu
ar melno segumu
bedrīšu remonts ar
bitumena emulsiju
un šķembām vai
asfaltbetonu
ikdienas uzturēšanas
darbu
veikšanai
2019.gadā

SIA “Krustpils”

PIL 9.panta
kārtībā

18657,00

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, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu.
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9.
Iesniegumu izskatīšana
9.1.
O. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par O. V., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 3. aprīļa 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, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Airi”, kadastra numurs 7670 011 0068, zemes
vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 011 0260, izveidojot jaunu
īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Spārītes”

9.2.
J. G. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. G., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 28. marta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2012. gada 10. oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. G-4
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2022. gada 9. oktobris.

9.3.
I. V.iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. V., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 26. marta iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar P.V., personas kods [..], jo persona ir mirusi.
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2. Iznomāt 3,8 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760010175 I.
V..
3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar I. V., personas kods
[..].
9.4.
A. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. P., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 26. marta iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar A.P., jo persona ir mirusi.
2. Iznomāt 1,0 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760020102 un
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760020268 A. P..
3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar A. P., personas kods
[..].

9.5.
V. P.iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. P., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 29. marta iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar N. P. (personas kods), jo persona ir mirusi.
2. Iznomāt 4,92 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700080117 V.
P..
3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar V. P., personas kods
[..].

9.6.
J. A. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. A., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 21. marta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
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paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2008. gada 12. augustā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. A-4A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 11. augusts.

9.7.
M. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. K., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 2. aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2009. gada 30. martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. K-1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 29. marts.

9.8.
A. Z. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. Z., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 2. aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. Z-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs.

9.9.
D. E. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par D. E., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 30. marta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
11

Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 18. martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. E-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 17. marts.

9.10.
V. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. M., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 4. aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maija noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. M-4 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 19. maijs,
precizējot nomas platības (76480020407 - 0,5963 ha un 76480020459 - 0,2516 ha).

9.11.
I. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. S., personas kods, dzīvesvieta,
2019. gada 18. marta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt vienošanos par 2007. gada 8. novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. S-13 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2027. gada 7. novembris.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9.12.
R. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par R. P., personas kods, 27.03.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Jašas ezerā 2019. 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.
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pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka R. P. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut R. P., personas kods, izmantot zvejā Jašas ezerā vienu murdu ar sētas
garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit
eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides
pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus
Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.13.
I. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par I.V., personas kods, 02.04.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Jašas ezerā 2019. 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
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aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka I. V. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut I. V., personas kods, izmantot zvejā Jašas ezerā vienu murdu ar sētas
garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro,
deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.14.
J. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par J. P., personas kods, 28.03.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušonas ezerā 2019. 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
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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. P. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut J. P., personas kods, izmantot zvejā Rušonas ezerā vienu murdu ar sētas
garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro,
deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.15.
S. B.iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par S. B., personas kods, 28.02.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3.
pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka S. B. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut S. B., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezera vienu tīklu 30 m
garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro,
divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts
Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.
9.16.
S. G. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par S. G., personas kods, 03.04.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Bicānu ezerā 2019. 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
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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. G. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut S. G., personas kods, izmantot zvejā Bicānu ezerā vienu murdu ar sētas
garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro,
deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.17.
V. Ņ. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par V. Ņ., personas kods, 08.04.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2019. 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. 821/1757, 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
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aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. Ņ. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut V. Ņ., personas kods 231068-10944, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu
murdu ar sētas garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR
(deviņpadsmit eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides
pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus
Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.18.
L. D. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par L. D., personas kods, 08.04.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2019. 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. 821/1757, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome
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apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu
ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3.
pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka L. D. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut L. D., personas kods 040589-12183, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu
murdu ar sētas garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR
(deviņpadsmit eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.19.
V. D. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par V. D., personas kods, 08.04.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Zolvas ezerā 2019. gadam.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3.
pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. D. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut V. D., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezera vienu tīklu 30 m
garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro,
divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts
Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.20.
J. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par J. V., personas kods, 08.04.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Zolvas ezerā 2019. 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.
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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. V. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut J. V., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezera vienu tīklu 30 m
garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro,
divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts
Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.21.
L. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par L. K., personas kods, 20.03.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Mazajā Salkas ezerā 2019. 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. 821/1757, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome
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apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu
ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3.
pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka L. K. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada domes, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut L. K., personas kods, izmantot zvejā Mazajā Salkas ezerā vienu murdu ar
sētas garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit
eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.22.
A. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par A.K., personas kods, 20.03.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Mazajā Salkas ezerā 2019. gadam.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu.
Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu,
4.3.punktu, 5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 821/1757, 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. K. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut A. K., personas kods, izmantot zvejā Mazajā Salkas ezerā vienu tīklu līdz
25 m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro,
divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.
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9.23.
I. Š. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par I. Š., personas kods, 28.02.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Jašas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3.
pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka I. Š. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut I. Š., personas kods, izmantot zvejā Jašas ezerā vienu tīklu līdz 25 m
garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro,
divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.
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9.24.
M. S.-Š. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, M. Mediņš

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par Māra S.-Š., personas kods, 28.02.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu tīklu Jašas ezerā 2019. gadam.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atteikt M. S.-Š., personas kods [..], izmantot zvejā Jašas ezerā vienu tīklu, jo
zvejas rīku limits Jašas ezerā ir izsmelts.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9.25.
Ž. O. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par Ž.O., personas kods, 20.03.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Kategrādes ezerā 2019. 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 Ž. O. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut Ž. O., personas kods, izmantot zvejā Kategrādes ezerā vienu murdu ar
sētas garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit
eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.26.
I. O. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par I. O., personas kods, 20.03.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu tīklu Kategrādes ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3.
pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka I. O. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
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balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut I. O., personas kods, izmantot zvejā Kategrādes ezerā vienu tīklus līdz 30
m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit
centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.27.
P. R. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J. Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par P. R., personas kods, 2019. gada
8. aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Ineta Anspoka), pret, atturas nav, Pēteris Rožinskis balsojumā nepiedalās, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 18. martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. R-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 17. marts.

9.28.
V. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Sīļukalna
pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja A. Opolā lēmumprojektu par V. S., personas kods,
2019. gada 4. aprīļa iesniegumu par īres līguma izbeigšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas (adresē: Latgales ielā 7-24, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts,
Riebiņu novads) un komunālo pakalpojumu līgumu ar V. S. (personas kods).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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9.29.
J. G. iesnieguma izskatīšana
P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par J. G., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai
pašpatēriņam ar vienu tīklu Kategrādes ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3.
pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā
vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst
25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos
ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto
pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. G. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut J. G., personas kods, izmantot zvejā Kategrādes ezerā vienu tīklu līdz 30
m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit
centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

9.30.
V. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis
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Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par V. B., personas kods,
2019. gada 15. marta iesniegumu par pabalsta piešķiršanu elektrības kabeļu iegādes
izdevumu apmaksai EUR 105,00 apmērā.
Sociālais dienests savas kompetences ietvaros ir izskatījis šo iesniegumu un tika
secināts, ka V. B. neatbilst maznodrošinātās personas statusam, un pabalsta piešķiršana
nav pamatota.
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, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Atteikt V. B. (personas kods) pabalsta piešķiršanu elektrības kabeļu iegādes
izdevumu apmaksai.

10.
Par platības precizēšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada domes izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76780010165.
Pamatojoties uz SIA „Preime” mērnieka sniegto informāciju par mērniecības
darbu veikšanu Riebiņu novada Sīļukalna pagastā nekustamajā īpašumā ar kadastra
numuru 76780010165, konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76780010165 platība (piešķirtā platība 8,0 ha) dabā atšķiras no Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrētās platības.
Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu (Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū
atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes gabala precizēšanu.
Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no
lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti), atklāti balsojot
ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris
Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
Riebiņu novada dome nolemj:
Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780010165 platību, nosakot, ka
tā ir 6,15 ha.

11.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Pienenīte”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada domes izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas, sertifikāta
numurs BA Nr.86, 2019. gada 12. aprīlī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pienenīte”, kadastra numurs
76800040290, kas atrodas Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā.
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Dome konstatē, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības
teritorijas plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas
nav, Riebiņu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Pienenīte”
(kadastra nr. 76800040290), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76800040290 (platība 5,8 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (1,8 ha, kadastra apzīmējums
76800040491) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
2.1. Piešķirt nosaukumu „Straumes”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (4,0 ha, kadastra apzīmējums
76800040290) noteikt zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecība (kods).
4. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 atstāt esošo VARIS reģistrēto adresi: „Pienenīte”,
Briški-Balckari, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, (kods 104643281).
5. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD
Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.

12.
Par Riebiņu novada Bāriņtiesas Arhīva reglamenta apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada domes izskata Bāriņtiesas priekšsēdētājas Mārītes Bogdanovas
lēmumprojektu par Riebiņu novada Bāriņtiesas Arhīva reglamenta apstiprināšanu.
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Riebiņu novada Bāriņtiesas Arhīva reglamentu (skatīt 4. pielikumu).

13.
Par elektroenerģijas padevi Riebiņu ciematā
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Leicis, J. Sparāns, Ā. Pudule, Ā. Elsts, J. Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata domes izpilddirektora J. Leiča lēmumprojektu par
elektroenerģijas padevi Riebiņu ciematā. Tā kā 21 apakšlietotājam var tikt pārtraukta
elektroenerģijas piegāde, nepieciešams nodrošināt iedzīvotājus ar elektronerģijas piegādi.
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors,
Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret
nav, 2 atturas (Ārija Pudule, Āris Elsts), nolemj:
1. Elekroenerģijas padeves pārtraukšanas gadījumā, nodrošināt apakšlietotājus ar
elekroenerģijas piegādi līdz brīdim, kad tiem tiks izveidots pastāvīgs pieslēgums,
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veicot apakšlietotāju elektroenerģijas uzskaiti un maksas iekasēšanu, kā arī veikt
norēķinus ar AS ,,Sadales tīkls", par patērēto elektroenerģiju.
2. Apmaksāt jaunu pieslēgumu izveidošanas projektēšanas darbu izmaksas
apakšlietotājiem.

14.
Par grozījumiem Dokumentu aprites kārtībā Riebiņu novada domē
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata domes izpilddirektora J. Leiča lēmumprojektu par
grozījumiem Dokumentu aprites kārtībā Riebiņu novada domē.
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Veikt šādus grozījumus Dokumentu aprites kārtībā Riebiņu novada domē:
1. Visā tekstā aizstāt elektroniskās dokumentu vadības sistēmas nosaukumu
„DocLogix”” ar nosaukumu “Lietvaris”.
2. 1. punktā aizstāt teikuma daļu “Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra
noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība"” ar
MK noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
3. Izslēgt 16.4. punktu “16.4. faksa sūtījumiem”;
4. Papildināt ar 16.7. punktu “16.7. e-adresi”;
5. Izslēgt sadaļu:
“Dokumentu nosūtīšana un saņemšana pa faksu
140. Ja dokuments saņemts pa faksu un vēlāk tiek saņemts dokumenta oriģināls, uz
tā
sekretārs uzliek saņemtā faksa reģistrācijas numuru. Dokumenta oriģinālu vai
kopiju (atbilstoši lietu nomenklatūrai) nodod atbildīgajam izpildītājam, atzīmējot
EDVS vai pievieno lietai, ja atbilde jau sniegta.
141. Dokumentu nosūta pa faksu, lai paātrinātu informācijas apmaiņu, vienlaikus
dokumenta oriģināls jānosūta pa pastu vai citādā veidā jānogādā (jāizsniedz)
adresātam.”
6. Izteikt 152. punktu šādā redakcijā: “152. Riebiņu novada domes lietu
nomenklatūru izstrādā lietvede, to paraksta lietvede vai Domes priekšsēdētājs,
pašvaldības iestādē to izstrādā un paraksta iestādes vadītājs. Lietu nomenklatūru
saskaņo ar Latvijas Nacionālo arhīvu ne retāk kā reizi 3 (trijos) gados.”.

15.
Par grozījumiem deputātu darba samaksā
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata izpilddirektora Jura Leiča sagatavoto lēmumprojektu par
grozījumiem Riebiņu novada domes deputātu darba samaksā.
Novada dome konstatē:
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1) Grozījumi jāveic Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma II.daļā „Atlīdzības
noteikšana domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē”, izslēdzot
16.punktu: „Deputāta darba samaksas stundas tarifa likme ir pielīdzināta domes
priekšsēdētāja darba samaksas stundas tarifa likmei, pieņemot, ka mēnesī ir 160
darba stundas. Stundas tarifa likmi apstiprina dome”.
2) Maksimālā mēnešalga deputātiem tiek noteikta saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā
gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, un kam
piemērots Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktais koeficients, t.i. līdz 1,2. 2019.gadā deputāta,
kurš neieņem algotu amatu domē, maksimālo algu aprēķina: EUR 926 x 1,2= EUR
1111,20. Šāda alga pienākas deputātam, kas strādā visas mēneša darba dienas pa 8
stundām dienā.
Vidējais stundu skaits mēnesī gada laikā ir 166,25 stundas. Maksimālā gada vidējā
stundas tarifa likme deputātu darba samaksai ir EUR 6,68 (1111,20 : 166.25)
4) Deputātu darba samaksa tiek noteikta, ņemot vērā pašvaldības lielumu, iedzīvotāju
skaitu un citus kritērijus.
Novada dome saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, Republikas pilsētas
domes un novada domes deputātu statusa likumu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 2.daļu un 5.panta 1.daļu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret nav, 1 atturas (Maigonis
Mediņš), nolemj:
1. Izslēgt no Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma II.daļas „Atlīdzības
noteikšana domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē” 16.punktu:
„Deputāta darba samaksas stundas tarifa likme ir pielīdzināta domes priekšsēdētāja
darba samaksas stundas tarifa likmei, pieņemot, ka mēnesī ir 160 darba stundas.
Stundas tarifa likmi apstiprina dome”.
2. Noteikt darba samaksu deputātiem no 2019.gada 16.aprīļa EUR 6,68 stundā.
3)

16.
Iesniegumu izskatīšana
16.1.
A. R. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma
speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. R., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 15. aprīļa 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, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Rudzāti”, kadastra numurs 7662 005 0115, 4,2
ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0044, izveidojot
jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība ( kods 0101).
3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ozollejas”.
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās

16.2.
I. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata I. B., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 11.
marta iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu Parka ielā 2-6, Galēni, Galēnu
pag., Riebiņu novadā.
[..]
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.

16.3.
D. G. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas
Franciškas Znotiņas lēmumprojektu par D. G., dzīvesvieta, 2019. gada 11. marta
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu.
[..]
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.

17.
Par informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi
teritoriālā iedalījuma modeli” saskaņošanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata domes priekšsēdētaja P. Rožinska lēmumprojektu par
informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā
iedalījuma modeli” saskaņošanu.
Novada dome konstatē:
Ir saņemts 2019. gada 10. aprīļa LPS lūgums atzinuma saņemšanai VARAM
informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā
iedalījuma modeli” projektu un MK sēdes protokollēmuma projektu saskaņošanai.
Informatīvais ziņojums tiek virzīts no MK steidzamības kārtībā un LPS savs viedoklis
jāsniedz VARAM līdz šī gada 18. aprīlim.
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Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo
administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” (skat. pielikumā).

18.
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas
Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par atklāta projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” īstenošanu Riebiņu novadā.
Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS) iesaistītās pašvaldības organizē jaunatnes iniciatīvas projektu konkursus,
kuri vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas
palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek
nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī
konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. Riebiņu novadam piešķirtā kvota ir 2 projekti.
Konkurss tiek organizēts saskaņā ar MK 2016. gad 12. jūlija noteikumiem nr. 460
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
"Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus" īstenošanas noteikumi”.
Pielikumā: atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums.
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27
.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.
2. Attīstības un plānošanas daļai organizēt atklātu projektu konkursu
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” atbilstoši izstrādātajam nolikumam.
3. Izveidot jauniešu iniciatīvu projektu vērtēšanas komisiju šādā 3 locekļu sastāvā:
Inese Jakovele, Āris Elsts, Ilga Pokšāne.
Sēdi slēdz plkst. 15.06
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

P. Rožinskis

Protokoliste

(personīgais paraksts)

K. Nagle

Protokols parakstīts 18.04.2019.
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1. pielikums
RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – „SKOLAS”, SILAJĀŅU
PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ

IZSOLES NOTEIKUMU PROJEKTS
1. Vispārīgie noteikumi:
1.1Nekustamā īpašuma - „Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā. (turpmāk tekstā - zemesgabals),
izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.
1.2.
Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums".
1.3. Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija.
1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem un
dokumentiem, kas attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8,
Riebiņos.
1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni:
Dome - Riebiņu novada dome;
Izsoles objekts – nekustamais īpašums „Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā.
Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.
1.6. Izsole notiek 8.augustā 2019.gadā, plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 206.kabinetā)
Saules ielā 8, Riebiņos.
1.7. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.8. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši
euro 00 centi). Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR.
1.9. Izsoles solis ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centi).
1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 15 0000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi), kas
sastāda 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā
LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada
8.augustam, plkst.10.00.
1.11. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada domes
kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.
1.12.Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis", Domes
mājas lapā internetā www.riebini.lv.
1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome.
2. Objekta raksturojums:
2.1. Izsoles Objekta adrese – „Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra
apzīmējums – 7676 004 0455.
2.2
Zemesgabala kopplatība – 4,5282 ha (1.pielikums – zemes robežu
plāna kopija)
2.3 Pašvaldības īpašums, reģistrēts Silajāņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000441746 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.
2.4
Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada
teritorijas plānojumam 2012.- 2024.gadam – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
2.5 Nekustamais īpašums “Skolas”, Skolas ielā 4, Silajāņos, Silajāņu pagastā,

Riebiņu novadā, kadastra Nr. 7676 004 0455, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 (4,5282 ha platībā), bijušās divu stāvu Silajāņu
pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,50
kv. m. un otru divu stāvu skolas ēku ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo
platību 446,80 kv. m., saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar
kopējo platību 16,7 kv.m, turpmāk tekstā saukts – Izsoles objekts. Izsoles objekts atrodas
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Feimankas upes krastā ar plašu augļu dārzu un atpūtas teritoriju, Silajāņu centrā, kas ir
savrup no daudzstāvu daudzdzīvokļu un individuālajām dzīvojamām mājām (Līvānu
tipa).
2.6. Ieteicamais Objekta izmantošanas mērķis: izglītības, ārstniecības, veselības un
sociālās aprūpes iestādes izveidošana vai kultūras un tūrisma jomas pakalpojumu
organizēšana un sniegšana, vai amatniecības, kulinārijas, zivkopības meistardarbnīcu
izveidošana.
2.7 Īpašums nav iznomāts.
2.8 Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar
Silajāņu pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Jurkāni. Tālr. 65326838, mob. 26480852.
3. Izsoles priekšnoteikumi
3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt
jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var
iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.
3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas
laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 8.augustā 2019. gadā plkst.10.00.
3.3. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti Riebiņu
novada domē lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos:
3.3.1. fiziskai personai:
3.3.1.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);
3.3.1.2. kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);
3.3.1.3. notariāli apliecināta pilnvara, ja izsoles dalībnieka vārdā reģistrējas tā pilnvarotā persona.
3.3.2. juridiskai personai:
3.3.2.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
3.3.2.2. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas
(amatpersonu kompetences apjomu);
3.3.2.3. attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmā objekta iegādi;
3.3.2.4. izziņu no uzņēmumu reģistra par attiecīgo juridisko personu, kas izdrukāta ne vēlāk kā
2 nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas;
3.3.2.5. No Valsts ieņēmumu dienesta informatīvās sistēmas dokuments, kas izdrukāts ne vēlāk
kā 2 nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas, par to, ka izsoles dalībnieks ir samaksājis likumos
paredzētos nodokļus un nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;
3.3.2.6. kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.
3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai - vārdu,
uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru; juridiskai personai - nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, atzīmi par šo noteikumu 3.3. punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem.
3.5 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, iesniedzot kvīti
(uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.6 Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.6.1 nav iesniegti visi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktos noteiktie dokumenti;
3.6.2 vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.
4. Izsoles process:
4.1Izsoli vada Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs
(turpmāk
izsoles komisijas priekšsēdētājs). Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas
komisijas,
priekšsēdētaja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaita. Protokolu paraksta visi komisijas
locekļi. Izsoles
komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par
izsoles
dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā
ieraksta katra
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dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un
uzvārdu.
Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.2 Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli par
kādu cena
tiks paaugstināta.
4.3 Izsole notiek, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no reģistrētiem izsoles dalībniekiem.
Izsoles dalībniekiem, kuri reģistrējušies un nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums netiek atmaksāts.
4.4 Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir reģistrējies tikai viens pretendents, izsoles dalībnieks pie ieejas
izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un paraksta izsoles noteikumus. Izsoles komisija piedāvā
vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt objektu,
nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, nosolot vienu soli,
uzskatāms par izsoles uzvarētāju.
4.5. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens izsoles dalībnieks:
4.5.1. izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību saskaņā ar kuru
viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus;
4.5.2. izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādīta saraksta;
4.5.3. izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs
paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un
objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Solītājam ir tiesības piedāvāt
sākumcenu ar pieaugumu vairāku soļu apmērā vienā solījuma reizē. Dalībnieka reģistrācijas
numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā;
4.5.4. izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī
solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu
saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina;
4.5.5. atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā
apstiprina savu pēdējo solīto cenu;
4.5.6. dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles
komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās
cenas atbilstību nosolītajai cenai;
4.5.7. izsoles dalībnieks, kurs nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt
reģistrācijas apliecību vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta.
Pēc izsoles komisijas vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam
netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo objektu, par to ir izdarāms ieraksts
protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, objekts izskatāms
kā nosolīts par vienīgā atlikušā izsoles dalībnieka nosolīto cenu.
4.5.8. Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu.
5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana:
5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu
nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam.
5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta
pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā
starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles
rīkotājam nav iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta
nosolītājs zaudē tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
Atkārtota izsole tiek izziņota saskaņā ar šiem noteikumiem.
6. Pārējie noteikumi:
6.1 Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo
īpašumu, nedēļas laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek.
6.2 Dome lemj par objektu samaksātās summas izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību
aktiem.
6.3 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē.
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6.4 Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma
līguma spēkā stāšanās dienā.
6.5 Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā, saņemot Zemesgrāmatu apliecību.
6.6 Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā pēc
pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas.
6.7 Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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2. pielikums
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes
2019.gada 16 aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5
(protokols Nr.4)
Riebiņu novada pašvaldības dzīvokļa
Bašķi 9-11, Rušonas pagasta, Riebiņu novadā
ĪRES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

1.

2.
3.

4.
5.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Riebiņu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola sev piederoša neizīrēta dzīvokļa Bašķi 9-11, Rušonas pagasta, Riebiņu novadā ar kadastra
numuru 7670 900 0122 (turpmāk - Dzīvoklis) īres tiesības. Izsoles mērķis ir noteikt Dzīvokļa
īrnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu īres tiesību nodibināšanai.
Šie noteikumi attiecas tikai uz fiziskām personām (personu drīkst pārstāvēt izsolē uz pilnvaras
pamata tikai laulātais):
kuru pastāvīgā deklarētā dzīvesvieta Riebiņu novada teritorijā ir ne mazāk kā vienu gadu;
kuru īpašumā un tā laulātā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nav cita dzīvojamā platība (dzīvoklis,
māja vai daļa no tiem).
Adrese: Bašķi 9-11, Rušonas pagasta, Riebiņu novadā, kadastra numurs 7670
Dzīvokļa
900 0122.
raksturojums
Telpu grupas kadastra apzīmējums 7670 011 0411 001 011.
Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvoklis 49 m2 un kopīpašuma 490/5437
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7670 011 0411 (0,128ha).
Dzīvokļa labiekārtojums: labiekārtots, bet ir nepieciešams remonts (logu,
durvju, grīdas seguma nomaiņa, kosmētiskais remonts), nav pieslēgts
ūdensvads, iztrūkst sanitārais mezgls, jāatjauno siltumapgāde un
elektroinstalācija.
Dzīvokļa īres tiesības tiek izsolīts mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles veids
Pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2019.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu
Izsoles rīkotājs
(protokols Nr.4) izsoli organizē Riebiņu novada domes nekustamo īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas komisija (turpmāk – Izsoles komisija).
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena jeb nosacītā īres maksa ir 10.29 EUR (Desmit euro 29
centi) mēnesī
2,00 EUR (divi euro.)
Izsoles kāpuma
solis

6.

Drošības nauda

7.

Izsoles
reģistrācijas
maksa
Drošības naudas
un reģistrācijas
maksas samaksa
Dzīvokļa īres
līguma termiņš

8.

9.

30,00 EUR (trīsdesmit euro).
Izsoles uzvarētājam (īrniekam) drošības nauda tiek ieskaitīta kā īres maksa.
Izsoles dalībniekiem, kuri neuzvar izsolē, pēc izsoles protokola
apstiprināšanas drošības naudu atmaksā atpakaļ 10 (desmit darba dienu laikā
uz dalībnieka norādīto bankas kontu.
5,00 EUR (pieci euro).
Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentiem jāiemaksā Riebiņu
novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods
UNLALV2X026 izsoles drošības nauda un reģistrācijas maksa.

5 (pieci) gadi no īres līguma noslēgšanas dienas ar pirmtiesībām pagarināt, ja
nav īres, apsaimniekošanas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parādu.
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10.

Īrnieka tiesības
atsavināt dzīvokli

11.

Dzīvokļa
apakšnoma
Izsoles vieta un
laiks
Izsoles dalībnieku
reģistrācija

12.
13.

14.

15.

Rakstiskajā 1.
pieteikumā 2.
jānorāda 3.
4.
5.
6.
Papildus
iesniedzami
dokumenti

16.

Piekrišana izsoles
noteikumiem

17.

Dalībai izsolē 1.
nereģistrē un
pretendentu
nepielaiž dalībai
izsolē

18.

Izsoles kārtība

Pagarinot dzīvokļa īres līguma termiņu, īres maksa nevar būt zemāka par
Riebiņu novada domes noteikto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres
maksu attiecīgajā laika posmā.
Īrnieks pēc 12 mēnešu godprātīgas īres, apsaimniekošanas un komunālo
maksājumu veikšanas (ja nav parādu), iegūst tiesības pirkt dzīvokli, uz
nomaksu līdz 5 gadiem.
Atsavinot dzīvokli, īrniekam ir tiesības saņemt 20% atlaidi par
kapitālieguldījumiem.
Dzīvokli ir aizliegts nodot apakšnomā.
Izsole notiks 2019.gada 20.maijā, plkst. 11-00 Riebiņu novada domes telpās,
206.kab.
līdz 2019.gada 20.maija plkst. 10-00.
Reģistrācija un rakstiskais pieteikums ar dokumentiem iesniedzami Riebiņu
novada domē, 206.kabinetā.
Izsoles dalībniekus reģistrē, piešķirot katram savu kārtas numuru rakstisko
pieteikumu iesniegšanas secībā.
Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieka pretendenta un izsoles
dalībnieka sniegtās ziņas.
iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu;
norēķinu konta numuru kredītiestādē;
pieteikuma iesniegšanas laiku;
saziņas līdzekļi (tālruņa Nr., e-pasts);
jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem;
rakstiskajam pieteikumam jābūt pašrocīgi parakstītam.
1. kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas un drošības
naudas samaksu vai izdruka no internetbankas;
2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru, ja darbības veic
pārstāvis.
3.rakstisku apliecinājumu, ka personas īpašumā vai tā laulātā īpašumā vai
tiesiskajā valdījumā nav cita dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma - dzīvokļa
vai tā domājamās daļas vai dzīvojamās mājas vai tās domājamās daļas.
Ar izsoles pieteikuma iesniegšanu tiek uzskatīts, ka Izsoles dalībnieka
pretendents apliecina, ka vēlas īrēt Dzīvokli saskaņā ar šiem izsoles
noteikumiem, un jebkura Izsoles pretendenta vai Izsoles dalībnieka prasība
izmainīt šos noteikumus tiek uzskatīta par atteikšanos piedalīties Izsolē,
zaudējot iesniegto nodrošinājumu.
1. ja pretendents nav samaksājis izsoles reģistrācijas maksu un drošības
naudu;
2. rakstiskajā pieteikumā nav norādīts iesniedzējs vai tas nav parakstīts;
3. ja vēl nav sācies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
4. ja nav iesniegti šo noteikumu 14. un 15.punktā minētie dokumenti;
5. ja līdz izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanai tiek konstatēts, ka Izsoles
dalībnieka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas netiek iekļauts Izsoles
dalībnieku sarakstā un tam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda;
6. ja pēc izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanas tiek konstatēts, ka Izsoles
dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par izsoles
dalībnieka svītrošanu no saraksta, līdz ar to izsoles dalībnieks zaudē tiesības
piedalīties izsolē, un viņam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.
1. Izsole notiek norādītajā laikā un vietā.
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19.

Izsoles rezultātu
apstiprināšana

20.

Papildu
nosacījumi

2. Komisijas sekretārs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolu apstiprina
komisija noslēdzoties izsolei. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs vai tā
nozīmēts komisijas loceklis.
3. Izsoles telpā Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas uzrāda Izsoles
komisijai personu apliecinošu dokumentu un pirms izsoles sākšanas paraksta
Izsoles noteikumus. Ja Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nevar
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, komisija nepielaiž šādu personu
piedalīties izsolē un uzskata, ka Izsoles dalībnieks nav ieradies uz Izsoli, par
ko izdara atzīmi izsoles protokolā.
4. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies viens dalībnieks vai tikai viens
pretendents ir atzīts par Dalībnieku, vai uz izsoli ir ieradies tikai viens
dalībnieks, tad vienīgais dalībnieks iegūst Dzīvokļa īres tiesības, ar viņu slēdz
līgumu par Dzīvokļa īri par sākumcenu plus viens solis pēc attiecīgu izsoles
noteikumu nosacījumu izpildes.
5. Ja izsoles sludinājumā norādītajā laikā un vietā nav ieradies/ušies izsoles
dalībnieks/i, tad izsoles sākums tiek atlikts par 5 (piecām) minūtēm, par ko
izsoles vadītājs mutisku paziņo klāt esošajiem dalībniekiem.
6. Ja Izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles
protokolā un tam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.
7. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, raksturo Dzīvokli, paziņo izsoles
sākumcenu, nosauc izsoles soli un informē par solīšanas kārtību.
8. Sākumcenas pārsolīšana notiek pa vienam izsoles solim, solītājam paceļot
izsniegto reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru un turot to līdz izsoles vadītājs
nosauc dalībnieka numuru un solīto cenu. Katrs solītājs vai pārsolītājs ir
saistīts ar savu solījumu, kamēr kāds viņu pārsola. Nākamais augstākās cenas
solījums solītāju atsvabina no viņa saistības.
9. Izsoles vadītājs nosauc solītāja piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz
solīšanu.
10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt,
kurš solīja pirmais, tad izsoles vadītājs dod priekšroku solītājam, kurš izsoles
dalībnieku sarakstā reģistrēts pirmais (ar mazāku kārtas numuru).
11. Katrs solītājs, t.sk., izsoles uzvarētājs, apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no solītājiem šo
noteikumu neizpilda, par to tiek veikta attiecīga atzīme dalībnieku sarakstā un
viņam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.
1. Izsoles rezultātus apstiprina Riebiņu novada domes kārtējā sēdē ar lēmumu.
2. Pēc Riebiņu novada domes lēmuma pieņemšanas ar izsoles uzvarētāju tiek
noslēgts Dzīvokļa īres līgums.
1. Izsoles uzvarētājs no īres līguma noslēgšanas brīža ir atbildīgs par Dzīvokļa
uzturēšanu kārtībā.
2. Izsoles pretendenti, dalībnieki piekrīt, ka Riebiņu novada pašvaldība veic
personas datu apstrādi, pārbaudot sniegto ziņu patiesumu.
3. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar
ziņām par izsoles dalībniekiem.
4. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles
rezultātus un gaitu.
5. Dzīvokļa apskate notiek darba laikā, iepriekš sazinoties ar Rušonas pagasta
pārvaldes vadītāju pa tālruni 26347445
6. Izsoles noteikumi un pēc interesenta lūguma papildus dokumenti tiek
izsniegti ar nākamo darba dienu pēc izsoles publikācijas Riebiņu novada
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pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv un pēc reģistrācijas maksas samaksas
pašvaldības norēķinu kontā un maksājuma dokumenta uzrādīšanas novada
domē, 206.kab. katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00
līdz 16.00, kontakttālrunis 65392655.
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
P. Rožinskis
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3. pielikums

DEGVIELAS KOMPENSĀCIJAS MAKSAS APRĒKINS
RIEBIŅU NOVADA DOMES AUTOTRANSPORTAM 2019. gadam

Nr.
p.k

Transportlīdzekļa
marka

Valsts
reģ.
numurs

Vietu skaits

Degviela

1.

HG8009

DD

1,00

DD

1,00

6.

Ford Transit

FJ3260

DD

0,70

7.

VW Caravelle

AR9099

DD

0,70

8.

VW Caravelle

JP1768

Autobuss
pasažieru
Autobuss
pasažieru
Autobuss
pasažieru
Autobuss
pasažieru
Vieglais
pasažieru
Vieglais
pasažieru

DD

4.

Mercedes Benz
Sprinter 313
Mercedes Benz
Sprinter 516
VW Crafter

Kompensā
cija par
degvielu
EUR/ km
(ar PVN)
1.00

DD

0,70

2.

HN9422
KK4858
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4. pielikums

RIEBIŅU NOVADA BĀRIŅTIESA
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV -5326,
tālr.65392654, 22453617, e-pasts: marite.bogdanova@ riebini.lv

APSTIPRINĀTS
Riebiņu novada domes 16.04.2019. sēdē
Lēmums Nr. 12 (protokola Nr. 4)

ARHĪVA REGLAMENTS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā

2019. gada 16. aprīlī
Izdots saskaņā ar Arhīvu likuma 4.pantu un
Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Riebiņu novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) darbībā izveidojušies uzkrātie
informatīvi vērtīgie, pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamie dokumenti, to skaitā
personāla dokumenti, veido Latvijas nacionālā arhīva fondu.
1.2. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir atbildīgs par Latvijas nacionālā arhīva fonda
dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Lai veiktu šos
pienākumus, bāriņtiesas priekšsēdētāja veido arhīvu.
1.3. Bāriņtiesa arhīva darbā ievēro Latvijas Republikas 2010.gada 11.februāra
„Arhīvu likumu”, kā arī citu Latvijas Republikas likumdošanas aktu, Latvijas
nacionālā arhīva uzraudzības iestādes prasības un norādījumus, kā arī Bāriņtiesas
arhīva reglamentu.
2. Arhīva dokumentu sastāvs
2.1. Bāriņtiesas arhīvs glabā:
 Bāriņtiesas dokumentu pārvaldībā pabeigtus dokumentus;
 Pastāvīgi glabājamos dokumentus;
 Ilgtermiņa (ilgāk par 10 gadiem) glabājamos dokumentus;
 Īslaicīgi (līdz 10 gadiem) glabājamās lietas.
2.2. Fondu lietas (pastāvīgi, ilgtermiņa glabājamo un personāla lietu uzskaites
sarakstus, fonda aprakstus, arhīva pases, aktus par lietu nodošanu valsts arhīvā,
dokumentu iznīcināšanas aktus u.c.)
3. Bāriņtiesas arhīva uzdevums
3.1. Uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamos
dokumentus, to skaitā personāla dokumentus.
4. Bāriņtiesas arhīva funkcijas
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4.1. Piedalās lietu iekārtošanas kontrolē dokumentu pārvaldībā un to sagatavošanā
nodošanai Bāriņtiesas arhīvā.
4.2. Kopā ar Ekspertu komisiju organizē dokumentu vērtības ekspertīzi dokumentu
pārvaldībā.
4.3. Pieņem glabāšanā atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem noformētas pastāvīgi un
ilgtermiņa glabājamās lietas (to skaitā personāla lietas).
4.4. Veido un uztur kārtībā pastāvīgi glabājamo dokumentu, to skaitā personāla
dokumentu uzskaiti, sastāda lietu uzskaites sarakstus.
4.5. Veido un papildina arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmu (fonda
aprakstus, kartotēkas u.c.).
4.6. Sastāda dokumentu iznīcināšanas aktu.
4.7. Saglabā arhīvā pieņemtos dokumentus.
4.8. Veic arhīva dokumentu izmantošanu (izsniedz arhīva izziņas, uz laiku lietošanā
arhīva dokumentus utt.).
4.9. Piedalās dokumentu un arhīva pārvaldības darba normatīvo dokumentu
izstrādāšanā.
5. Arhīva tiesības
5.1. Pieprasīt no Bāriņtiesas darbiniekiem ievērot noteikumus, kas nosaka lietu
iekārtošanu dokumentu pārvaldībā un to sagatavošanu nodošanai Bāriņtiesas
arhīvā.
5.2. Iesniegt Bāriņtiesas priekšsēdētājam priekšlikumus par arhīva darba uzlabošanas
un dokumentu saglabāšanas jautājumiem.
5.3. Informēt Latvijas nacionālā arhīva uzraudzības iestādi par skolas direktoru, ja tas
nenodrošina dokumentu saglabāšanu.
5.4. Pieaicināt par konsultantiem juridiskas personas, kā arī attiecīgā valsts arhīva
speciālistus.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

M. Bogdanova

45

