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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
2019. gada 18. jūnijā

Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.01
Darba kārtībā:
N.p.k.

Skatāmais jautājums

Ziņotājs

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Aranti”

Domes priekšsēdētājs

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Ūdrīši”
Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

P. Rožinskis

6.

Par nekustamā īpašuma “Bitītes”, kadastra numurs 7678 003
0348, atsavināšanu
Rušonas pamatskolas direktores Janīnas Šelegovičas
iesnieguma izskatīšana
Biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” vēstules
izskatīšana

7.

Par kustamās mantas izsoli

P. Rožinskis
P. Rožinskis

8.

Par Riebiņu novada domes 2018. gada finanšu pārskata un
Riebiņu novada pašvaldības publiskā pārskata par 2018. gadu
apstiprināšanu un zvērināta revidenta atzinumu

1.
2.
3.
4.
5.

P. Rožinskis

P. Rožinskis

P. Rožinskis
P. Rožinskis

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Protokolē lietvede Karīna Nagle
Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis
Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka
Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis, galv. grāmatvede Vēsma
Želve, Nekustamā īpašuma (NĪ) speciāliste Ināra Upeniece, Privatizācijas un
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja Aina Tumašova.
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Nepiedalās: Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt 8 (astoņus) jautājumus.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, novada dome nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 8 (astoņus) jautājumus kā
darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Par 2019. gada 21. maija saistošo noteikumu Nr. 8/2019
“Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada 16. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 14/2018 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un
Rušona ezeros”” precizēšanu
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
“Jāņkalni”
Iesniegumu izskatīšana
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Brūveri”
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Kristapiņu mājas”
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 17.07.2018. lēmumā
Nr. 8 „Par zemes nomu”
Par ŪDENS TŪRISMA INVENTĀRA IZMANTOŠANAS
NOTEIKUMU apstiprināšanu

P. Rožinskis

P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis

1.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Aranti”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I.B., personas kods,
2019. gada 6. maija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76780030358 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Aranti”, kadastra numurs 76780030358.
Zemes vienība jāsadala divos zemes gabalos, kas atrodas Ereļos, Sīļukalna pagastā,
Riebiņu novadā.
Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Aranti” sadalāmās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030358 kopplatība ir 5,4 ha, tā sadalāma 4,0 ha
un 1,4 ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu,
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās
funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada
teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
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Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Aranti” ar
kadastra Nr. 76780030358, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780030358
(platība 5,4 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 4,0 ha un 1,4 ha platībās
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (4,0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība
(kods 0101).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Arantiņi”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (1,4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja
tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1:
10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes
ierīcības darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Riebiņu novada domē
2.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ūdrīši”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par R. N., personas kods,
2019. gada 10. jūnija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76780030357 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Ūdrīši”, kadastra numurs 76780030357.
Zemes vienība jāsadala divos zemes gabalos, kas atrodas Ereļos, Sīļukalna pagastā,
Riebiņu novadā.
Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Ūdrīši” sadalāmās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030357 kopplatība ir 15,4 ha, tā sadalāma 0,58 ha
un 14,82 ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu,
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās
funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada
teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ūdrīši” ar
kadastra Nr. 76780030357, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780030357
(platība 15,4 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 0,58 ha un 14,82 ha
platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,58 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Ereļu muiža”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (14,82 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība
(kods 0101).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012. gada 14. augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja
tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1:
10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes
ierīcības darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Riebiņu novada domē.

3.
Iesniegumu izskatīšana
3.1.
J. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. B., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 27. maija 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, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas
līguma Nr. B-6 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs.

3.2.
R. D. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par R. D., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 23. maija 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, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2009. gada 26. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas
līguma Nr. D-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 25. maijs.

3.3.
E. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par E.S., personas kods,
2019. gada 28. maija 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, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2008. gada 24. septembrī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas
līguma Nr. S-9 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 23. septembris,
precizējot nomas platību – 0,0675 ha un kadastra apzīmējumu – 7680 004 0318.

3.4.
SIA “Latgales zemes” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “Latgales zemes”,
reģ. Nr. 41503050288, 2019. gada 3. maija 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, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Izvērtējot 2018. gada 22. oktobra zemes nomas līgumu, izteikt Līguma 2.1.
apakšpunktu šādā redakcijā: “2.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 1,5
% gadā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR
gadā. Nomas maksa jāiemaksā Iznomātāja kontā AS “Citadele banka”, konta Nr.
LV17PARX0020205290001, līdz katra gada 30. novembrim.” un papildināt līgumu
ar 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā: “2.3. Ja Nomnieks noteiktā termiņā un kārtībā
nesamaksā Līgumā noteikto maksājumu, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu
0,15 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.”.

3.5.
A. A. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A.A., personas kods,
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dzīvesvieta, 2019. gada 27. maija 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, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt 1,6067 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620040201
un 1,3889 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620040102 atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar A. A., personas kods.
3.6.
J. G. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. G., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 10. jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Indāni”, kadastra numurs 7648 003 0020, zemes
vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 003 0122, izveidojot jaunu
īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Latiņi” .

3.7.
A. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. S., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 7. jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Kļavas 1”, kadastra numurs 7648 003 0057,
zemes vienību 9,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 003 0057, izveidojot
jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Ozolmājas”.
4. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumu 76480030057001,
76480030057002 un 76480030057003 adresi no ““Kļavas 1”, Sondori, Galēnu
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pagasts, Riebiņu novads” uz ““Ozolmājas”, Sondori, Galēnu pagasts, Riebiņu
novads”.
5. Zemes vienībai 1,6 ha platībā noteikt lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods
0201).
3.8.
J. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja A. Opolā lēmumprojektu par J. S. 2019.
gada 31. maija iesniegumu par telpu īres un komunālo pakalpojumu 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, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar J.S., personas
kods, adresē: Latgales iela 7-19, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā
procesa likuma 189. pantā noteiktajam.

4.
Par nekustamā īpašuma “Bitītes”, kadastra numurs 7678 003 0348, atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma
“Bitītes”, kadastra numurs 7678 003 0348, atsavināšanu. Dome konstatē, ka pamatojoties
uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja) iesniegumu „Par zemes gabala
atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus atsavināšanas
procedūras nodrošināšanai.
Īpašuma “Bitītes” sastāvā ir divas zemes vienības 7,24 ha kopplatībā, no tās 6,68
ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, zem ēkām 0,34 ha, zem ūdens 0,14 ha un
pārējās zemes. Abi zemes gabali robežojas ar pašvaldības autoceļu. Zemes gabalu
kadastrālā vērtība ir EUR 3964,00 (Trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro). Uz
viena zemes gabala atrodas personas tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantam zemes lietotājām ar novada domes 2010.
gada 9. novembra lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi
lauku apvidu zemes nomas līgumu (beigu termiņš 2021. gada 9. maijs).
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4. panta 4. daļu citi ierosinājumi nevar būt.
Atsavināšanu var ierosināt persona uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, uz kuru
Pabeigšanas likuma noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
pašvaldību ir noslēgts zemes nomas (pirmtiesību) līgums.
Īpašuma vērtēšanu un nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes
nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija sadarbojoties ar SIA
„EIROEKSPERTS” sertificētu vērtētāju.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas
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atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes
grāmatās”3.panta 5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un
atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome
nolemj:
1. Nekustamo īpašumu „Bitītes”, kadastra Nr. 76780030348, reģistrēt uz Riebiņu
novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Bitītes”, Sīļukalna pagasts, Riebiņu
novads, kadastra numurs 76780030348, 7,24 ha kopplatībā, kura sastāvā ietilpst
divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030348 un 76780030349.
3. Noteikt īpašuma “ Bitītes” (76780030348) atsavināšanas veidu – pārdošana par
brīvu cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 3.
daļas 8. punktu, īpašumu iegūst minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena
ir vienāda ar nosacīto cenu.
4. Apstiprināt īpašuma “Bitītes”, kas atrodas “Seiļos”, Sīļukalna pagastā, Riebiņu
novadā, kadastra numurs 76780030348, 7,24 ha kopplatībā, nosacīto cenu EUR 5
946,00 (pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro, 00 centi). (1ha nosacītā cena
EUR 821,27)

5.
Rušonas pamatskolas direktores Janīnas Šelegovičas iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Rušonas
pamatskolas direktores Janīnas Šelegovičas 2019. gada 20. maija iesniegumu par
Daugavpils Universitātes tālākizglītības kursu apmaksu
Rušonas pamatskolas
skolotājām Inārai Rečai un Janai Baško.
Novada dome konstatē:
1) Rušonas pamatskolas no 2018. gada 1. septembra realizē speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods
21015811), līdz ar to skolotājiem ir obligāti jāiziet 72 stundu apmācība, lai iegūtu
sertifikātu ar tiesībām strādāt speciālās izglītības programmās.
2) Mācību maksa vienam skolotājam EUR 150. Iesniegumam ir pievienoti
maksājumu dokumentu un iegūto sertifikātu kopijas.
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, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis
Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
Apmaksāt Rušonas pamatskolas skolotājām Intai Rečai un Janai Baško
tālākizglītības 72 stundu apmācību izdevumus – EUR 150 apmērā katrai no
Rušonas pamatskolai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

6.
Biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” vēstules izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par biedrības
„Latvijas politiski represēto apvienība” 2019. gada 2. maija vēstuli par finansiālu atbalstu
EUR 70 apmērā politiski represēto personu salidojumam, kas notiks 2019. gada 3.
augustā Ikšķilē.
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, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, nolemj:
Atteikt biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība” piešķirt finansiālu
atbalstu, pamatojoties uz to, ka 2019. gada budžetā nav plānoti līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem.

7.
Par kustamās mantas izsoli
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Sagādes un loģistikas
speciālista Artūra Lepera lēmumprojektu par Riebiņu novada domei piederošā kustāmās
mantas Ford Transit, reģ. Nr. FJ3260, izsoli. Tas ir bez pielietojuma, nepieciešams
novērst koroziju no automašīnas virsbūves, jānovērš eļļas noplūde no automašīnas
transmisijas un motora, kā arī veicams ritošās daļas kārtējais remonts. Ņemot vērā
atsevišķu rezerves daļu (dzinējs, ātrumkārba, automašīnas salons utt.) vērtību, kā
sākumcenu noteikt – 700 EUR (tajā skaitā PVN). Pielikumā tehniskās ekspertīzes
novērtēšanas akts.
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, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Pārdot Riebiņu novada domei piederošo mikroautobusu Ford Transit, reģ. Nr.
FJ3260, izsolē, nosakot sākumcenu EUR 700 (tajā skaitā PVN).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar 1. pielikumu.

8.
Par Riebiņu novada domes 2018. gada finanšu pārskata un Riebiņu novada
pašvaldības publiskā pārskata par 2018. gadu apstiprināšanu un zvērināta
revidenta atzinumu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un galvenās grāmatvedes
Vēsmas Želves lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 2018. gada finanšu pārskata
un Riebiņu novada pašvaldības publiskā pārskata par 2018. gadu apstiprināšanu un
zvērināta revidenta atzinumu (skat. pielikumu).
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, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt finanšu pārskatu par 2018. gadu.
2. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības publisko pārskatu par 2018. gadu.
3. Informāciju par zvērināta revidenta atzinumu pieņemt zināšanai.
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9.
Par 2019. gada 21. maija saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Grozījumi Riebiņu
novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona
ezeros”” precizēšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata domes vecākās juristes Ineses Pedānes
lēmumprojektu par 2019. gada 21. maija saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Grozījumi
Riebiņu novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros””
precizēšanu (skat. pielikumu). Ir saņemts VARAM atzinums par minētajiem saistošajiem
noteikumiem, saskaņā ar kuru nepieciešams tos precizēt.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris
Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka),
pret, atturas nav, nolemj:
Precizēt 2019. gada 21. maija saistošos noteikumus Nr. 8/2019 “Grozījumi Riebiņu
novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018 “Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā
Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”” saskaņā
ar VARAM ieteikumiem.

10.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jāņkalni”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces
lēmumprojektu par H. B., personas kods, un R. S., personas kods, 2019. gada 5. jūnija
iesniegumu par kopīpašuma „Jāņkalni”, kadastra Nr. 76700080125, plānoto reālo sadali,
kur kopīpašnieces ir vienojušās par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080125
reālo zemes gabala sadalīšanu divos gabalos - 6,0 ha un 9,0 ha platībās.
Nekustamā īpašuma „Jāņkalni” (kad. Nr. 76700080125) sastāvā ietilpst divas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76700080125 (15,0 ha) un 76700080127 (1,2
ha), kas atrodas Sedežos, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.
Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Jāņkalni” sadalāmās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080125 kopplatība ir 15,0 ha, tā sadalāma 6,0 ha
un 9,0 ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu,
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās
funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada
teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, ar 14 balsīm
par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,
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Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, Riebiņu
novada dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jāņkalni” ar
kadastra Nr. 76700080125, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700080125
(platība 15,0 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 6,0 ha un 9,0 ha platībās
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (6,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība
(kods 0101).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Melnalkšņi”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (9,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība
(kods 0101).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja
tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1:
10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes
ierīcības darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Riebiņu novada domē.

11.
Iesniegumu izskatīšana
11.1.
J. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata J. V., personas kods, 11.06.2019. iesniegumu, kurā
viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Kaučera
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
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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, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš,
Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut J.V., personas kods, izmantot zvejā Kaučera ezerā vienu tīklu 30 m
garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro,
divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka 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”.

11.2.
I. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata I. V., personas kods, 11.06.2019. iesniegumu, kurā
viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Kaučera
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
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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, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš,
Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut I. V., personas kods, izmantot zvejā Kaučera 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”.

11.3.
A. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. M., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 13. jūnija iesniegumu
par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dzintari”, kadastra numurs 76620050664,
zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0629.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0629 pievienot nekustamajam
īpašumam “Marika”, kadastra numurs 7662 005 0645.

11.4.
S. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par S. K., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 12. jūnija iesniegumu
par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj::
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Zaubēni”, kadastra numurs 7662 007 0268,
zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 007 0268, izveidojot
jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Pīlādži” .
4. Mainīt ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 007
0268, adresi no ““Zaubēni”, Ondzuļi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads” uz
““Pīlādži”, Ondzuļi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads”.
11.5.
V. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par V. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 14. jūnija iesniegumu
par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Tarzāns”, kadastra numurs 7662 005 0676,
zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0676, izveidojot
jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kalnu iela 10” .

11.6.
A. F. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. F., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 17. jūnija iesniegumu
par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7670 011 0071 nosaukumu no
“Nemnasevi” uz “Zīļuki”.

11.7.
J. B.-C. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. B.-C., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 14. jūnija
iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
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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, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt 0,04 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
7648 002 0239 atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar J.B.-C., personas kods.

11.8.
M. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Sociālais dienesta lēmumprojektu par M.P.s,
personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 22. maija iesniegumu par vienreizējā pabalsta
piešķiršanu ugunsgrēka gadījumā.
Dome konstatē:
1) Ugunsgrēks notika 2019. gada 16. aprīlī, nodega dzīvojamā māja 353
kvadrātmetru platībā.
2) Iesniegta akta kopija par 16.04.2019. notikušo ugunsgrēku [..].
3) [..].
4) Sociālais dienests izvērtējot apstākļus, iesaka sociālo pabalstu krīzes situācijā
izmaksāt abām šajā adresē dzīvojošām personām.
Riebiņu novada dome saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta 2. daļu “Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus var
piešķirt ģimenei vienreizēju pabalstu krīzes situācijā” un pamatojoties uz Riebiņu novada
saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018 „Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” (apstiprin. lēm nr.15, prot.Nr. 9 ) 6. punktu, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš,
Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt M.P., personas kods, dekl. dzīvesvieta, vienreizēju pabalstu krīzes
situācijā EUR 142,50 apmērā.
2. Piešķirt S. J., personas kods, dekl. dzīvesvieta, vienreizēju pabalstu krīzes
situācijā EUR 142,50 apmērā.

12.
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Upenieks, Ā. Pudule

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemtā
lēmuma apstiprināšanu.
Iepirkums
Iepirkuma
Uzvarētājs
Summa EUR (bez
veids
PVN)
PIL 9.panta Zemnieku
Malkas piegāde
11928,00
kārtībā
Riebiņu novada
saimniecība
domes vajadzībām
“Stūrakmeņi”
2019./2020.gada
apkures sezonai
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu.

13.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brūveri”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par SIA „Latvijas mērnieks”, reģ. Nr. 40003783960, sertificētas zemes
ierīkotājas Kristīnes Mundas, sertifikāta numurs Nr.AA000000061, 2019. gada 23. maijā
elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Brūveri”, kadastra numurs 76800030017, kas atrodas
Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā.
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, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Brūveri”
(kadastra nr. 76800030017), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76800030017 (platība 1,9 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (0,5 ha, kadastra apzīmējums
76800030260) zemes lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu
apbūves zeme (kods 1201).
2.1. Piešķirt nosaukumu „Brūveru masts”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr.1 (1,4 ha, kadastra apzīmējums
76800030254) noteikt zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecība (kods).
4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD
Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.

14.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Kristapiņu mājas”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par SIA „Daugavpils mērnieks”, reģ. Nr. 41503065832, sertificēta zemes
ierīkotāja Kaspara Kudiņa, sertifikāta numurs BA Nr. 227, 2019. gada 27. maijā
elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Kristapiņu mājas”, kadastra numurs 76700130006, kas atrodas
Krištopeņos, Rušonas 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, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, Riebiņu novada nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kristapiņu mājas”
(kadastra Nr. 76700130006), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76700130006 (platība 8,52 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (5,76 ha, kadastra apzīmējums
76700130158) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
2.1. Piešķirt nosaukumu „Kristapeņi”.
3. Noteikt plānotajai (paliekošai) zemes vienībai Nr. 1 (2,76 ha, kadastra
apzīmējums 76700130159) noteikt zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecība
(kods).
3.1. Plānotajai zemes vienībai Nr.1 atstāt esošo VARIS reģistrēto adresi:
„Kristapiņu mājas”, Krištopeņi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, (kods
106439668).
4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD
Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.

15.
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 17.07.2018. lēmumā Nr. 8 „Par zemes
nomu”
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas D. Staškeviča

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces un
domes jurista Andra Grebeža lēmumprojektu.
Novada dome, atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām plāno
Rušonas pagasta Rušonā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas pasākumi” teritorijas sakoptībai un attīstībai,
investīcīju piesaistīšanai plāno realizēt projektu “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un
investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados”. Šī projekta ietvaros
tiek plānota Rušonas pagasta Rušonā ēkas “Aktīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma
rekreācijas centra izveide Riebiņu novadā, Rušonas pagastā” būvniecība.
SIA “Rušonas muiža”, reģ. Nr.41503039469, pašvaldībai piedāvāja sev piederošu
Zemesgrāmatā reģistrētu zemes gabalu 2,77 ha platībā, kadastra apzīmējums
76700130130, kuru Riebiņu novada dome izvērtējusi un 2018. gada 17. jūlija sēdē
nolēma slēgt ilgtermiņa zemes nomas līgumu 1,0 ha platībā minētā projekta īstenošanai.
Pamatojoties uz to, ka zemes īpašnieks SIA “Rušonas muiža” pēc domes pieņemtā
lēmuma ir ierosinājis nekustamā īpašuma “Galinas”, kadastra Nr. 76700130130, zemes
gabala sadali un saņēmis atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu, kurš apstiprināts
Riebiņu novada domes 2019. gada 19. februāra sēdē, nepieciešami grozījumi domes
pieņemtajos lēmumos. Atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā reģistrētas divas jaunas
zemes vienības 1,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700130156 un 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76700130157.
17

Atbilstoši plānotajam projektam, zemes īpašnieks SIA “Rušonas muiža” ir
piešķīris pašvaldībai apbūves tiesības 1,0 ha platībā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 76700130157 (2019. gada 17. maija SIA “Rušonas muiža” valdes lēmums
Nr. 2).
Pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Par valsts un
pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas pasākumi”, ar
14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis
Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
Riebiņu novada dome nolemj:
1. Atcelt domes 2018. gada 16. oktobra lēmumu Nr. 18 (prot. Nr. 14).
2. Izdarīt grozījumus domes 2018. gada 17. jūlija lēmumā Nr. 8 „Par zemes nomu”
izsakot 1. punktu šādā redakcijā: „Slēgt līgumu par apbūves tiesībām 1,0 ha platībā
ar mērķi ēkas “Aktīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma rekreācijas centra izveide
Riebiņu novadā, Rušonas pagastā”(kad. Nr. 76700130157, kopplatība 1,0 ha) ar SIA
„Rušonas muiža”.
3. Izdarīt grozījumus domes 2018.gada 17. jūlija lēmumā Nr. 8 „Par zemes nomu”
izsakot 2. punktu šādā redakcijā: „Slēgt līgumu par apbūves tiesībām 1,0 ha platībā
uz 10 gadiem.
4. Zemes īpašniekam 1 mēneša laikā reģistrēt apbūves tiesības zemesgrāmatā.
5. Veikt projekta pieteikuma “Aktīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma rekreācijas
centra izveide Riebiņu novadā, Rušonas pagastā” sagatavošanu, 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas pasākumi”
teritorijas sakoptībai un attīstībai ietvaros, sadarbībā ar Preiļu novada domi.
6. Atbilstoši reģistrētajām apbūves tiesībām pašvaldībai uzsākt iepirkuma
procedūru apbūves tehniskā projekta sagatavošanai (projektēšana un
autoruzraudzība, būvniecība).
7. Izdarīt grozījumus domes 2018. gada 17. jūlija lēmumā Nr. 8 „Par zemes nomu”
izsakot 4. punktu šādā redakcijā: „Norīkot atbildīgo par projekta realizāciju,
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Riebiņu novada domes projektu vadītāju
Arnitu Znotiņu”.

16.
Par ŪDENS TŪRISMA INVENTĀRA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMU
apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Meluškāne, D. Staškeviča

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas
Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par Ūdens tūrisma inventāra izmantošanas
noteikumu apstiprināšanu.
Ūdens tūrisma inventārs iegādāts projekta Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), Interreg V – A
Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Projekta vadlīnijas
paredz, ka aprīkojumam jābūt publiski pieejamam, tā īpašumtiesības un izmantošanas
veidu nevar manīt 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas no Vadošās iestādes
Vadošajam partnerim. Tāpat par aprīkojuma lietošanu nedrīkst gūt ieņēmumus.
Noteikumi nosaka Riebiņu novada domes īpašumā esošā ūdens tūrisma inventāra
(katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi (ang. Stand Up Paddle Board), airu laivas, ūdens
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bumbas un zorba bumbas, motorlaiva – turpmāk inventārs) nodošanu bezmaksas
lietošanā individuālajiem inventāra lietotājiem Riebiņu novada teritorijā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret,
atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Ūdens tūrisma inventāra izmantošanas noteikumus (ar pielikumiem)
saskaņā ar 3. pielikumu.
Sēdi slēdz plkst. 14.38
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

Pēteris Rožinskis

Protokoliste

(personīgais paraksts)

Karīna Nagle

Protokols parakstīts 20.06.2019.
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1. pielikums

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv
=============================================================
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes
18.06.2019. sēdes
Lēmumu Nr. 7 (prot. Nr. 6)
RIEBIŅU NOVADA DOMES KUSTAMĀS
MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka veidu un kārtību, kādā tiek rīkota mutiska izsole ar augšupejošu
soli pašvaldības kustamās mantas pārdošanai, saskaņā ar „ Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums ”, „Publisku personu finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” un likumu „Par pašvaldībām” pamatojoties uz Riebiņu novada domes
2018. gada 11. decembra lēmumu Nr.2 (prot. Nr. 17).
1.2. Izsoli organizē ar Riebiņu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota izsoles
komisija (turpmāk tekstā - Komisija).
1.3. Izsolē tiek izsolīta Riebiņu novada domei piederošais mikroautobuss Ford Transit,
reģ. Nr. FJ3260 (tekstā-Kustamā manta).
1.4. Izsoles Kustamās mantas nosacītā sākumcena ir 700.00 EUR (septiņi simti EUR un
00 centi) tajā skaitā PVN.
1.5. Izsoles solis – 50 EUR no sākumcenas.
1.6. Kustamās mantas izsole notiks 2019. gada 8. jūlijā Riebiņu novada domes 206.
kabinetā, Saules ielā 8, Riebiņos, plkst. 11.30.
1.7. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.8. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 2019. gada 19. jūnija Riebiņu novada
domes sekretariātā – 2. stāvā Saules ielā 8, Riebiņos, katru darbdienu no plkst. 900-1500.
1.9. Kustamo mantu var apskatīt katru darbdienu Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot
ar Riebiņu novada domes Sagādes un loģistikas speciālistu Artūru Leperu pa tālr.
65326501.
1.10. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas
brīža vietējā laikrakstā un Riebiņu novada domes mājaslapā līdz 2019. gada 8. jūlija
plkst.11.30 Riebiņu novada domes sekretariātā, Saules ielā 8, Riebiņos.

2. Izsoles pretendentu reģistrācija
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2.1. Lai reģistrētos izsolei, izsoles pretendentam/iem ne vēlāk kā līdz izsoles sākumam
jāapliecina ar savu parakstu, ka ir iepazinies/ušies ar pārdodamo objektu-kustamo mantu,
jāsamaksā izsoles nodrošinājuma maksa.
2.2. Izsolei var pieteikties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona- Latvijā
reģistrēta uzņēmējsabiedrība, iesniedzot Domei šādus dokumentus:
2.2.1. fiziska persona- pieteikumu, pases kopiju un kvīts kopiju par Izsoles nodrošinājuma
maksas iemaksu;
2.2.2. juridiska persona - pieteikumu, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai
izziņas, kas apliecina, ka dalībnieks ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts
par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta, un arī kvīts kopiju par Izsoles nodrošinājuma maksas iemaksu.
2.3. Izsoles dalībniekam pirms Izsoles jāiemaksā:
2.3.1. Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 20,00 (divdesmit EUR un 00 centi) apmērā;
2.3.2. iemaksa jāveic Riebiņu novada domes kontā Nr. LV12UNLA0050005638857,
kods UNLALV2X, AS “SEB BANKA”.
2.4. Reģistrējoties izsoles dalībnieks/i rakstiski apliecina, ka ir iepazinies/ušies ar Izsoles
noteikumiem un piekrīt tiem.

3. Izsoles process
3.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts šajos noteikumos minētajā termiņā un
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
3.2. Kustamās mantas izsole var notikt arī tad, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir
reģistrējies tikai viens pretendents.
3.3. Izsoli atklāj Izsoles vadītājs, sākot ar Izsoles komisijas sastāva paziņošanu, izsolāmās
kustamās mantas raksturojumu, kustamās mantas nosacītās cenas un izsoles augšupejošā
soļa paziņošanu, par kādu mantas nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo
solījumu. Izsoles dalībniekus iepazīstina ar solīšanas procedūru.
3.4. Izsoles vadītājs nosauc Izsoles dalībnieku/us. Ja ir reģistrējies viens izsoles
dalībnieks, izsole uzskatāma par notikušu tikai tādā gadījumā, ja izsoles dalībnieks ir
pārsolījis kustamās mantas nosacīto cenu par vismaz vienu izsoles soli.
3.5. Par izsoles nosolītāju tiek paziņots tas izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko
cenu pēc izsoles vadītāja trīskārtējas cenas nosaukšanas un tās fiksēšanas.
3.6. Nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā euro (EUR).
3.7. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis Izsoles mantas nosacīto cenu vai arī
nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Izsoles
dalībniekiem, kuri nav izsolē ieguvuši automašīnas pirkšanas tiesības, septiņu dienu laikā
tiek atmaksāta izsoles nodrošinājuma maksa.
3.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolu paraksta izsoles komisijas
priekšsēdētājs un locekļi, kā arī izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsoles uzvarētāju. Visi
izsoles dalībnieki paraksta Izsoles dalībnieku sarakstu ar izsoles augstāko- pēdējo
nosolīto cenu un izsoles vinnētāju, ar to apliecinot, ka piekrīt nosolītajai cenai un tās
nosolītājam.

4. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma slēgšana
4.1. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti nākamajā Riebiņu novada domes sēdē pēc izsoles.
4.2. Pēc Izsoles protokola apstiprināšanas Domes sēdē, Pusēm slēdzot kustamās mantas
pirkuma līgumu, galīgo pirkuma summu veido mantas pēdējā nosolītā cena, tajā skaitā
pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%.
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4.3. Izsoles galīgo pirkuma summu, ieskaitot nodrošinājuma maksu, jāsamaksā septiņu
dienu laikā, pēc Izsoles protokola apstiprināšanas Domes sēdē.
4.4. Pēc izsoles pirkuma summas nomaksas, ko apliecina bankas maksājumu kvīts,
Puses- Dome un Pircējs septiņu dienu laikā paraksta kustamās mantas nodošanaspieņemšanas aktu un noslēdz pirkuma līgumu.
4.5. Pretenzijas pēc pirkuma līguma noslēgšanas un nodošanas akta parakstīšanas netiek
pieņemtas.
4.6. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Riebiņu novada domei Saules ielā
8, Riebiņi, LV-5326.

Priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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2. pielikums

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv
============================================================
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8/2019
2019. gada 21. maijā
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes
2019. gada 21. maija sēdes
lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 5)
PRECIZĒTI
ar Riebiņu novada domes
2019. gada 18. jūnija sēdes
lēmumu Nr. 9 (prot. Nr. 6)
Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 14/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un
Rušona ezeros”
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu
Izdarīt Riebiņu novada domes 2018. gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018
" Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros " (turpmāk
- saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 59 1.punktu šādā redakcijā:
“59 . Šī Nolikuma pārkāpēji saucami pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
un tas neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt zivju resursiem un dabai nodarīto
kaitējumu.”;
2. Papildināt noteikumus ar 59 2.punktu šādā redakcijā:
2
“59 .Riebiņu novada domes pilnvarota amatpersona ir tiesīga pārkāpuma gadījumā
atsavināt jebkura veida licenci, kura izsniegta licencētai makšķerēšanai, kā arī pārbaudīt
makšķernieka lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus un veikt citas darbības saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”.
1

Domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis
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Saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Grozījumi Riebiņu novada domes
2018. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018 “Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un
Rušona ezeros””
paskaidrojuma raksts
1.

2.

3.

Īss projekta satura 1.1. Riebiņu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2019
“Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajos
izklāsts
noteikumos Nr. 14/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”” izdoti
saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, paredzot
administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.
2.1. Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis izdarīt grozījumus
Projekta
spēkā esošajos 2018. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018
nepieciešamības
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
pamatojums
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja,
Zolvas un Rušona ezeros”.
Informācija
uz 3.1. Saistošo noteikumu projekta īstenošana būtiski neietekmē pašvaldības
budžetu, bet pašlaik nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus.
plānoto
projekta
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav
ietekmi
uz
nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darbavietas.
pašvaldības budžetu.

4.

Informācija
par 4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi
plānoto
projekta neskars.
ietekmi
uz
uzņēmējsabiedrības
vidi
pašvaldības
teritorijā

5.

Informācija
par 5.1. Administratīvās procedūras netiek mainītas.
administratīvajām
procedūrām

6.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Konsultācijas nav notikušas.

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis
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3. pielikums
PROJEKTS
ŪDENS TŪRISMA INVENTĀRA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka Riebiņu novada domes īpašumā esošā ūdens tūrisma
inventāra (katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi (ang. Stand Up Paddle
Board), airu laivas, ūdens bumbas un zorba bumbas, motorlaiva –
turpmāk inventārs) nodošanu lietošanā individuālajiem inventāra lietotājiem
Riebiņu novada teritorijā.
1.2. Noteikumi ir saistoši ikvienam ūdens inventāra lietotājam.
2. Mērķis
2.1. Noteikt inventāra atrašanās vietu un atbildīgās personas;
2.2. Noteikt inventāra izmantošanas kārtību, izsniegšanas un atgriešanas
noteikumus.
3. Inventāra atrašanās vieta un atbildīgās personas
3.1. Ūdens tūrisma inventārs (katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi, airu laivas,
ūdens bumbas un zorba bumbas) nodošana un pieņemšana notiek SIA
______________.
3.2. Inventārs pieejams lietošanā darba dienās no plkst. 12:00 – 20:00, brīvdienās
no plkst. 10:00 – 20:00 (atgriešanās laiks krastā).
3.3. Inventāra izsniedzējs patur tiesības atteikt lietot inventāru neatbilstošos laika
apstākļos.
3.4. Individuāli izbraucieni ar motorlaivu (max 5 sēdvietas) notiek personīgi
piesakoties vismaz vienu dienu iepriekš un saskaņojot precīzu izbrauciena
laiku un vietu Riebiņu novada domes tehniskajā daļā, tālr. 65326501,
65392650.
4. Inventāra izmantošanas kārtība, izsniegšana un atgriešana
4.1. Inventārs paredzēts lietošanai Riebiņu novada ūdeņos, tas tiek izsniegts un
atgriezts SIA ________________________ piederošajā krasta zonā.
4.2. Inventāra maksimālais izmantošanas laiks: katamarāni, ūdens velosipēdi, airu
laivas - trīs stundas, SUP dēļi, ūdens un zorba bumbas – viena stunda.
4.3. Inventārs, izņemot motorlaivu, tiek nodots lietošanā bez maksas.
4.4. Motorlaivai lietotājs kompensē degvielas izmaksas atbilstoši ceļazīmē
nobrauktajiem km un patērētajam laikam ( ___. pielikums).
4.5. Inventāra īpašnieka pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt inventāru, ja ir
aizdomas, ka inventāra lietotājs ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu
ietekmē.
4.6. Pirms inventāra izsniegšanas tiek sastādīts ūdens inventāra patapinājuma
līgums ( 1.pielikums) un pieņemšanas – nodošanas akts (2.pielikums), kurā
norādīti inventāra lietotāja rekvizīti, inventāra vienību skaits, izsniegšanas
laiks, paredzamais inventāra atgriešanas laiks.
4.7. Inventāra lietotājs var būt pilngadīga persona, kas uzņemas atbildību par
saņemto inventāru, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu un uzrāda derīga
personu identificējošu dokumentu.
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4.8. Inventāra lietotājs uzņemas atbildību par tā aizbildnībā esošas nepilngadīgās
personas drošību uz ūdens un tās rīcības rezultātā citām personām un inventāra
īpašniekam nodarīto kaitējumu.
4.9. Inventāra lietotājs var izmantot inventāru tikai tā paredzētajam lietošanas
mērķim, lietojot inventāru, apņemas ievērot atbilstošu rūpību un piesardzību.
4.10. Inventāra lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību un
ir atbildīgs, lai izvēlētais pakalpojums nepārsniedz viņa meistarību un
neapdraud citus lietotājus.
4.11. Izmantojot inventāru tā lietotājam obligāti nepieciešama drošības veste.
4.12. Inventāra lietotājs nodrošina inventāra saglabāšanu, kā arī veic jebkādus
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu inventāra pazaudēšanu vai zādzību.
4.13. Ja inventāra lietotājs neatgriež inventāru vai, saņemot inventāru, īpašnieka
pārstāvis konstatē, ka tas ir sabojāts, un bojājumus nav iespējams novērst,
inventāra lietotājs maksā īpašniekam attiecīgā inventāra vērtību.
4.14. Inventāra lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Ūdens tūrisma inventāra
izmantošanas privātuma politiku (3.pielikums).
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis

Ūdens tūrisma inventārs
iegādāts projekta Nr. LLI –
349 “Ekotūrisma attīstība
Latvijā
un
Lietuvā
izmantojot ūdens resursus”
(“Learn
Eco
Travel”),
Interreg V – A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.
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1.pielikums

Ūdens tūrisma inventāra patapinājuma līgums Nr.____
Riebiņu novadā
gada_____.________________

2019.

Riebiņu novada dome, reģ. Nr. 90001882087, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads,
LV-5326, tās izpilddirektora Jura Leiča personā, kas rīkojas uz Nolikuma pamata,
turpmāk tekstā saukts Patapinātājs, no vienas puses, un
_____________________________________________________________________________
___
(Organizācijas nosaukums /vai personas vārds, uzvārds)
_____________________________________________________________________________
___
(Reģistrācijas numurs/personas kods)
_____________________________________________________________________________
___
(adrese, tālruņa numurs)

turpmāk tekstā saukts Patapinājuma ņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses,
pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2019. gada __jūnija sēdes lēmumu Nr. ___
(protokols Nr. __) noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1.

Patapinātājs nodod un Patapinājuma ņēmējs pieņem lietošanā bez maksas ūdens
tūrisma inventāru (turpmāk tekstā - inventārs), kas tiek atsevišķi reģistrēts
pieņemšanas – nodošanas aktā (turpmāk tekstā - akts), kas ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa.

1.2.

Aktā norādīti arī patapinātā inventāra veidi, vienību skaits un atgriešanas termiņi.
2. Inventāra lietošanas noteikumi

2.1.

Patapinātājs nodod Patapinājuma ņēmējam inventāru šajā līgumā noteiktajā vietā
un laikā.

2.2.

Patapinātājs atdod inventāru Patapinājuma ņēmējam šajā līgumā noteiktajā vietā
un laikā līdz aktā norādītā termiņa beigām. Ja inventārs netiek atdots noteiktajā
vietā un laikā, Patapinājuma ņēmējs piekrīt, ka Patapinātājam ir tiesības uzskatīt
inventāru par nozagtu.

2.3.

Inventārs tiek nodots un atdots, sastādot pieņemšanas - nodošanas aktu, kas ir
neatņemama šī līguma sastāvdaļa. Jebkuri inventāra bojājumi, ja tādi ir,
atzīmējami pieņemšanas -nodošanas aktā.

2.4.

Parakstot aktu, Patapinājuma ņēmējs apliecina, ka ir saņēmis inventāru labā
tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.

2.5.

Patapinājuma ņēmējs nav tiesīgs inventāru atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām
vai pakļaut jebkāda veida saistībām.
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2.6.

Patapinājuma ņēmējs drīkst izmantot inventāru Riebiņu novada teritorijas ūdeņu
robežās, izbraukt ārpus novada teritorijas ar inventāru ir aizliegts.

2.7.

Parakstot šo līgumu, Patapinājuma ņēmējs apliecina, ka ir informēts par inventāra
lietošanas noteikumiem.

2.8.

Patapinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtā inventāra lietošanu un, parakstot
šo līgumu, apliecina, ka zina kā ar to rīkoties. Patapinājuma ņēmējs, kurš saņem
Inventāru grupai, apņemas veikt pārējo grupas dalībnieku drošības instruktāžu
jautājumā par inventāra lietošanu.

2.9.

Ja inventārs lietošanas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla
dēļ Patapinājuma ņēmējs nevar inventāru atdod Patapinājuma ņēmēja vainas dēļ
vai bez tās, tad Patapinājuma ņēmējs atlīdzina Patapinātājam nodarītos
zaudējumus saskaņā ar inventāra vērtību un šī līguma nosacījumiem.
Patapinājuma ņēmējs nedrīkst veikt inventāra remontu bez Patapinātāja
piekrišanas, un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta
bojājumiem un to novēršanu. Zaudējumu apmēru nosaka Patapinātāja speciālisti.

2.10.

Ja Patapinājuma ņēmējs izmanto inventāru neatbilstoši tam paredzētajam
pielietojumam vai bojā to, Patapinātājam ir tiesības pieprasīt atdot inventāru
pirms aktā norādītā termiņa beigām.

2.11.

Patapinātājs neatbild par inventāra atbilstību Patapinājuma ņēmēja prasmei ar to
rīkoties. Patapinātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no
inventāra neprasmīgas lietošanas, apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas, tai skaitā,
bet nenorobežojoties ar Patapinājuma ņēmēja mantas zaudējumu vai traumām.
Patapinātājs nav atbildīgs par glābšanas darbu organizāciju un nesedz ar tiem
saistītos izdevumus.
3. Līguma darbības laiks

3.1.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību
pilnīgai izpildei, ko apliecina izmantotā inventāra atgriešanas datums.

3.2.

Līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, ja Puses par to mutiski vienojas.
4. Nobeiguma noteikumi

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Puses ir atbildīgas par līguma saistību izpildi, sedz radītos zaudējumus Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Puses apņemas visus strīdus, kādi var rasties šī līguma izpildes laikā risināt
sarunu ceļā, bet nerodot risinājumu, nodot strīdu izskatīšanai tiesā.
Visos jautājumos, ko neregulē šā Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā
esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos.

4.5.

Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu un angļu valodā divos eksemplāros,
no kuriem viens ir Patapinātājam un otrs Patapinājuma ņēmējam.

4.6.

Parakstot šo līgumu, Puses pieņem to par saistošu un izpildāmu.

4.7.

Patapinājuma ņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar ūdens tūrisma inventāra
izmantošanas noteikumiem.
5. Pušu paraksti

Patapinātājs
ņēmējs
____________________________

Patapinājuma
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_________________________
(J. Leicis)

(

)

Informēšanas apliecinājums datu apstrādei
Es, ________________________________, apliecinu, ka esmu informēts par manu
personas datu (vārds/uzvārds, tālruņa nr, PID Nr) apstrādi, ko veic Riebiņu novada dome
ūdens tūrisma inventāra patapinājuma līguma noslēgšanai un pakalpojuma sniegšanai. Ar
ūdens tūrisma inventāra izmantošanas privātuma politiku esmu iepazinies.
Datums:_________________ Paraksts: ___________________ /__________________
/
(Vārds, uzvārds)
Ūdens tūrisma inventārs iegādāts projekta Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā
izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), Interreg V – A Latvijas – Lietuvas programmas
2014. – 2020. gadam ietvaros.
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2.pielikums
2019.gada __.____ ūdens tūrisma inventāra patapinājuma līgumam Nr. ___
PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr. ____________
Riebiņu novadā
______________

2019. gada _____ .

Aktā tiek reģistrēts pašvaldībai piederošs ūdens tūrisma inventārs, kuru nodod
lietošanā bez maksas 2019. gada _____._____________
Riebiņu novada dome
______________________________________________________________________
_________,
(Organizācijas nosaukums /vai personas vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

kā arī patapinātā inventāra daudzumi un atgriešanas termiņi.

N.p.
k.

Inventāra nosaukums

Daudzums diennakts/
stundas

Inventāra stāvoklis

2.
______________________________________________________________________
________ (Organizācijas nosaukums /vai personas vārds, uzvārds)
Ūdens inventāru saņem 2019. gadā ____._________________ plkst.__________

____________________________

________________

(Vārds, uzvārds)

(Paraksts)

3. Ūdens inventāra atgriešanas termiņš 2019. gadā ____._________________
plkst.__________
4. Ir konstatēts inventāra stāvoklis:
Inventārs tiek atgriezts pašvaldībai bez bojājumiem un labā tehniskā stāvoklī, ko
apliecina abu pušu paraksti.
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Inventārs tiek atgriezts pašvaldībai ar bojājumiem, ko apliecina abu pušu paraksti.

____________________________

________________

(Vārds, uzvārds)

(Paraksts)
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3. pielikums

Privātuma politika
Riebiņu novada pašvaldība, lai sniegtu pakalpojumus (tai skaitā tūrisma ūdens
inventāra izmantošanu) un realizētu savas funkcijas, veic fizisko personu datu
apstrādi atbilstoši apstrādes mērķiem un šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 datu subjekta piekrišana;
 līguma noslēgšana vai līgumsaistību izpilde;
 uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde;
 datu subjekta vai citu fizisku personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība;
 sabiedrības interešu ievērošana vai publiskās varas uzdevumu realizēšana;
 pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošana.
Personas datu saņēmēju kategorijas:
 pārzinis un tā pilnvarotās personas (darbinieki);
 datu subjekts;
 valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
Lai aizsargātu datu subjekta intereses, mēs ievērojam labas datu apstrādes
principus:
 godprātīga un likumīga personas datu apstrāde;
 personas datu apstrāde tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam
nepieciešamajā apjomā;
 personas datu glabāšana laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu
apstrādes mērķim noteikto laikposmu;
 personas datu pareizība un to savlaicīga atjaunošana, labošana vai dzēšana, ja
personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi.
Datu subjekta tiesības:
 Saņemt informāciju par datu
apstrādi;
 Piekļūt saviem datiem;
 Prasīt savu datu labošanu;
 Prasīt datu dzēšanu (tiesības “tikt
aizmirstam”);
 Iebilst pret datu apstrādi;
 Prasīt datu pārnešanu;
 Prasīt
datu
apstrādes
ierobežošanu;
 Iebilst automatizētai lēmumu
pieņemšanai;
 Vērsties pie pārziņa;
 Vērsties Datu valsts inspekcijā.
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Datu pārzinis: Riebiņu novada dome
Kontakti saziņai
Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālrunis: 65324376, 60001471 (Attīstības un plānošanas daļa)
e-pasts: riebini@riebini.lv
URL: www.riebini.lv
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