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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
2019. gada 19. februārī

Nr. 2

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdes darba kārtībā:
N.p.k.
1.

Skatāmais jautājums
Par nolikuma „Par Riebiņu novada domes budžeta līdzekļu
”Dabas resursa nodoklis” izlietojuma projektu

Ziņotājs
Domes priekšsēdētājs
P. Rožinskis

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Par Riebiņu novada
domes 2019.gada budžetu” projekta apstiprināšanu

P. Rožinskis

2.

Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo
uzturēšanas izmaksām

P. Rožinskis

3.

Par izstāšanos no Latvijas Piļu un muižu asociācijas

P. Rožinskis

Rušonas pamatskolas direktores Janīnas Šelegovičas
iesnieguma izskatīšana

P. Rožinskis

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem

P. Rožinskis

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā

P. Rožinskis

7.

Par deleģēšanas līgumu Nr.1 ar Vārkavas novada domi “Par
Būvvaldes funkciju nodrošināšanu”

P. Rožinskis

8.
9.

Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu

P. Rožinskis

10.

Preiļu novada domes vēstules izskatīšana par sadarbības
līgumu patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu

P. Rožinskis

11.

Par pārskata ziņojumu par Riebiņu novada bāriņtiesas
darbību 2018. gadā

P. Rožinskis

4.
5.
6.
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12.

Par Riebiņu novada bāriņtiesas nolikuma projekta
apstiprināšanu

P. Rožinskis

13.

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 18.08.2015.
nolikumā “Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu
novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo
autotransportu darba braucienos”
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
“Brūveri”

P. Rožinskis

15.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Gaļinas”

P. Rožinskis

16.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Reinieki”

P. Rožinskis

17.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Kristapiņu mājas”

P. Rožinskis

18.

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam
ar kadastra Nr. 76700030098

P. Rožinskis

19.

Par adreses maiņu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
76780030293004003

P. Rožinskis

20.

Par adrešu precizēšanu

P. Rožinskis

21.

Par Riebiņu novada domes 15.01.2019. lēmuma Nr. 8.3
(protokola Nr. 1) “Mednieku biedrības “Duplets i”
iesnieguma izskatīšana” atcelšanu

P. Rožinskis

22.

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

14.

P. Rožinskis

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Protokolē lietvede Karīna Nagle
Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš,
Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga
Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns
Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis, galvenā grāmatvede Vēsma
Želve, Nekustamā īpašuma speciāliste Ināra Upeniece, Izglītības jautājumu koordinatore
Evelīna Visocka, jurists Andris Grebežs, Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja
Antra Meluškāne, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Bogdanova
Nepiedalās: Jāzeps Ivanāns (iemesls nav zināms), Juris Sparāns (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt 12 jautājumus.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka,
Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija
Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 12 jautājumus kā darba kārtības
nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
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23.

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

24.

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas un
samaksas kārtību Riebiņu novadā” precizēšanu
Par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru

P. Rožinskis

Par bezīpašnieka mantu atzītā ēku īpašuma „Bortnieki
Viens”, Lomu-Bortniekos, Galēnu pagastā, Riebiņu
novadā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošā zemes
gabala ar kadastra Nr. 7648 004 0062, pārņemšanu
pašvaldības īpašumā
Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. - 2025.
gadam apstiprināšanu
Par grozījumiem 20.02.2018. “Riebiņu novada domes
un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumos”
Par degvielas patēriņa normu apstiprināšanu novada
domes autotransportam
Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana

P. Rožinskis

Par sociālā pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
ugunsgrēka gadījumā
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Bukletu un
flajeru “Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā”
maketēšana un izdošana”
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mobilās
aplikācijas “Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novada
Rušonas pagastā” izstrāde”
Par saistošo noteikumu Nr. 13/2018 “Par kārtību, kādā
tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības
pakalpojumi un decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšana Riebiņu novadā” precizēšanu

P. Rožinskis

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

P. Rožinskis

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

P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis

1.
Par nolikuma „Par Riebiņu novada domes budžeta līdzekļu
”Dabas resursa nodoklis” izlietojuma projektu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas
Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par nolikuma „Par Riebiņu novada domes budžeta
līdzekļu ”Dabas resursa nodoklis” izlietojuma projektu.
Novada dome, izskatot tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris
Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt nolikuma „Par Riebiņu novada domes budžeta līdzekļu ”Dabas resursa
nodoklis” izlietojuma projektu (skat. 1. pielikumu)

2.
3

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu”
projektu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes V. Bogdanovas
saistošo noteikumu Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu” projektu
(skat. 2. pielikumu).
Novada dome, izskatot tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21., 46. pantu un likumu „Par pašvaldības budžetiem”, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis
Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne,
Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019. gada
budžetu” projektu (skat. 2. pielikumu).

3.
Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo
uzturēšanas izmaksām
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas
Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo uzturēšanas izmaksām Riebiņu novada izglītības iestādēs 2019.gada janvārī augustā.
Novada dome konstatē:
1) Riebiņu novada izglītības iestādes apmeklē izglītojamie, kuru dzīvesvieta ir deklarēta
citu pašvaldību administratīvajā teritorijā.
2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 4.punktu, pašvaldībai līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju
mēnešu laikā pēc tam, kad izglītojamie sākuši izmantot pašvaldības izglītības
iestādes sniegtos pakalpojumus, sagatavo un nosūta pakalpojumu saņēmējam
parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības
izglītības iestādē.
3) Līguma projektam pievieno pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā
saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.418
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta
Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita
Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas
nav, nolemj:
1. Apstiprināt ar 2019. gada 1. janvāri Riebiņu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” (skatīt 3.
pielikumu).
2. Uzdot Riebiņu novada domes ekonomistei sagatavot līgumus par Riebiņu
novada domes un attiecīgās pašvaldības, kuru bērni (jaunieši) apmeklē Riebiņu
novada izglītības iestādes, savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot šī lēmuma 1.punktā noteiktās viena
izglītojamā izmaksas.
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3. Atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada domes 2018. gada 18. septembra
sēdes lēmumu Nr. 23 „Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo
uzturēšanas izmaksām”.

4.
Par izstāšanos no Latvijas Piļu un muižu asociācijas
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas
Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par izstāšanos no Latvijas Piļu un muižu asociācijas.
Novada dome konstatē:
1) Latvijas Piļu un muižu asociācijā deviņdesmitajos gados iestājās Galēnu pagasta
padome, cerot, ka tiks atrasts risinājums Galēnu muižas atjaunošanai. Pašlaik Galēnu
muiža ir ļoti sliktā stāvoklī, tā nav saistoša tūristiem un lauku ceļotājiem.
2) Biedru nauda Latvijas Piļu un muižu asociācijā šogad ir EUR 150.
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar
13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne,
Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Pamatojoties uz to, ka Galēnu muiža ir ļoti sliktā stāvoklī un nav saistoša tūristiem
un lauku ceļotājiem, izstāties no Latvijas Piļu un muižu asociācijas.
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.

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

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Rušonas pamatskolas
direktores Janīnas Šelegovičas 2019.gada 14.janvāra iesniegumu par Rēzeknes tehnoloģiju
augstskolas tālākizglītības kursu apmaksu šādiem Rušonas pamatskolas skolotājiem:
Valentīnai Jubelei, Ivetai Casno, Silvijai Šukstai.
Novada dome konstatē:
1) Rušonas pamatskolas no 2018.gada 1.septembra
sāka realizēt speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015811), līdz ar to skolotājiem bija obligāti jāiziet 72 stundu
apmācība, lai iegūtu sertifikātu ar tiesībām strādāt speciālās izglītības programmās.
2) Kopējā summa par apmācību EUR 342, vienam skolotājam- EUR 114. Iesniegumam
ir pievienoti maksājumu dokumentu un iegūto sertifikātu kopijas.
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis
Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne,
Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Apmaksāt Rušonas pamatskolas skolotājiem: Valentīnai Jubelei, Ivetai Casno, Silvijai
Šukstai tālākizglītības 72 stundu apmācību izdevumus- EUR 114 apmērā katrai.

6.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem
6.1.
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas
vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju
fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” izstrādātajam projektam „Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada
Salmeja un Kaučera ezerā”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2019. līdz 10.2019.
3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 4065.60 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums ir 16.37 % jeb 665.60 EUR, pārējā summa 3400.00 EUR apmērā
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus
projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu.
6.2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas
vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju
fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” izstrādātajam projektam „Zivju atražošanas un pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2019. līdz 10.2019.
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3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 7623.00 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums ir 16.04 % jeb 1223.00 EUR, pārējā summa 6400.00 EUR apmērā
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus
projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu.
6.3.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas
vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju
fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” izstrādātajam projektam „Zivju pavairošanas pasākumu veikšana
Riebiņu novada Eikša ezerā” .
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2019. līdz 10.2019.
3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 1270.50 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums ir 15.78 % jeb 200.50 EUR, pārējā summa 1070.00 EUR apmērā no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus
projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
7.1.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no
M.Maslobojevas
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, Ā. Elsts

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista A.
Grebeža lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no M.M., personas kods.
Riebiņu novada dome ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
01.02.2019. vēstuli Nr. 01416/027/2019-NOS, izpildu lietā Nr. 00219/018/2014, par parāda
piedziņu vērstu uz M. M. 1/3 domājamās daļas piederošo nekustamo īpašumu „Berjozovka”,
Červonikos, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 7676 001 0142. Šim
īpašumam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.
pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas
un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359.
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panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās
daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piedzīt no M. M. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu–
EUR 24,42 (divdesmit četri euro 42 centi), kas ietver nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi - EUR 18,73 (astoņpadsmit euro 73 centi), nokavējuma naudu EUR 3,64 (trīs euro 64 centi), kopā – EUR 22,37 (divdesmit divi euro 37 centi),
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm - EUR 1,70 (viens euro
70 centi), nokavējuma naudu - EUR 0,35 (35 centi), kopā –EUR 2,05 (divi euro 5
centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas
aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no D.J.
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista A.
Grebeža lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no D. J., personas kods.
Riebiņu novada dome ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
vēstuli, Preiļos, 01.02.2019. Nr. 01428/027/2019-NOS, izpildu lietā Nr. 00494/027/2018,
par parāda piedziņu vērstu uz D.J. piederošo nekustamo īpašumu „Jaudzemi” Antonišķos,
Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 7670 003 0057. Šim īpašumam ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.
pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas
un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359.
panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās
daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piedzīt no J. D. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - EUR
16,59 (sešpadsmit euro 59 centi); nokavējuma naudu - EUR 1,76 (viens euro 76
centi); kopā - EUR 18,35 (astoņpadsmit euro 35 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas
aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.
Par deleģēšanas līgumu Nr.1 ar Vārkavas novada domi “Par Būvvaldes funkciju
nodrošināšanu”
Ziņo P. Rožinskis
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Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes vecākās juristes
I. Pedānes sagatavoto lēmumprojektu par Vārkavas novada domes 2019. gada 29. janvāra
lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 2., 1.&) “Par grozījumu Vārkavas novada domes 2017. gada
21. decembra lēmumā Nr. 2016 “Par būvniecības procesa tiesiskuma deleģēšanu Riebiņu
novada pašvaldībai””. Pielikumā ir vienošanās projekts par grozījumiem 2018.gada
2.janvāra deleģēšanas līgumā Nr.1, kur piešķirtais finansējums 2019. gadam ir EUR
11 000,00 (vienpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).
Dome konstatē: 2018. gada 2. janvārī starp Riebiņu novada domi un Vārkavas
novada domi tika noslēgts deleģēšanas līgums Nr. 1 par Būvvaldes funkciju nodrošināšanu
(turpmāk tekstā deleģēšanas līgums). Noslēgtajā deleģēšanas līgumā līgumsaistību izpildes
termiņš ir no 2018. gada 2. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Vārkavas novada domes
piešķirtais finansējums 2018. gadam ir EUR 11 000,00 (vienpadsmit tūkstoši un 00 centi).
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis
Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne,
Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt ar Vārkavas novada domi vienošanos par grozījumiem 2018. gada 2. janvāra
deleģēšanas līgumā Nr. 1 un piešķirto finansējumu 2019. gadam EUR 11 000,00
(vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam.

9.
Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes
vadītājas I. Trokšas lēmumprojektu par V. L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta 2018.
gada 18. decembra iesniegumu par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu V. B. un S.S. viņai
piederošā nekustamā īpašumā.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu iestādei ir tiesības
pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam
ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. [..]
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
[..] abas personas šajā dzīvesvietā nav sastopamas, ņemot vērā Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu, 11.pantu, 12.panta 1.daļas 2.punktu un MK 2003.gada
11.februāra noteikumus Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka,
Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija
Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Anulēt V. B., personas kods, un S. S., personas kods, deklarāciju adresē [..].
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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10.
Preiļu novada domes vēstules izskatīšana par sadarbības līgumu
patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Preiļu novada domes
2019. gada 3. janvāra vēstuli Nr. 4-11/15 “Par sadarbības līgumu”. Preiļu novada dome
piedāvā noslēgt sadarbības līgumu par patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu
Riebiņu novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām. Izmaksas ir EUR 20,00 dienā
vienam klientam.
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis
Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne,
Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt sadarbības līgumu ar Preiļu novada domi par patversmes/atskurbināšanas
pakalpojumu sniegšanu.
11.
Par pārskata ziņojumu par Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2018. gadā
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Bogdanova

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par pārskata ziņojumu par
Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2018. gadā (skat. 4. pielikumu).
Novada dome, izskatot tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”21. panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris
Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai pārskata ziņojumu par Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2018.
gadā.
12.
Par Riebiņu novada bāriņtiesas nolikuma projekta apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Bogdanova

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes Bāriņtiesas
priekšsēdētājas M. Bogdanovas lēmumprojektu par Riebiņu novada bāriņtiesas nolikuma
projektu (skat. 5. pielikumu).
Novada dome, izskatot tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”21. panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris
Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Riebiņu novada bāriņtiesas nolikuma projektu saskaņā ar 5. pielikumu.

13.
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 18.08.2015. nolikumā
“Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri
izmanto personīgo autotransportu darba braucienos”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes izpilddirektora Jura Leiča
lēmumprojektu par grozījumiem nolikumā “Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu
novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos”.
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Dome konstatē: Riebiņu novada domē tika saņemts KC pasākumu organizatores
iesniegums par degvielas piešķiršanu darba braucienu vajadzībām.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Papildināt nolikumu „Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes
darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” ar 1.24.
punktu šādā redakcijā:
“1.24. Kultūras centra pasākumu organizatorei līdz 100 km.”.

14.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūveri”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I.
Upenieces lēmumprojektu par J. B., personas kods, 2019. gada 6. februāra iesniegumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030017 sadalīšanu nekustamajā īpašumā
„Brūveri”. Nekustamā īpašuma kadastra numurs ir 76800030016, zemes vienību
nepieciešams sadalīt divos zemes gabalos, kas atrodas Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā.
Nekustamā īpašuma „Brūveri” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76800030017 kopplatība ir 1,9 ha, tā sadalāma 0,5 ha un 1,4ha 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, 187.2.9. punkts)”, inženierkomunikāciju un saimniecisko objektu
apbūves teritorijas (T1) izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris,
Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Brūveri” ar
kadastra Nr. 76800030016, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800030017
(platība 1,9ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 0,5ha un 1,4ha platībās
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-inženiertehniskās
apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods 1201).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Brūveru masts”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (1,4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods
0101).
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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.
15.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Galinas”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes ierīkotājas
Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs BA Nr.86, 2019.gada 24.janvārī elektroniski iesniegtu
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Galinas”,
kadastra numurs 76700130130, kas atrodas Rušonā, Rušonas 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”, Riebiņu novada dome,
atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka,
Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija
Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Galinas” (kadastra
Nr. 76700130130), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700130130 (platība
2,77 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (1,0 ha, kadastra apzīmējums
76700130157) zemes lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
(kods 0503).
2.1. Piešķirt nosaukumu „Ūdenstūrisma rekreācijas centrs”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (1,77 ha, kadastra apzīmējums 76700130156)
noteikt zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3.1. Mainīt nosaukumu no „Galinas” uz „Muižas kalns”.
4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD
Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
16.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Reinieki”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes ierīkotājas
Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs BA Nr.86, 2019.gada 24.janvārī elektroniski iesniegtu
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Reinieki”, kadastra numurs 76620050196, kas atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.
12

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”, Riebiņu novada dome,
atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka,
Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija
Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Reinieki” (kadastra
Nr. 76620050196), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050196 (platība
11,8 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (5,9 ha, kadastra apzīmējums
76620050837) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
2.1. Piešķirt nosaukumu „Meža Reinieki”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (5,9 ha, kadastra apzīmējums 76620050838)
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.
17.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kristapiņu mājas”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods, 2019. gada 3. janvāra
iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700130006 sadalīšanu
nekustamajā īpašumā „Kristapiņu mājas”, kadastra numurs 76700130006. Nekustamais
īpašums jāsadala divos zemes gabalos, kas atrodas Kristapiņos, Rušonas pagastā, Riebiņu
novadā. Nekustamā īpašuma „Kristapiņu mājas” sadalāmās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76700130006 kopplatība ir 8,52 ha, tā sadalāma 2,72 ha un 5,8 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”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš,
Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga
Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kristapiņu
mājas” ar kadastra Nr. 76700130006, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76700130006 (platība 8,52ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 2,72 ha un
5,8 ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,8 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods
0101).
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4. Noteikt paliekošā zemes gabala (2,72 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods
0101).
4.1. Noteikt plānoto zemes gabala nosaukumu “Kristapeņi”.
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.
18.
Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 76700030098
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. K., personas kods, dekl. adrese, 2019. gada
4. janvāra iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.
76700030098.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
Adresācijas noteikumiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris
Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 76700030129, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700030098, nosaukumu no „Dūņezers” uz
„Mežrukši”.

19.
Par adreses maiņu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 76780030293004003
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par adreses maiņu telpu grupai ar kadastra
apzīmējumu 76780030293004003.
Riebiņu novada dome 2019. gada 30. janvārī saņēmusi no Valsts zemes dienesta
sarakstu - informāciju par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām vienādām
telpu grupu adresēm Riebiņu novadā.
Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi,
ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta
formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adresācijas noteikumu 32.punktā noteikts, ka, ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta
pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota
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iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais
normatīvais akts.
Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” 2., 9., 25. , 29. punktam, Riebiņu novada domes, atklāti balsojot ar 13 balsīm
par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris,
Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj:
Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 76780030293004003 adresi no “Latgales
iela 1A – 1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads” uz “Latgales iela 1A – 2,
Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads” (kods 119225928).

20.
Par adrešu precizēšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par adrešu precizēšanu.
Riebiņu novada dome 2019. gada 30. janvārī saņēmusi no Valsts zemes dienesta
sarakstu - informāciju par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām vienādām
telpu grupu adresēm Riebiņu novadā.
Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi,
ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta
formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adresācijas noteikumu 25.1 punktā noteikts, ka, telpu grupai, kas veidota apvienojot
vairākas telpu grupas, saglabā numuru, kas piešķirts vienai no apvienotajām telpu grupām.
Pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina.
Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” 2.10., 9., 25.1. punktam, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris,
Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Precizēt telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 76620010210001003 un
76620010210001010 (dzīvokļa īpašuma kadastra nr. 7662 900 0120) adresi:
„Ezermuiža”- 3, Pieniņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads (kods 116976315).
2. Precizēt telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 76620010210001001 un
76620010210001009 (dzīvokļa īpašuma kadastra nr. 7662 900 0164) adresi:
„Ezermuiža”- 1, Pieniņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads (kods 116976292).
3. Precizēt telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 76700110395001004,
76700110395001005 un 76700110395001006 (dzīvokļa īpašuma kadastra nr. 7670
900 0168) adresi: „Bašķi 6”- 3, Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods
118543788).

21.
Par Riebiņu novada domes 15.01.2019. lēmuma Nr. 8.3 (prot. Nr. 1) “Mednieku
biedrības “Duplets i” iesnieguma izskatīšana” atcelšanu
Ziņo P. Rožinskis
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 15.01.2019. lēmuma
Nr. 8.3 (prot. Nr. 1) “Mednieku biedrības “Duplets i” iesnieguma izskatīšana” atcelšanu.
Novada dome, izskatot tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”21. panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris
Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atcelt Riebiņu novada domes 15.01.2019. lēmumu Nr. 8.3 (prot. Nr. 1)
“Mednieku biedrības “Duplets i” iesnieguma izskatīšana”.
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.

22.
Iesniegumu izskatīšana
22.1.
I. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas
lēmumprojektu par I. P., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 1 murdu Rušona ezerā 2019. gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu.
Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu,
5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un
kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta,
piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar
zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma
limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
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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. P. atbilst normatīvajos
aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis
Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut I. P., personas kods, 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 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”.

22.2.
B. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas
lēmumprojektu par B. P., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 1 murdu Rušona ezerā 2019. gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu.
Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu,
5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un
kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta,
piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar
zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma
limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
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Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka B.P. atbilst normatīvajos
aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis
Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut B.P., personas kods, 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 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”.

22.3.
J. Mežinska iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas
lēmumprojektu par J. M., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 1 murdu Rušona ezerā 2019. gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu.
Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu,
5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un
kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta,
piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar
zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma
limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
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Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. M. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne,
Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut J. M., personas kods, 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 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”.

22.4.
I. R. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas
lēmumprojektu par I. R., personas kods, 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. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un
kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta,
piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar
zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma
limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
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nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka I. R. atbilst normatīvajos
aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis
Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut I. R., personas kods, 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”.
22.5.
B. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas
lēmumprojektu par B. M., personas kods, 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. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un
kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta,
piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar
zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma
limita.
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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 B. M. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne,
Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut B.M., personas kods, 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”.
22.6.
N. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas
lēmumprojektu par N. K., personas kods, 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. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un
kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta,
piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar
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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 N.K. atbilst normatīvajos
aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis
Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut N.K., personas kods, 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”.
22.7.
A. A. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas
lēmumprojektu par A. A., personas kods, 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. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un
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kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta,
piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar
zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma
limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka A. A. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne,
Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut A. A., personas kods, 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”.
22.8.
V. L. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas
lēmumprojektu par V. L., personas kods, 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. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
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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. L. atbilst normatīvajos
aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis
Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut V.L., personas kods, 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”.
22.9.
J. N.iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. N., personas kods,
dzīvesvieta, Riebiņu novadā, 2019. gada 4. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma
pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2013. gada 18. decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. N-2
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 17. decembris.
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22.10.
B. T. iesnieguma izskatīšana
Ziņo M. Mediņš

Novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja izskata Nekustamā īpašuma
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par B. T., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada
16. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks,
Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris,
Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2008. gada 24. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. T-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 23. septembris,
precizējot nomas platību – 0,1618 ha.

22.11.
S. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. U., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 23. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 22. janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. U-2
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 21. janvāris.

22.12.
I. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. U., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 2. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 1. janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. U-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 31. decembris.

22.13.
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J. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. P., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 31. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 11. februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-2
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 10. februāris.

22.14.
Z. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Z. M., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 30. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt vienošanos par 2008. gada 24. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. M-4 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 23. septembris,
precizējot nomas objektu un platību.
2. Veikt grozījumus nomas līgumā, nosakot, ka iznomājama ir zemes vienība 1,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0199.

22.15.
Z. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Z. M., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 30. janvāra iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar Z. M. (personas kods) par zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7676 005 0143.
2. Veikt grozījumus 2008. gada 24. septembrī noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas
līgumā Nr. M-4.
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22.16.
O. E. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par O. E., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 9. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2010. gada 12. maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. E-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2020. gada 11. maijs.

22.17.
Ļ. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Ļ. K., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 31. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2008. gada 24. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. K-5 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 23. septembris.

22.18.
V. J. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. J., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 31. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2008. gada 24. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. J-1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 23. septembris.

22.19.
T. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par T. U., personas kods,
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dzīvesvieta, 2019. gada 30. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2008. gada 22. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. U-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 21. septembris.

22.20.
J. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. S., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 30. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2013. gada 13. februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. S-1B
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 12. februāris.

22.21.
M. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M.S., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 30. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 20. augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. S-2
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 19. augusts un precizējot nomas
platību – 0,48 ha.
22.22.
A. D. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. D., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 7. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
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Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2008. gada 22. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. D-1A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 21. septembris.

22.23.
J. Z.iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. Z., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 5. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2011. gada 15. jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Z-3
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2021. gada 14. jūnijs.

22.24.
Mednieku biedrības “Paradokss” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Mednieku biedrības
“Paradokss”, reģ. Nr. 40008035725, valdes priekšsēdētāja Stanislava Stača 2019. gada 9.
janvāra iesniegumu par līguma pagarināšanu par medību platību izmantošanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Pagarināt 17.02.2016. līguma Nr. 1 (par medību platību izmantošanu) termiņu uz
pieciem gadiem.

22.25.
Mednieku kluba “Sloka” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Mednieku kluba “Sloka”
vadītāja Artūra Poplavska 2019. gada 4. februāra iesniegumu par līguma slēgšanu par
medību platību izmantošanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
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Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par šādām zemes vienībām: 76760010191 (4,69 ha),
76760010225 (2,6 ha), 76760010055 (3,4 ha), 76760010228 (2,2295 ha).

22.26.
Biedrības “Mednieku klubs “Mednieks”” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par biedrības “Mednieku
kluba “Mednieks”” valdes priekšsēdētāja Artūra Poplavska 2019. gada 4. februāra
iesniegumu par līguma slēgšanu par medību platību izmantošanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par šādu zemes vienību - 76480030341 (2,1ha).

22.27.
G. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. S., dzīvesvieta, 2019.
gada 6. februāra iesniegumu par līguma slēgšanu par medību platību izmantošanu un
atteikšanos no vairāku platību izmantošanas.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par šādām zemes vienībām: 76480050125 (3,0 ha),
76480050082 (3,4755 ha), 76480050080 (3,0ha).
2. Izbeigt ar G. S. individuālo medību iecirkni “Soboļevka” 2018. gada 17. janvārī
noslēgto līgumu Nr. 4 “Par medību platību izmantošanu”.
3. Izbeigt ar G. S. individuālo medību iecirkni “Soboļevka” 2017. gada 20. septembrī
noslēgto līgumu Nr. 8 “Par medību platību izmantošanu”.
4. Izbeigt ar G. S. individuālo medību iecirkni “Soboļevka” 2015. gada 21. oktobrī
noslēgto līgumu Nr. 8 “Par medību platību izmantošanu”.
22.28.
G. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. U. (personas kods)
2019. gada 4. februāra iesniegumu par līguma slēgšanu par medību platību izmantošanu.
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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par šādām zemes vienībām: 76480030339 (0,6 ha),
76480030289 (2,6332 ha), 76480030360 (1,7 ha), 76480030334 (4,8 ha), 76480030034
(2,62 ha), 76480030081 (5,532 ha), 76480030359 (3,8202 ha).
22.29.
J. N. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. N., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 8. februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ielejas”, kadastra numurs 7680 004 0342, zemes
vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0353, izveidojot jaunu
īpašumu.
1.1. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Pielejas”.
1.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ielejas”, kadastra numurs 7680 004 0342, zemes
vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800010044, izveidojot jaunu
īpašumu.
2.1.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Gviduči”.
2.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201).
22.30.
T. Z. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par T.Z., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 24. janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vālodzītes”, kadastra numurs 76700070026, zemes
vienību 19,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700070027, izveidojot jaunu
īpašumu.
1.1. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Bezdelīgas”.
1.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
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2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vālodzītes”, kadastra numurs 76700070026, zemes
vienību 11,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700070028, izveidojot jaunu
īpašumu.
2.1. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Vālodzes”.
2.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).

22.31.
L. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. K., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 11. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu
(platība 0,5 ha).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2008. gada 26. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. K-9 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 26. septembris.

22.32.
I. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. V., personas kods,
2019. gada 7. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar Veroniku Puzāku (mirusi).
2. Iznomāt 1,0 ha platībā zemi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76800040192
Inai Vaikulei.
3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem.

22.33.
SIA “TeleTower” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un
Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “TeleTower”, reģ.
Nr. 40103257495, 2019. gada 7. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma
izbeigšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
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paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Izbeigt zemes nomas attiecības ar SIA “TeleTower”, reģ. Nr. 40103257495, 0,5 ha
platībā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0520.

23.
Iesniegumu izskatīšana
23.1.
I. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

[ierobežotas pieejamības informācija]

23.2.
R. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

[ierobežotas pieejamības informācija]
23.3.
G. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par G. K., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 12. februāra iesniegumu
par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2007. gada 14. februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. K-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 13. februāris.
23.4.
K. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par K. P., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 13. februāra iesniegumu
par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2013. gada 3. jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-3
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 2. jūlijs.
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23.5.
I. Č. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par I. Č., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 14. februāra iesniegumu
par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2006. gada 13. decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Č-3
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 12. decembris, un precizējot nomas
platību – 3,7449 ha.

23.6.
Ā. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par Ā. B., dzīvesvieta, 2019. gada 11. februāra iesniegumu par nekustamā
īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Donāti”, kadastra numurs 7678 003 0040, zemes
vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 005 0015.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods
0101).
3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Airītes”.
23.7.
M. E. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par M. E., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 11. februāra iesniegumu
par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ezermājas”, kadastra numurs 7678 001 0030,
zemes vienību 8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 004 0023.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods
0201).
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3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Rīta vēja skaņas”.

23.8.
M. Ā. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par M. Ā., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 15. februāra iesniegumu
par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dižkārkli”, kadastra numurs 76760040400, sešas
zemes vienības:
1.1.
5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760050012;
1.2.
4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760050135;
1.3.
26,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760050136;
1.4.
22,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760050137;
1.5.
10,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760050138;
1.6.
3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760050139.
2. Atdalītajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība
(kods 0201).
3. Atdalītās zemes vienības pievienot nekustamajam īpašumam “Artēmijas”,
kadastra numurs 76760020161.

23.9.
Z. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par Z. M. personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 18. februāra iesniegumu
par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomu 0,5 ha platībā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 7662 002
0051 ar V. M. (personas kods, miris).
2. Iznomāt zemi 0,6717 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7662 002
0051 Z. M.
3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Z. M. (personas kods) uz 10 gadiem.

23.10.
SIA “MILKANS” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis
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Novada dome izskata SIA „MILKANS”, reģ. Nr. 41503073312, valdes locekles L.
Baranovas 2018. gada 18. februāra iesniegumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu
autoveikalam (marka PEUGEOT BOXER, valsts reģistrācijas Nr. FB 5897) tirdzniecībai ar
pārtikas, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm un alu, katru nedēļu otrdienās pa
maršrutu: Pīzāni 10.40, Skangeļi 11.30, Makarovka 13.00, Lomi 13.40, Maltas-Trūpi 14.00.
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš,
Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga
Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1.
Izsniegt tirdzniecības atļauju SIA „MILKANS” autoveikalam (marka
PEUGEOT BOXER, valsts reģistrācijas Nr. FB 5897) no 22.02.2019. – 21.02.2020.
tirdzniecībai ar pārtikas, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm un alu Riebiņu
novada teritorijā katru nedēļu otrdienās pa maršrutu: Pīzāni 10.40, Skangeļi 11.30,
Makarovka 13.00, Lomi 13.40, Maltas-Trūpi 14.00.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

23.11.
SIA “EL FOREST” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par SIA “EL FOREST”, reģ. Nr. 42103050811, 2019. gada 18. februāra
iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vilkači”, kadastra numurs 76800040096, zemes
vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0144.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods
0201).
3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Vilkmeži”.

24.
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību Riebiņu novadā” precizēšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta
vadītājas S. Sprindžas lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību Riebiņu novadā”
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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis
Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne,
Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
36

Precizēt saistošos noteikumus Nr. 2/2019 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību Riebiņu novadā” saskaņā ar VARAM
ieteikumiem.
25.
Par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
lēmumprojektu par sadarbības līguma slēgšanu ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru
(skat. 6. pielikumu).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta
Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita
Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas
nav, nolemj:
Slēgt līgumu par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru 2019. gadā
26.
Par bezīpašnieka mantu atzītā ēku īpašuma „Bortnieki Viens”, Lomu-Bortniekos,
Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošā zemes gabala
ar kadastra Nr. 7648 004 0062, pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata domes jurista A. Grebeža lēmumprojektu par
bezīpašnieka mantu atzītā ēku īpašuma „Bortnieki Viens”, Lomu-Bortniekos, Galēnu
pagastā, Riebiņu novadā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra Nr.
7648 004 0062, pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Tika izskatīta Valsts ieņēmumu dienesta
2019. gada 13. februāra vēstule Nr. 4.5.1-6/11189, kurā piedāvāts pārņemt pašvaldības
īpašumā par bezīpašnieka mantu atzīto ēku īpašumu.
Daugavpils tiesa 2019. gada 7. janvārī atzina ēkas-dzīvojamo māju un četras
palīgēkas, „Bortnieki Viens”, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, ar
kadastra apzīmējumiem 7648 004 0062 001; 7648 004 0062 002; 7648 004 0062 003; 7648
004 0062 004; 7648 004 0062 005, par bezīpašnieka mantu (spriedums civillietā
Nr.C12207018).
Par bezīpašnieka mantu atzītie ēku īpašumi „Bortnieki Viens”, Lomu-Bortnieku ciemā,
Galēnu pagastā, Riebiņu novadā atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes ar kadastra numuru
7648 004 0062.
Ņemot vērā to, ka īpašuma sastāvā esošā 1962. gadā uzbūvētajā mājā ir pieci dzīvokļi
un ir tādas palīgēkas, kā divi šķūņi, kūts un pirts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 9.punktu, īpašums nepieciešams Riebiņu novada pašvaldības
autonomo funkciju realizēšanai-sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Minētās ēkas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes un pamatojoties uz Civillikuma
968. pantu, kas nosaka: „Uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās
daļu.”
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu, Civillikuma 968. pantu,
atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka,
Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija
Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
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1. Pārņemt pašvaldības īpašumā par bezīpašnieka mantu atzītās ēkas-māju un četras
palīgēkas, „Bortnieki Viens”, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu
novadā, ar kadastra apzīmējumiem 7648 004 0062 001; 7648 004 0062 002; 7648
004 0062 003; 7648 004 0062 004; 7648 004 0062 005, kas atrodas uz pašvaldībai
piederošās zemes ar kadastra numuru 7648 004 0062.
2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas
aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27.
Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Meluškāne

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas
Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par “Par Riebiņu novada attīstības
programmas 2019. - 2025. gadam apstiprināšanu”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.
panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.2. punktu, kā
arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodisko materiālu
“Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis
Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne,
Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada attīstības programmu 2019. - 2025. gadam.
2. Programmas vadītājai A. Meluškānei uzdot publicēt paziņojumu un ievietot lēmumu
par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam apstiprināšanu
pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv, laikrakstā “Riebiņu novada ziņas” un Valsts
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
3. Uzdot Programmas vadītājai nosūtīt lēmumu un Riebiņu novada attīstības
programmu 2019. - 2025. gadam attiecīgajām institūcijām (pēc saraksta).
4. Līdz ar Riebiņu novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam apstiprināšanu
zaudē spēku Riebiņu novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam.

28.
Par grozījumiem 20.02.2018. “Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību darba
kārtības noteikumos”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata domes izpilddirektora Jura Leiča lēmumprojektu par
grozījumiem 20.02.2018. “Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību darba kārtības
noteikumos”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Svītrot noteikumu 43. un 44. punktu.
38

29.
Par degvielas patēriņa normu apstiprināšanu novada domes autotransportam
Ziņo P. Rožinskis

Iepirkums
Autotransporta remonta
darbu, tehnisko apkopju
veikšana un rezerves
daļu iegāde Riebiņu
novada domes
vajadzībām
Degvielas iegāde Riebiņu
novada domes
vajadzībām

Iepirkuma Uzvarētājs
Summa EUR (bez
veids
PVN)
PIL
SIA
41999 EUR
9.panta
„Autocentrs
EUR 7.45 par
kārtībā
Salinieki”
1h/darba
25 % atlaide rezerves
daļām
Atklāts
konkurss

"Ingrid A"
SIA

EIRO 70740
Piedāvātā atlaide
dīzeļdegvielai 0,091
EUR, benzīnam 0,079
EUR.
Riebiņu novada dome izskata Sagādes un loģistikas speciālista A. Lepera sagatavoto
lēmumprojektu par degvielas patēriņa normu apstiprināšanu novada domes autotransportam
(skat. 7. pielikumu). Tā kā novada domes autotransports tiek pakāpeniski atjaunots,
nepieciešams apstiprināt pielikumā noteiktās degvielas patēriņa normas Riebiņu novada
domes autotransportam.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis
Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne,
Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt degvielas patēriņa normas Riebiņu novada domes autotransportam
saskaņā ar 7. pielikumu ar 2019. gada 1. martu.

30.
Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, A. Upenieks

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus.
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus.
31.
Par sociālā pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā ugunsgrēka gadījumā
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Sociālā dienesta lēmumprojektu par S. Z., personas
kods, dzīvesvieta, 2019. gada 18. februāra iesniegumu par vienreizējā pabalsta piešķiršanu
ugunsgrēka gadījumā.
Dome konstatē:
1) Ugunsgrēks notika 2019. gada 9. janvārī, dega dzīvojamā māja 120,00 kvadrātmetru
platībā.
2) Iesniegts akts par 09.01.2019 notikušo ugunsgrēku,.
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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj:
Piešķirt S. Z., personas kods, dzīvesvieta,vienreizēju pabalstu krīzes situācijā EUR 285
apmērā.
32.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Bukletu un flajeru “Makšķerēšanas
iespējas Riebiņu novadā” maketēšana un izdošana”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Antras
Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda
pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tajā skaitā publicistikas
izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem
vai radioraidījumiem” izstrādātajam projektam „Bukletu un flajeru “Makšķerēšanas iespējas
Riebiņu novadā” maketēšana un izdošana”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
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Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Sabiedrības informēšanas
pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu
literatūrai,
informatīvi
izglītojošiem
televīzijas
raidījumiem
vai
radioraidījumiem”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2019. līdz 11.2019.
3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 2970,55 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums ir 15 % jeb 445,55 EUR, pārējā summa 2525,00 EUR apmērā no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot
līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma
daļu.

33.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mobilās aplikācijas “Makšķerēšanas
iespējas Riebiņu novada Rušonas pagastā” izstrāde”
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Meluškāne

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas
Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda
pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tajā skaitā publicistikas
izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem
vai radioraidījumiem” izstrādātajam projektam „Mobilās aplikācijas “Makšķerēšanas
iespējas Riebiņu novada Rušonas pagastā” izstrāde” .
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija
Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Sabiedrības informēšanas pasākumiem
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai,
informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2019. līdz 11.2019.
3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 11495,00 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums ir 15 % jeb 1724,00 EUR, pārējā summa 9771,00 EUR apmērā no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus
projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

34.
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Par saistošo noteikumu Nr. 13/2018 “Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie
ūdenssaimniecības pakalpojumi un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšana Riebiņu novadā” precizēšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata domes vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par
saistošo noteikumu Nr. 213/2018 “Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie
ūdenssaimniecības pakalpojumi un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana
Riebiņu novadā” 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis
Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne,
Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Precizēt saistošos noteikumus Nr. 13/2018 “Par kārtību, kādā tiek organizēti
centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi un decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšana Riebiņu novadā” saskaņā ar VARAM ieteikumiem.
Sēdi slēdz plkst. 15.27
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

Pēteris Rožinskis

Protokoliste

(personīgais paraksts)

Karīna Nagle

Protokols parakstīts 21.02.2019.
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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 domes budžeta līdzekļu
”Dabas resursa nodoklis” izlietojuma
NOLIKUMS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
Apstiprināts ar
Riebiņu novada domes
2019.gada___.februāra sēdes
lēmumu Nr.___ (protokols Nr.__)

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kā Riebiņu novada dome (turpmāk – Pašvaldība) plāno ieņēmumu
no dabas resursu nodokļa sadali, piešķiršanu un izlietojumu, nosakot procentuālo sadalījumu
starp Riebiņu novada domes administratīvi teritorijām vienībām.
2. Lēmumu par dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un dabas resursu nodokļa izlietojumu
kārtējam gadam pieņem Pašvaldība, apstiprinot ikgadējo speciālo budžetu.
3. Līdzekļu izlietotājs ir Pašvaldība saskaņā ar šo nolikumu.
II. Līdzekļu sadale un pārvalde
4. Dabas resursu nodokļa izdevumus kārtējam gadam plāno, sadalot ieņēmumus pēc vajadzības
pa administratīvi teritorijām vienībām.
5. Dabas resursu nodokli no Valsts ieņēmumu dienesta saņem Pašvaldība speciālā budžeta
norēķinu kontā.
III.
Līdzekļu izlietošana
6. Dabas resursu nodokļa līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas
saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu
izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, zivju aizsardzību un zivju resursu
papildināšanu, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un
sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo
atkritumu pārvaldību.
7. Pašvaldība var veidot pašvaldības vides aizsardzības fondu, izmantojot vides aizsardzības
speciālā budžeta līdzekļus.
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IV. Līdzekļu uzskaite un kontrole
8. Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši nolikuma 6.punktā
noteiktajiem mērķiem un ir atbildīgs par to.
9. Līdzekļu izlietotājam saņemtie līdzekļi un to izlietojums jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē,
kā arī jānodrošina ieņēmumu un izdevumu analītiskā uzskaite saskaņā ar budžeta izdevumu
klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un apstiprinātajam plānam.
10. Grāmatvedība kontrolē piešķirto līdzekļu izlietojumu Pašvaldībā un informāciju par saņemto
līdzekļu izlietojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem iekļauj Pašvaldības publiskajā gada
pārskatā.

Domes priekšsēdētājs

P.Rožinskis

44

4 . pielikums

Pārskata ziņojums
par Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2018.gadā
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajai daļai, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz
attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību.
Riebiņu novada bāriņtiesa ir Riebiņu novada pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādības iestāde. Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi, kuru sastāvs
tika apstiprināts 2014.gada 16.decembrī ar Riebiņu novada domes sēdes protokolu Nr.23, un darbu
uzsāka ar 2015.gada 4.janvāri.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību.
Rušonas pagasta iedzīvotājiem, katru piektdienu Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes telpās
(pārējās darba dienās bāriņtiesas telpās) , Riebiņu, Silajāņu, Stabulnieku, Galēnu un Sīļukalna
iedzīvotājiem bāriņtiesas telpās, Saules ielā 8, Riebiņos, apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekle,
kurai tas uzdots ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma
75.pantu, apliecinājumus bāriņtiesas locekle Riebiņu novada administratīvajā teritorijā
deklarētajām personām izdara dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības dēļ vai citu iemeslu
dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.
Bāriņtiesas locekles prombūtnes laikā apliecinājumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Lai bāriņtiesas darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu vecāku vēlākās
apsūdzības pret darbinieku par nepamatotu rīcību, ar 2016. gada 1.janvāri ir stājusies spēkā
Bāriņtiesu likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, filmēt, un iegūt skaņu
ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai
bīstamos apstākļos.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru vada bāriņtiesas
priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis un sēdē piedalās vismaz
divi bāriņtiesas locekļi.
Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem vienpersonisks
lēmums.
Uz 2018.gada 31.decembri bāriņtiesas lietvedībā esošo (aktīvo) administratīvo lietu skaits
Aizgādības tiesību lietas
Aizbildnības lietas (5 bērni)
Aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no
citām bāriņtiesām
Aizgādnības lietas
Aizgādnības lietas saņemtas pārraudzībā no
citām pašvaldībām
Audžuģimenes lietas
Bērnu ievietošana audžuģimenēs (no citām
pašvaldībām)
Bērna mantas pārvaldība
Bērnu nodošana aprūpē citai personai
Lietas par aizgādņa iecelšanu mantojuma
masai
Kontroles lietas
KOPĀ

7
4
5
21
2
4
9
6
8
5
8
79
45

Bāriņtiesā atskaites periodā pieņemti 13 lēmumi
Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības
tiesību atņemšanu
Par aizbildņa atlaišanu no pienākumu
pildīšanas
Bērna mantas pārvaldība
Par bērna nodošanu citas personas aprūpē
Par sociālo pabalstu izmaksu
Par aizgādņa atbrīvošanu no mantojuma
Citi lēmumi

3
2
2
1
1
2
2

Pārskata periodā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā tiesā.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja piedalījusies 3 Daugavpils tiesas sēdēs Preiļos.
Dokumentu aprite pārskata periodā
Saņemtie iesniegumi
48
Saņemtie dokumenti no citām institūcijām
46
Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām 92
(nosūtītie dokumenti)

Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi pārskata periodā:
Izdarīto apliecinājumu skaits
par kopējo summu 3193.66 euro
Valsts arhīvam pastāvīgi un ilgtermiņa
glabājamo lietu sagatavošana, apstrāde,
aprakstu sastādīšana par 2013.-2016.gadu
Aizbildnības lietu par 2008.-2016.gadu
sagatavošana, apstrāde, apraksta sastādīšana
Pieprasītas apliecības izgatavošanai Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem

307
45

35
10

Visa informācija par aizbildnībā esošajiem bērniem, lietās par bērnu aizgādības tiesībām, bērnu
mantas lietās, lietās par bērnu nodošanas citas personas aprūpē , atbalsta bērnu audzināšanas lietās
tiek ievadīta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS).
Saskaņā ar audžuģimeņu informācijas sistēmas darbību, kuru regulē 2018.gada 4.septembra
Ministru kabineta noteikumi Nr.563 „Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi”, sistēmā ir
ievadīta informācija par audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem
bērniem. Tas palīdzēs nodrošināt ātrāku bērnu nokļūšanu audžuģimenē, jo līdz šim minētajam
nolūkam nebija vienotas informācijas sistēmas, kas atbilstu Valsts informācijas sistēmu likuma
prasībām.
Bāriņtiesas darbinieki ir pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēs, kurās netiek
pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošo bērnu ģimenēs,
audžuģimenēs, kurās ievietoti bērni no citām pašvaldībām, aizgādņu ģimenēs, kurās ir personas ar
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ierobežotu rīcībspēju, kā arī pēc informācijas saņemšanas no institūcijām un privātpersonām par
apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties atbilstoši bāriņtiesas kompetencei.
Bāriņtiesas lietvedībā uz 31.12.2018. nav lietu par Riebiņu novada pašvaldības bērnu
ievietošanu audžuģimenēs un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

M. Bogdanova
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5. pielikums

Riebiņu novada bāriņtiesas nolikums
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Riebiņu novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) organizatorisko struktūru,
apmeklētāju pieņemšanas laiku, kā arī kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var
iepazīties ar lietas materiāliem.
2. Bāriņtiesa ir Riebiņu novada domes (turpmāk – Dome) struktūrvienība, kura saskaņā ar
normatīvajiem aktiem īsteno bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību
Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
3. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir noteikta Bāriņtiesu likumā un citos
normatīvajos aktos.
4. Bāriņtiesas darbību aizgādības, aizbildnības, adopcijas, aizgādnības, bērnu personisko, bērnu
un aizgādnībā esošo personu mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos uzrauga un
metodisko palīdzību sniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
5. Bāriņtiesas darbu attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu metodiski vada Tieslietu ministrija.
6. Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Dome.
7. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz Domei pārskata ziņojumu par savu darbību.
8. Bāriņtiesai ir sava veidlapa un zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un Bāriņtiesas nosaukumu
un papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Bāriņtiesas nosaukumu. Bāriņtiesas adrese ir Saules
ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.
II. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra
9. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi.
10. Bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļus ievēl amatā, atbrīvo, atstādina un atceļ no amata Dome.
Bāriņtiesas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Domes izpilddirektors, saskaņojot ar
Domes priekšsēdētāju.
11. Bāriņtiesas darbinieku skaitu un amatu sarakstu apstiprina Domes priekšsēdētājs.
III. Apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var
iepazīties ar lietas materiāliem
12. Bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus divas reizes nedēļā:
12.1. pirmdienās no plkst.13.00 līdz plkst.18.00;
12.2. trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.30
13.Bāriņtiesas locekle, kura izdara apliecinājumus Riebiņu novada administratīvajā teritorijā
deklarētajām personām apmeklētājus Bāriņtiesas telpās Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā
pieņem
13.1. pirmdienās no plkst.13.00-18.00
13.2. otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.9.00-16.00
13.3. piektdienās Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes telpās no plkst.9.00-16.00
14. Bāriņtiesa pieņem bērnus un aizgādnībā esošas personas Bāriņtiesas darba laikā bez iepriekšēja
pieraksta.
15. Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties normatīvajos aktos
noteiktās personas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Bāriņtiesas priekšsēdētājam vai Bāriņtiesas
loceklim.
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16. Pirms iepazīšanās ar lietas materiāliem lietas dalībnieks uzrāda Bāriņtiesas darbiniekam
personu apliecinošu dokumentu.
17. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās iesnieguma saņemšanas dienā un
Bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā. Vienojoties ar personu,
iepazīšanās ar lietas materiāliem var tikt organizēta citā laikā.
IV. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšana
18. Bāriņtiesas darbības tiesiskumu nodrošina Bāriņtiesas priekšsēdētājs.
19. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Bāriņtiesas pārskatu par tās darbību.
20. Bāriņtiesas amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību, kā arī Bāriņtiesas pieņemtos lēmumus
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājums
21. Atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts ar Riebiņu
novada domes 2007. gada 14.augusta lēmumu Nr.5(sēdes protokols Nr.15).
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3. pielik.
RIEBIŅU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZDEVUMI VIENA IZGLĪTOJAMĀ IZMAKSU NOTEIKŠANAI SAVSTARPĒJO NORĒĶINU
VEIKŠANAI no 2019.gada 1.janvāra
Pēc 2018.gada naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi

EKK

1100

Ekonomiskās klasifikācijas koda (EKK) nosaukums
Atalgojums (izņemot valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
atalgojumam, prēmijas, naudas balvas un materiālo stimulēšanu
(EKK 1148), darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus
(EKK 1170)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas ( izņemot valsts
budžeta mērķdotāciju valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, iemaksas, kuras aprēķinātas no
prēmijām (EKK 1148), naudas balvām, materiālās stimulēšanas,
darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK
1170)

1200
1000
Atlīdzība kopā

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba
braucieni (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta
komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120))

2100
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Sprīdītis"

Dravnieku Galēnu
Sīļukalna
Rušonas
pamatskola pamatskola pamatskola pamatskola

Riebiņu
vidusskola

142703.37

45537.72

89613.77

48103.26

94438.80

105814.14

34134.16
176837.53

10641.82
56179.54

21412.42
111026.19

11563.29
59666.55

22645.59
117084.39

25445.76
131259.9

0
418.68
5010.74

0
730.74
5346.22

114.00
737.59
12878.37

0
115.62
2567.78

0
117.80
12228.68

0
737.59
14936.69

255.20

212.40

1814.51

1339.22

259.52

3468.35

260.27
435.60

230.00
0.00

463.57
413.24

292.96
413.18

1166.66
413.18

5713.99
497.90

33.54

92.32

506.36

313.84

92.32

173.10

6414.03

6611.68

16813.64

5042.60

14278.16

2999.61

637.40

4198.33

441.81

798.41

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības

2230 nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un citi iestādes uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
kapitālo remontu)

2240
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

Īre un noma (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK

2260 2262))
2200

Pakalpojumi kopā

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

50

25527.62
3793.38

Kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas
2320 izdevumus (EKK 2322))
Zāles, ķimikālijas , laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un
2340 to uzturēšana
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

13.46

12200.98

11269.91

5198.72

9118.54

127.18

152.96
1680.39

0.00
737.82

0.00
1499.52

0.00
823.12

0.00
2041.79

19.51
4978.12

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošu personu
2360 uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)

209.30

0

151.29

51.06

163.66

529.91

2.42
0.00

123.17
0.00

29.00
0.00

0.00
0.00

367.93
0.00

120.87
0.00

5058.14

13699.37

17148.05

6514.71

12490.33

79.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188389.32
59

76490.59
36

145101.88
80

71223.86
21

143852.88
90

166356.49
181

3193.04

2124.74

1813.77

3391.61

1598.37

919.10

266.09

177.06

151,15

282.63

133.20

76.59

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta
2370 mērķdotāciju mācību līdzekļu iegādei)
2400 Izdevumi periodikas iegādei
2300
5233

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 kopā
Bibliotēku krājumi (izņemot valsts budžeta
mērķdotāciju mācību literatūras iegādei)
IZDEVUMI KOPĀ PĒC 2018.GADA NAUDAS
PLŪSMAS (euro)
IZGLĪTOJAMO SKAITS 2019.gada 1.janvārī
IZMAKSAS UZ VIENU AUDZĒKNI GADĀ (euro)
SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM
PIEMĒROJAMĀS IZMAKSAS UZ VIENU
AUDZĒKNI MĒNESĪ (euro)
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9568.97

