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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
2019. gada 21. martā

Nr. 3

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

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Skatāmais jautājums
Par uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada
jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem” Riebiņu novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā konkursa
nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu
Par mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu
vidi” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai
2019. gadā apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un
vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Par dzīvokļa Liepu ielā 2-8, Galēnu ciemā, nodošanu
atsavināšanai
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Bērzu mājas”
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Pienenīte”
Par nekustamā īpašuma “Taureņi” izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Iesniegumu izskatīšana

Ziņotājs
P. Rožinskis

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

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Protokolē lietvede Karīna Nagle
Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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 J. Leicis, Nekustamā īpašuma (NĪ)
speciāliste I. Upeniece, projektu vadītāja A. Znotiņa, Izglītības jautājumu koordinatore E.
Visocka, Privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja A. Tumašova
Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt 11 (vienpadsmit) jautājumus:
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Par zemes nomas attiecību izbeigšanu ar A. Firsovu
Par nekustamā īpašuma “Kallas” ar kadastra numuru 7678
001 0059 atsavināšanu
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Āboli”
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Iesniegumu izskatīšana
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Līčupes”
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2019 “Par kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei” precizēšanu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Zeltiņi”
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīda kartībā
Par dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu
izbeigšanu ar A. Ločmeli
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Materiāltehniskā
aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem
Riebiņu novada ūdenstilpnēs”

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

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

Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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 11 jautājumus kā darba kārtības
nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Uzstājas Izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka – informē domes deputātus par
novada skolu tīkla sakārtošanu tuvāko trīs gadu laikā.
1.
Par uzņēmēju grantu projektu konkursa „RIEBIŅU NOVADA JAUNAJIEM UN
TOPOŠAJIEM UZŅĒMĒJIEM” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai 2019. gadā konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa
izsludināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Mediņš

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas
projektu vadītājas Arnitas Znotiņas lēmumprojektu par uzņēmēju grantu projektu konkursa
„Riebiņu novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem” Riebiņu novada pašvaldības
finansējuma saņemšanai 2019. gadā konkursa nolikuma apstiprināšanu un uzņēmēju grantu
projektu konkursa izsludināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita
Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret,
atturas nav, Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada jaunajiem un
topošajiem uzņēmējiem” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai
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2019. gadā konkursa nolikumu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai 2019. gadā (skat. 1. pielikumu).
2. Izsludināt uzņēmēju grantu projektu konkursu projektu iesniegšanai no 2019.
gada 26. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim.
3. Apstiprināt vērtēšanas komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele,
Arnita Znotiņa, Juris Leicis, Tekla Mediņa, Skaidrīte Grigale, Dainis Alžāns.
2.
Par mazo grantu projektu konkursa
“Iedzīvotāji veido savu vidi” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai
2019. gadā apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas
projektu vadītājas Ilzes Kudiņas lēmumprojektu par mazo grantu projektu konkursa
“Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma Riebiņu novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai 2019. gadā apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita
Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Jānis
Kupris un Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”
Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā (skat. 2. pielikumu).
2. Izsludināt mazo grantu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi” Riebiņu
novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā.
3. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas
komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa, Antra
Meluškāne, Arnita Znotiņa, Tekla Mediņa, Dainis Alžāns.
3.
Par dzīvokļa Liepu iela 2-8, Galēnu ciemā nodošanu atsavināšanai
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas
komisijas priekšsēdētājas A. Tumašovas lēmumprojektu par Galēnu pagasta Galēnu ciema
daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 2 dzīvokļa Nr. 8 īrnieka iesniegumu par izīrēta dzīvokļa
nodošanu atsavināšanai.
Dome konstatē, ka daudzdzīvokļu māja un zemesgabals uz kura atrodas māja ir
reģistrēti Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma ”Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.
panta ceturtās daļas piekto punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš
vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, 45. panta ceturto daļu, kurā noteikti nosacījumi, pie
kādiem tiek atļauts atsavināt izīrētu dzīvokli, Ministru kabineta noteikumu Nr. 425
”Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 10.2 punktu, kas nosaka, ka
pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai un
pamatojoties uz Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas
ierosinājumu un likuma ”Par pašvaldībām”21.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka,
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Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole,
Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav,
Riebiņu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu,
kurš ietilpst zemes un būvju īpašuma: Liepu iela 2 ar kadastra numuru 7648 002 0159
sastāvā:
N.p.k.

1.

adrese

Dzīvokļa
kopplatība
kv.m.

Domājamās daļas no
dzīvojamās mājas un
zemesgabala

Liepu iela 2-8

66,0

660/15040

Dzīvokļa īpašuma

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Liepu ielā 2-8, dzīvojamās mājas kopīpašuma,
palīgēku, un zemes gabala domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu ( nosacīto
cenu) dzīvokļa īrniekam.
3. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu.
4. Noteikt, ka nosacīto cenu veido kadastrālā vērtība (saskaņā ar VZD informāciju)
un atsavināšanas izdevumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1priv.sert. x 39,84 EUR
(privatizācijas sertifikāta vērtība).
5. Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20% apmērā no kadastrālās vērtības par īres tiesību
pirkšanu no pašvaldības un par kapitālieguldījumiem, saskaņā ar pašvaldības izziņu
un apliecinošiem dokumentiem.

4.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Bērzu mājas”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par G. S., personas kods, 2019. gada
6. marta iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030010 sadalīšanu
nekustamajā īpašumā „Bērzu mājas”, kadastra numurs 76480030010. Zemes vienību
jāsadala divos zemes gabalos, kas atrodas Maltas Trūpos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.
Dome konstatē: nekustamā īpašuma „Bērzu mājas” sadalāmās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76480030010 kopplatība ir 7,0 ha, tā sadalāma 3,0 ha un 4,0 ha
platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada
2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar
pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas
„Lauku zemes (L1)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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,
Riebiņu novada dome nolemj:
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Bērzu mājas”
ar kadastra Nr. 76480030010, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480030010
(platība 7,0 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 3,0 ha un 4,0 ha platībās
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (3,0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods
0101).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Klāra”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (4,0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods
0101).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012. gada 14. augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja
tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000
(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Riebiņu novada domē.
5.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pienenīte”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par I. Z., personas kods, 2019. gada
6. marta iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800040290 sadalīšanu
nekustamajā īpašumā „Pienenīte”, kadastra numurs 76800040290. Zemes vienību jāsadala
divos zemes gabalos, kas atrodas Briškos-Balckaros, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā.
Dome konstatē: nekustamā īpašuma „Pienenīte” sadalāmās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76800040290 kopplatība ir 5,8 ha, tā sadalāma 2,0 ha un 3,8 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”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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,
Riebiņu novada dome nolemj:
5

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pienenīte” ar
kadastra Nr. 76800040290, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800040290
(platība 5,8 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 2,0 ha un 3,8 ha platībās
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods
0101).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Straumes”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (3,8 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods
0101).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012. gada 14. augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja
tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000
(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Riebiņu novada domē.
6.
Par nekustamā īpašuma “Taureņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Privatizācijas un
atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma “Taureņi” izsoles rezultātu
apstiprināšanu. Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2015. gada 22. maija lēmumu Nr. 9 (prot.
Nr. 7) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” un atbilstoši ar domes 2019. gada 15. janvāra
lēmumam Nr.11 (prot. Nr. 1) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem „Par nekustamā
īpašuma „Taureņi”, kadastra nr. 76700120265, atsavināšanu” Rušonas pagastā, Riebiņu
novadā, 2019. gada 28. februārī notika rakstiska izsole ar augšupejošu soli pašvaldības
nekustamā īpašuma (mantas) pārdošanai.
Atbilstoši 2019.gada 28.februāra pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas rakstiskas izsoles protokolam Nr. 2 notikušajā izsolē piedalījās divi
pretendenti. Pašvaldības nekustamo īpašumu „Taureņi” 14,58 ha platībā, kadastra
apzīmējums 76700120265, nosolīja zemnieku saimniecība „Mazbērzi”, reģ. Nr.
51501026141, jur. adrese: Rušonas pagasts, Riebiņu novads, par piecpadsmit tūkstošiem
euro (15 000,00 EUR).
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris
Sparāns, 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, Riebiņu novada dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Taureņi” izsoles rezultātus.
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7.

Iesniegumu izskatīšana
7.1.
A. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. U., personas kods, dzīv., 2019.
gada 25. 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 A.U., personas kods, jo persona ir mirusi.
2. Iznomāt 2,8 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 0010089 A.
U..
3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar A. U., personas kods.
7.2.
M. Č. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. Č., personas kods, dzīv., 2019.
gada 22. 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma
Nr. Č-1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs, un precizējot
nomas platību – 3,9258 ha.
7.3.
G. O. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. O., personas kods, dzīv., 2019.
gada 18. 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 30. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. O-1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 29. septembris, un
precizējot nomas platību – 2,6803 ha.
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7.4.
I. G. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu I. G., personas kods, dzīv., 2019. gada
27. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu par 5 ha, kad. Nr.
76700070113.
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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 8. februārī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. G-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 7. februāris.
7.5.
M. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. P., personas kods, dzīv., 2019.
gada 26. 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 11. aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-4
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 15. aprīlis.

7.6.
SIA “Zariņu medus” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja izskata Nekustamā īpašuma
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “Zariņu medus”, reģ. Nr. 41503059249,
adrese: “Zariņi”, Aizkalnes pag., Preiļu novads, LV-5305, 2019. gada 5. marta
iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 15. maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. S-4
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 14 maijs, un precizējot zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040148 nomas platību – 5,1613 ha.
7.7.
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Z. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Z. V., personas kods, dzīv., 2019.
gada 1. marta iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris
Sparāns, 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 “Lazdmala”, kadastra numurs 7648 003 0220,
zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 003 0181, izveidojot
jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalīto zemes vienību pievienot nekustamajam īpašumam “Trūpkalni” kadastra
numurs 7648 003 0276.

7.8.
M. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. P., personas kods, dzīv., 2019.
gada 5. marta iesniegumu par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
Adresācijas noteikumiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. 76760040448, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040447 (5,1 ha), nosaukumu no
„Jaunumi” uz „Asni”.
7.9.
SIA “Agrofirma “Turība”” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
SIA “Agrofirma “Turība””, reģ. Nr. 47703000195, 25.02.2019. iesniegumu, kurā valdes
priekšsēdētājs M. Bekešs lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu
30 m tīklu Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka SIA “Agrofirma
“Turība”” atbilst normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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 SIA “Agrofirma “Turība””, reģ. Nr. 47703000195, izmantot zvejā Zolvas
ezerā vienu tīklu 30 m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR
(trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka 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”.

7.10.
J. Š. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
J. Š., personas kods, 28.02.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
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. Š. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. Š., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30 m garumā,
nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi)
par tīklu.
2. Noteikt, ka 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”.
7.11.
SIA “Zolva” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
SIA “Zolva” reģ. Nr. 41503024694, 25.02.2019. iesniegumu, kurā valdes locekle A.
Šņepste lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Zolvas
ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
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 SIA “Zolva” atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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 SIA “Zolva”, reģ. Nr. 41503024694, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu
30 m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro,
divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka 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”.

7.12.
A. Š. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
A. Š., personas kods, 28.02.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
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. Š. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
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balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. Š., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30 m garumā,
nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi)
par tīklu.
2. Noteikt, ka 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”.
7.13.
V. F. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
V. F., personas kods, 28.02.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
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. F. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. Atļaut V. F., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezera vienu tīklu 30 m garumā,
nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit
centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts
Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

7.14.
J. Dž. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
J. D., personas kods, 28.02.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. D. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. D., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezera vienu tīklu 30 m garumā,
nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit
centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts
Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
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ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

7.15.
V. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
V. S., personas kods, 28.02.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. S. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. S., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezera vienu tīklu 30 m garumā,
nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit
centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts
Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,
ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

7.16.
J. B. iesnieguma izskatīšana
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Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
J. B., personas kods, 01.03.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2019. gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu.
Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu,
5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. B. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. B., 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”.
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7.17.
R. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
R. B., personas kods, 01.03.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2019. gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu.
Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu,
5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas
paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušonu ezera teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka R. B. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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 R. B., 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.
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2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides
pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

7.18.
V. H. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
V. H., personas kods, 11.02.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Eikša ezerā 2019. gadam. V. H. pieder nekustamais
īpašums šā ezera krastā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. H. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada domes Saimniecisko un
īpašuma lietu komiteja, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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. H., personas kods, izmantot zvejā Eikša ezerā vienu murdu ar sētas
garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit
eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides
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pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

7.19.
V. S.-F. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
V.S.-F., personas kods, 11.02.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Eikša ezerā 2019. gadam. V.
Semjonovam-Fadejevam pieder nekustamais īpašums šā ezera krastā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V.S.-F. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. S.-F., personas kods, izmantot zvejā Eikša ezerā vienu murdu ar sētas
garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit
eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides
pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.
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7.20.
A. L. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
A. L., personas kods, 17.01.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Eikša ezerā 2019. gadam. A. L. ģimenei pieder
nekustamais īpašums šā ezera krastā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka A. L. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. L., personas kods, izmantot zvejā Eikša ezerā vienu murdu ar sētas
garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit
eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums
izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides
pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

7.21.
S. L. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis
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Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
S. L.s, personas kods, 17.01.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Eikša ezerā 2019. gadam.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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. Atteikt S. L., personas kods, izmantot zvejā Eikša ezerā vienu murdu, jo zvejas
rīku limits Eikša ezerā ir izsmelts.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
7.22.
D. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
D. S., personas kods, dzīvesvieta, 05.02.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu
rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Eikša ezerā 2019. gadam.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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. Atteikt D. S., personas kods, izmantot zvejā Eikša ezerā vienu murdu, jo zvejas
rīku limits Eikša ezerā ir izsmelts.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

7.23.
Mednieku kluba “Sloka” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Mednieku kluba “Sloka” vadītāja
Artūra Poplavska 2019. gada 1. marta 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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: 76620060133 (2,5 ha),
76620060045 (2,1124 ha), 76760010214 (1,2 ha), 76760010263 (2,1 ha), 76620030134 (1
ha), 76760010084 (3 ha), 76760010175 (3,8 ha).
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7.24.
J. Š. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par
J. Š., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai
pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā
un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav
aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no
tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos.
Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina
proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas
dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. Š. atbilst
normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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. Š., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30 m garumā,
nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi)
par tīklu.
2. Noteikt, ka 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”.
8.
Par zemes nomas attiecību izbeigšanu ar A. F.
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Ivanāns, I. Upeniece, Ā. Elsts

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu
par zemes nomas attiecību izbeigšanu ar A. F..
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu”, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr. 109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” un atbilstoši 2019.gada 28.februāra
pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas izsoles protokolam Nr. 2 par
notikušo izsoli uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Taureņi” 14,58 ha platībā,
dome, konstatē, ka izsoles uzvarētājs ir viens no minētā zemes gabala nomniekiem, otrs
izsolē nepieteicās, kuram izbeidzamas zemes nomas attiecības 6,5 ha platībā (nomas beigu
termiņš noteikts 2022.gada 10.jūlijs).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne,
Jānis Kupris, Edgars Vilcāns), pret nav, 1 atturas (Āris Elsts), nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar A. F., personas kods, par 6,5 ha zemes gabalā ar
kadastra apzīmējumu 7670 012 0265.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9.
Par nekustamā īpašuma “Kallas” ar kadastra numuru 7678 001 0059 atsavināšanu
Ziņo A. Tumašova, uzstājas P. Rožinskis

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma “Kallas” atsavināšanu.
Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja)
iesniegumu un 16.10.2018. Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 9 (protokols Nr. 14)
„Par nekustamā īpašuma “Kallas” atsavināšanu” Privatizācijas un atsavināšanas komisija
veic atsavināšanas procedūru.
Ir veikta mērniecība, īpašuma datu aktualizācija kadastra informācijas sistēmā.
Īpašuma “Kallas” sastāvā ir divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7678 001 0059,
4,25 ha platībā un 7678 001 0060, 0,8101 ha platībā. Nekustamā īpašuma kopplatība ir
5,0601 ha, no tās 4,3001 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,6 ha aizņem
krūmāji un 0,16 ha zeme zem ēkām.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājam ar novada domes lēmumu ir
izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu. Uz zemes
gabala 7678 001 0059 atrodas personas tiesiskajā valdījumā esošas ēkas un būves.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4. panta 4. daļu citi ierosinājumi nevar būt.
Atsavināšanu var ierosināt persona uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, uz kuru Pabeigšanas
likuma noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar pašvaldību ir noslēgts
zemes nomas (pirmtiesību) līgums.
Īpašuma nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisija, sadarbojoties ar SIA “EIROEKSPERTS”
sertificētu vērtētāju.
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR 2350,00 (divi tūkstoši trīs simti
piecdesmit euro). Atsavināšanas izdevumi ir EUR 235,00 (divi simti trīsdesmit pieci euro).
Zemesgabali atrodas apdzīvotā vietā – ciemā “Čaunāni”, Sīļukalna pagastā, un robežojas ar
valsts autoceļu. Nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu, tiek pielietots
koeficients 1,5.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas
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atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās”3.panta
5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas
atzinumam, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris
Sparāns, 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, Riebiņu novada dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kallas”, kadastra numurs 7678 001 0059,
kopplatība 5.0601 ha, kas atrodas Čaunānos, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā,
nosacīto cenu EUR 3877.50 trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro un 50
centi). (1ha nosacītā cena EUR 766,28)
10.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Āboli”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu
par zemnieku saimniecības „Ošlejas”, reģ. Nr. 41501025534, (īpašnieks A.S.) pilnv.
personas P.S., 2019. gada 12. marta iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76480040029 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Āboli”, kadastra numurs 76480040029.
Zemes vienību jāsadala divos zemes gabalos, kas atrodas Makarovkā, Galēnu pagastā,
Riebiņu novadā.
Novada dome konstatē: nekustamā īpašuma „Āboli” sadalāmās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76480040029 kopplatība ir 6,55 ha, tā sadalāma 4,90 ha un 1,65 ha
platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada
2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar
pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas
„Lauku zemes (L1)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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,
Riebiņu novada dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Āboli” ar
kadastra Nr. 76480040029, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480040029
(platība 6,55ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 4,90ha un 1,65ha platībās
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (4,90ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-mežsaimniecība (kods
0201).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Bumbieri”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (1,65ha, 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.

11.
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, A. Upenieks

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu.
Iepirkums

Iepirkuma
veids

Uzvarētājs

Summa EUR (bez PVN)

Riebiņu novada
pašvaldības autoceļu ar
saistvielām nesaistītu segu
ikdienas uzturēšanas
darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana)
veikšana 2019. gadā

PIL 9.panta
kārtībā

SIA
“Krustpils”

1.daļa Sīļukalna pagasts
10577,36
2.daļa Galēnu pagasts
13535,60
3.daļa Stabulnieku pagasts
9802,96

SIA
“NEITRINO”

4.daļa Riebiņu pagasts
15589,46
5.daļa Silajāņu pagasts
8912,06
6.daļa Rušonas pagasts
16668,90

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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 pieņemto lēmumu.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus.
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12.
Iesniegumu izskatīšana
12.1.
J. Kupra iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata deputāta Jāņa Kupra 2019. gada 15. marta
iesniegumu par domes piekrišanu apvienot amatus.
Novada dome konstatē: J. Kupris ir ievēlēts par biedrības “Preiļu rajona
partnerība” priekšsēdētaju.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Maigonis Mediņš, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne,
Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj:
Atļaut Jānim Kuprim apvienot Riebiņu novada domes deputāta amatu ar biedrības
“Preiļu rajona partnerība” priekšsēdētāja amatu.

12.2.
G. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par G. S., personas kods, dzīv., 2019. gada 8. marta iesniegumu par
nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 “Garpļavas”, kadastra numurs 7678 006 0038,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7678 006 0038 2,3 ha platībā, izveidojot
jaunu īpašumu.
2. Atdalītajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi –
lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Smēdes”.
4. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumu 7678 006 0038 001, 7678 006 0038 002, 7678
006 0038 003, 7678 006 0038 004, 7678 006 0038 005, 7678 006 0038 006, 7678 006
0038 007, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzēmējumu 7678 006 0038,
adresi no “”Garpļavas”, Bernāni, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads” un
“”Smēdes”, Bernāni, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads” (kods 103933088).

12.3.
P. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par P.B., personas kods, dzīv., 2019. gada 26. februāra iesniegumu par
zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
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punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 22. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. B-6 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 21. septembris.
2. Izbeigt zemes nomas attiecības 0,5 ha platībā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu
7680 004 0337 ar A. B.(persona mirusi).
2. Iznomāt zemi 0,5 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0337
P. B. (personas kods).
3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar P. B. (personas kods) uz 10 gadiem.
12.4.
M. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par M. U., personas kods, dzīv., 2019. gada 8. marta iesniegumu par
zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 12. novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. U-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2027. gada 11. novembris.

12.5.
B. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par B. P., personas kods, dzīv., 2019. gada 11. marta iesniegumu par
zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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. Iznomāt zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0388
atbilstoši 1. grafiskajam pielikumam B. P. (personas kods).
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.

12.6.
V. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par V. B., personas kods, dzīv., 2019. gada 14. marta iesniegumu par
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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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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. Iznomāt zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0552
atbilstoši 2. grafiskajam pielikumam V. B.(personas kods).
2. Iznomāt zemes vienību 1,2965 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0555
atbilstoši 2.grafiskajam pielikumam V. B. (personas kods).
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
4. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.

12.7.
A. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. M., personas kods, dzīv., 2019. gada 14. marta iesniegumu par
zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienību 0,566 ha ar kadastra apzīmējumu
7662 005 0727.
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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 15. maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. M-3
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 14. maijs.

12.8.
P. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par P. S., personas kods, dzīv., 2019. gada 13. marta iesniegumu par
zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 30. septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. S-13
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2028. gada 29. septembris.

12.9.
P. Rožinska iesnieguma izskatīšana
Ziņo J. Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska 2019. gada
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15. marta iesniegumu par domes piekrišanu apvienot amatus.
Novada dome konstatē: P. Rožinskis ir ievēlēts par biedrības “Preiļu rajona
partnerība” padomes locekli.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par ( Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns,
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, Pēteris Rožinskis balsojumā nepiedalās, nolemj:
Atļaut Pēterim Rožinskim apvienot Riebiņu novada domes priekšsēdētāja amatu ar
Preiļu rajona partnerības padomes locekļa amatu.

12.10.
I. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par I. S., personas kods, dzīv., 2019. gada 10. marta iesniegumu par
nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27.
punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps
Ivanāns, Juris Sparāns, 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 “Lapsukalns”, kadastra numurs 7662 008 0122,
zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0545 un zemes vienību
0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 008 0122.
2. Atdalītajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība
(kods 0101).
3. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu “Vertukšņe”.
4. Atcelt Riebiņu novada domes 2011. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 11.15 (protokola
Nr. 9) “Innas Serkovas iesnieguma izskatīšana”.
13.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Līčupes”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu
par A. M., personas kods, un P. S., personas kods, 2019. gada 14. marta iesniegumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480010089 sadalīšanu nekustamajā īpašumā
„Līčupes”, kadastra numurs 76480010094. Zemes vienību jāsadala divos zemes gabalos,
kas atrodas Gribolvā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.
Novada dome konstatē: nekustamais īpašums „Līčupes” sastāv no četrām zemes
vienībām, nekustamā īpašuma „Līčupes” sadalāmās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76480010089 kopplatība ir 16,5 ha, tā sadalāma 9,5 ha un 7,0 ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada
2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar
pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas
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„Lauku zemes (L1)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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,
Riebiņu novada dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Līčupes”,
kadastra Nr. 76480010094, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480010089
(platība 16,5 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 9,5 ha un 7,0 ha platībās
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu
dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (9,5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods
0101).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Ošas līčupes”.
3.2. Plānotajam nekustamam īpašumam „Ošas līčupes” pievienot zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 76480010088 (4,6 ha) un 764800100900 (3,4
ha).
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (7,0 ha („Līčupes”), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
pēc instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība
(kods 0101).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja
tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000
(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Riebiņu novada domē.
14.
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2019 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei” precizēšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts

Riebiņu novada dome izskata domes jurista A. Grebeža lēmumprojektu par saistošo
noteikumu Nr. 1/2019 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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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Precizēt saistošos noteikumus Nr. 1/2019 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei” saskaņā ar VARAM ieteikumiem.

15.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zeltiņi”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu
par SIA „Preime” sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs BA Nr.
86, 2019. gada 20. martā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zeltiņi”, kadastra numurs 76620010119, kas
atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.
Dome konstatē, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas
plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 15
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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 „Zeltiņi” (kadastra
Nr. 76620010119), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620010119 (platība
15,1 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (7,1 ha, kadastra apzīmējums
76620010349) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
2.1. Piešķirt nosaukumu „Kalnāres”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (8,0 ha, kadastra apzīmējums 76620010348)
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.

16.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata domes jurista A. Grebeža lēmumprojektu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā. Izskatot zvērinātas tiesu
izpildītājas Jūlijas Joffes pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu izpildu lietā Nr.
00076/017/2018 dome kostatē, ka pēc stāvokļa uz 20.03.2019. S. S. (personas kods, adrese)
nekustamā īpašuma nodokļa parāds– EUR 1051.09 (viens tūkstotis piecdesmit viens euro,
09 centi), kas ietver: nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 24,89 (divdesmit četri
euro, 89 centi), nokavējuma naudu -EUR 13,01 (trīspadsmit euro, 1 cents), kopā – EUR 37.90
(trīsdesmit septiņi euro, 90 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm EUR 664,87 (seši simti sešdesmit četri euro, 87 centi), nokavējuma naudu - EUR 348,32 (trīs
simti četrdesmit astoņi euro, 32 centi), kopā –EUR 1013,19 (viens tūkstotis trīspadsmit euro, 19
centi).
Ņemot vērā to, ka 2018. gada 20. februārī tika pieņemts Riebiņu novada domes lēmums
Nr. 4 (protokols Nr. 4) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kartībā” par kopējo parāda summu EUR 880,98 (astoņi simti astoņdesmit
euro 98 centi) un 2018. gada 16. aprīlī tika pieņemts Riebiņu novada domes lēmums nr. 13.2.
31

(protokols Nr.7) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kartībā” par kopējo parāda summu EUR 37,84 (trīsdesmit septiņi euro, 84 centi) un
abi iepriekšminētie lēmumi ir iesniegti tiesu izpildītājam un pamatojoties uz likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli" 9. pantu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta 11.punktu
un 26.panta 1.daļu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris
Sparāns, 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 S.S. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR
132.27 (viens simts trīsdesmit divi euro, 27centi), kas radies laika periodā no 21.05.2018.,
kas ietver: nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 4,31 (četri euro, 31 cents),
nokavējuma naudu - EUR 0,76 (nulle euro, 76 centi), kopā –EUR 5,07 (pieci euro, 07 centi),
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm - EUR 108,35 (viens simts astoņi
euro, 35 centi), nokavējuma naudu - EUR 18,85 (astoņpadsmit euro, 85 centi), kopā –EUR
127,20 (viens simts divdesmit septiņi euro, 20 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
3. Lēmumu var pārsūdzēt likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37'.panta noteiktajā
kārtībā.

17.
Par dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu izbeigšanu
ar A. L.
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata domes jurista A. Grebeža lēmumprojektu par Sīļukalna
pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Arņa Opolā 19.03.2019. iesniegumu ar lūgumu
izbeigt 2018. gada 10. janvāra dzīvojamās telpas īres līgumu un lauzt komunālo
pakalpojumu sniegšanas līgumu Ū/K 1 no 10.01.2018. ar A. L., personas kods.
Dome konstatē: A. L. no telpu īres un komunālo pakalpojumu sniegšanas līguma
noslēgšanas brīža nevienu mēnesi nav norēķinājies par pakalpojuma sniegšanu, un uz
1.03.2019. parāds par telpu īri ir EUR 130,08, un par komunālajiem pakalpojumiem EUR
154,45. Telpu īres līguma termiņš beidzās 10.01.2019. un nav ticis pagarināts
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrās daļas, 1. punktu kas
nosaka izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja: 1) īrnieks nepilda
pienākumus, kas noteikti īres līgumā, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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 2018.gada 10.janvārā dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. L., personas
kods, par dzīvokli Nr.16 Latgales ielā 7, Sīļukalnā, Riebiņu novadā.
2. Izbeigt 10.01.2018. komunālo pakalpojumu sniegšanas līgumu A.L., personas
kods, par komunālo pakalpojumu sniegšanu Ū/K 1 adresē Latgales ielā 7-16,
Sīļukalnā, Riebiņu novadā.

18.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde
zivju resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpnēs”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas
Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda
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pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” izstrādātajam projektam „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpnēs” .
Projekta ietvaros plānojas iegādāties šādus materiāltehniskos līdzekļus - 2 GPS
ierīces, 2 mikrofonus ar ierakstu, spoguļkameru, portatīvo datoru. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 4443,50. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2019. līdz
10.2019.
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 15 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 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 aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) un iesniegt
projektu „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.
2. Paredzēt līdzfinansējumu projektam „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpnēs” EUR 670,50 (seši
simti septiņdesmit euro, 50 centi) jeb 15.09 % no kopējām attiecināmajām
izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2019. gada
budžetā, pārējā projekta summa tiek finansēta no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
3. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot
līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā.
Sēdi slēdz plkst. 14.55
Sēdes vadītājs
Protokoliste

(personīgais paraksts)

Pēteris Rožinskis

(personīgais paraksts)

Karīna Nagle

Protokols parakstīts 25.03.2019.
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1. pielikums

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv
=============================================================

KONKURSA NOLIKUMS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
RIEBIŅU NOVADA JAUNAJIEM UN TOPOŠAJIEM UZŅĒMĒJIEM
I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Šajā nolikumā lietotie termini:
1.1.1.
Konkursa rīkotājs – Riebiņu novada Dome(turpmāk tekstā- Dome);
1.1.2. Konkurss - Konkursa rīkotāja administrētais konkurss „Riebiņu novada jaunajiem un
topošajiem uzņēmējiem”;
1.1.3. Konkursa pieteikums - Granta pretendenta sagatavots un iesniegts projekta idejas
pieteikums atbilstoši šī nolikuma prasībām;
1.1.4. Kopējais Domes piešķirtais finansējums jauno uzņēmēju projektiem EUR 7000
(septiņi tūkstoši euro).
1.1.5. Vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam
projektam maksimāli pieļaujamais Domes līdzfinansējuma apmērs ir EUR
1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro).
1.1.6. Granta pretendents –
1.1.6.1. komercsabiedrība, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra komercreģistrā ar juridisko adresi Riebiņu novadā un
komercdarbības vietu Riebiņu novada teritorijā;
1.1.6.2. Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā ar adresi Riebiņu novadā un
saimnieciskās darbības vietu Riebiņu novada teritorijā reģistrēti
saimnieciskās darbības veicēji ar darbības stāžu ne ilgāku par 3 gadiem.
1.1.6.3. Fiziska persona, kura vēlas uzsākt komercdarbību vai saimniecisko
darbību Riebiņu novada teritorijā.
1.1.7. Komisija - Konkursa vērtēšanas komisija, kas sastāv no 6 (sešiem) komisijas locekļiem;
1.1.8. Konkursa uzvarētājs – Granta pretendents, kurš ir ieguvis augstāko Komisijas
vērtējumu, salīdzinot ar citiem Granta pretendentiem, un kurš ir ieguvis tiesības noslēgt
līgumu ar Konkursa rīkotāju par Granta piešķiršanu;
1.1.9. Granta saņēmējs - Konkursa uzvarētājs, kas atbilst visām šajā nolikumā izvirzītajām
prasībām un kurš noslēdzis līgumu ar Konkursa rīkotāju;
1.1.10.
Līdzfinansējums – Granta saņēmēja rīcībā esoši uzrādāmi finanšu līdzekļi, kas
tiks ieguldīti idejas realizācijā.
1.2. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Grantu Konkursa uzvarētājam Konkursa rīkotāja
administrētajā Konkursā.
1.3. Konkursa mērķis ir sniegt Domes atbalstu mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās
darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu
veidošanos Riebiņu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un
pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu
alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Riebiņu novada teritorijā.
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1.4. Šā mērķa īstenošanai Dome piešķir līdzfinansējumu mazo un vidējo komersantu un
saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas paredz:
1.4.1. nodarbinātības veicināšanu
1.4.2. jaunu darba vietu radīšanu;
1.4.3. tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm;
1.4.4. jaunu vai jau esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes
paaugstināšanu;
1.4.5. attīstību mājražošanas, biškopības, augļkopības, dārzeņkopības nozarēs;
1.4.6. uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanu.
1.5. Konkursa rīkotājs apņemas veikt visas darbības, lai nodrošinātu, ka Konkursa norises laikā tiek
ievērota konfidencialitāte attiecībā uz Granta pretendenta iesniegto Konkursa pieteikumu (tajā
skaitā pieteikto ideju). Konkursa norises laikā visas iesaistītās personas (Komisijas locekļi,
Komisijas sekretārs, neatkarīgie eksperti u.c. personas), kas vērtē, vai jebkāda cita pamatota
iemesla dēļ iegūst piekļuves tiesības Granta pretendenta iesniegtajam Konkursa pieteikumam,
pirms šādu dokumentu saņemšanas paraksta konfidencialitātes apņemšanos par Granta
pretendenta Konkursa pieteikumā norādītās informācijas (tajā skaitā pieteiktās idejas)
neizpaušanu. Informācijas neizpaušanas pienākums neattiecas uz tādu informāciju, kas
Konkursa pieteikuma iesniegšanas dienā ir publiski pieejama vai Granta pretendenta vai citas
ar Konkursa rīkotāju nesaistītas personas darbības vai bezdarbības dēļ kļūst publiski pieejama.
Informācijas neizpaušanas pienākums nav spēkā, ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestādes
saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
II. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA
1.1. Konkursa norises laiks ir no 2019. gada 26. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim.
1.2. Projekta pieteikumus var iesniegt Riebiņu novada Domē, Attīstības un plānošanas daļā, Saules
ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV 5326.
1.3. Konkursa rīkotājs paziņojumu par Konkursu publicē interneta mājaslapā www.riebini.lv.
1.4. Paziņojumā tiek norādīta šāda informācija:
1.4.1. Konkursa rīkotājs;
1.4.2. Konkursa nosaukums;
1.4.3. Konkursa mērķis un pieteikšanās kārtība;
1.4.4. Konkursa pieteikumu iesniegšanas vieta;
1.4.5. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš;
1.4.6. Kontaktinformācija.
1.5. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties:
1.5.1. interneta mājaslapā www.riebini.lv
1.5.2. Riebiņu novada Domē, Attīstības un plānošanas daļā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu
novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 65324379 vai elektroniski
arnita.znotina@riebini.lv .
III. GRANTA PRETENDENTA TIESĪBAS UN TAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS
1.6. Konkursa pieteikumu iesniedz Granta pretendents. Konkursa pieteikumu nevar iesniegt tāda
juridiska vai fiziska persona, kas:
1.6.1. ar tiesas lēmumu pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas tiesiskās
aizsardzības procesā, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, sanācijas procesā, tā
saimnieciskā darbība ir izbeigta vai atrodas likvidācijas procesā;
1.6.2. pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav samaksājis nodokļus
un/vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus;
1.6.3. savu komercdarbību veic vai plāno veikt:
1.6.3.1. saistībā ar rūpniecisku alkoholisko dzērienu ražošanu, vairumtirdzniecību;
1.6.3.2. saistībā ar tabakas izstrādājumu ražošanu;
1.6.3.3. saistībā ar azartspēlēm un derībām;
1.6.3.4. operācijas ar nekustāmo īpašumu;
1.6.3.5. ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē;
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1.6.3.6. lauksaimniecības nozarēs – graudkopībā un lopkopībā.
nav ievērojis vai pārkāpis šo nolikumu;
Konkursa pieteikuma vērtēšanas gaitā ir centies iegūt konfidenciālu informāciju vai
jebkādā veidā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu;
1.6.6. ir tieši vai netieši saistīts ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras piedalās
Konkursa izstrādē un var iegūt ierobežotas pieejamības informāciju.
1.7. Granta pretendents ir atbildīgs par Konkursa pieteikumā ietvertās informācijas un iesniegto
dokumentu patiesumu un īstumu. Granta pretendents ar šī konkursa projekta iesniegumu (ideju)
paralēli nedrīkst pretendēt uz citiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai atbalstu valsts
programmās.
1.8. Granta saņēmējam tiek piešķirts noteikts finansējums projekta sākšanai, īstenošanai un
attīstīšanai ar mērķi kļūt par patstāvīgiem komercdarbības subjektiem.
1.9. Granta apguves maksimālais termiņš ir 6 mēneši.
1.10. Granta pretendentam ir pienākums ievērot Konkursa nolikumu.
1.11. Granta pretendentam - fiziskai personai - uzvaras gadījumā, ir pienākums reģistrēties kā
saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam 60 dienu laikā no žūrijas komisijas lēmuma
pieņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav izdarāms 60 dienu laikā, Granta
pretendents rakstiski par to informē Konkursa rīkotāju.
1.12. Granta pretendentam ir šādas tiesības:
1.12.1. lūgt Konkursa rīkotājam izskaidrot nolikumu, vēršoties Riebiņu novada domē pie
Attīstības un plānošanas daļas vadītājas.
1.12.2. Granta pretendents ir tiesīgs pirms Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām
atsaukt iesniegto Konkursa pieteikumu;
1.12.3. Konkursa uzvaras gadījumā saņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;
1.12.4. slēgt līgumu un saņemt Grantu, ja Komisija ir atzinusi Granta pretendentu par Granta
saņēmēju.
1.6.4.
1.6.5.

IV.

KONKURSA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS

1.13. Konkursa pieteikumā jābūt šādām sastāvdaļām:
1.13.1. aizpildīta Konkursa pieteikuma veidlapa atbilstoši 1.pielikumam;
1.13.2. aizpildīta projekta ieviešanas kopējo izdevumu tāme, atšifrējot Granta izlietošanas
pozīcijas un paredzot vismaz 10% līdzfinansējumu no pieprasītā Granta apjoma sociālās
uzņēmējdarbības, digitālo un radošo industriju, kultūras un mākslas projektiem, vai
vismaz 20% līdzfinansējumu visām citām atbalstāmajām nozarēm;
1.13.3. aizpildīta prognozētās naudas plūsmas veidlapa atbilstoši pielikumam;
1.13.4. jau reģistrētiem komersantiem papildus jāiesniedz iepriekšējā finanšu gada pārskats un
operatīvā bilance ar peļņas zaudējumu aprēķinu, kas uz iesniegšanas brīdi nav vecāka
par 1 mēnesi, bet reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem finanšu gada deklarācija
par iepriekšējo gadu, un pamatots tekošā gada ieņēmumu izdevumu pārskats;
1.13.5. norādīta vai pievienota cita informācija, ko Granta pretendents uzskata par
nepieciešamu.
1.14. Konkursa pieteikums sagatavojams datorrakstā valsts valodā. Konkursa pieteikumam jābūt
bez labojumiem un dzēsumiem.
V. KONKURSA PIETEIKUMA ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS
1.15. Par atbalstāmām (līdzfinansējamām) tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar šādām
vajadzībām:
1.15.1. inventāra un aprīkojuma iegāde;
1.15.2. infrastruktūras un komunikāciju izbūve, uzlabošana;
1.15.3. uzstādīšanas izmaksas;
1.15.4. teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksas;
1.15.5. komunikāciju pieslēgumu izbūves izmaksas citām pamatotām vajadzībām (lēmumu
par pamatotību pieņem Komisija, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu).
1.16. Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas šādas izmaksas:
1.16.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma ar Konkursa rīkotāju noslēgšanas;
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1.16.2. telpu nomas maksa, kā arī citas ar telpu lietošanu saistītas izmaksas, izņemot
izmaksas, kas saistītas ar telpu komunālajiem pakalpojumiem;
1.16.3. telpu remonta izmaksas, kas nav norādītas nolikuma 5.1.2.punktā;
1.16.4. Konkursa idejas pieteikuma un Konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
1.16.5. darba alga un ar to saistītie nodokļi;
1.16.6. pievienotās vērtības nodoklis(PVN), ja granta saņēmējs ar PVN maksātājs;
1.16.7. visas citas izmaksas, izņemot tās, kas iekļautas atbalstāmajās izmaksās.
VI. PROJEKTA IDEJAS UN KONKURSA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
1.17. Projekta pieteikums sastāv:
1.17.1. Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa;
1.17.2. Aizpildīts naudas plūsmas pārskats;
1.17.3. Izziņa, ka pretendentam nav nodokļu parādu;
1.17.4. Citus dokumentus, kas apliecina pretendenta gatavību realizēt projektu.
1.18. Projekta idejas pieteikums ir jāiesniedz, nosūtot aizpildītu pielikuma Nr.1 veidlapu uz epastu: riebini@riebini.lv ar norādi “Projekta idejas pieteikums Grantu konkursam “Riebiņu
novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem””.
1.19. Konkursa pieteikums ar visiem pielikumiem Granta pretendentam jāiesniedz vienā
eksemplārā drukātā formātā, pievienojot elektronisku versiju CD vai USB datu nesējā,
personīgi Riebiņu novada Domē, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, 3. stāvā, 7 kab.
Attīstības un plānošanas daļā, sākot no konkursa nolikuma publicēšanas brīža mājaslapā
www.riebini.lv.
1.20. Drukas formātā iesniegtajam Konkursa pieteikumam un pielikumiem jābūt cauršūtiem un
ievietotiem aizlīmētā aploksnē, uz kuras minēts Granta pretendenta nosaukums, adrese,
kontaktpersonas telefona numurs un norāde „Pieteikums granta “Riebiņu novada jaunajiem un
topošajiem uzņēmējiem” konkursam”.
1.21. Konkursa pieteikums, kas tiks iesniegts, neievērojot šajā Konkursa nolikumā paredzēto
termiņu un kārtību, netiks atvērts un Konkursā netiks vērtēts.
1.22. Granta pretendentam nav tiesības pēc Konkursa pieteikuma iesniegšanas Konkursa
rīkotājam to labot vai papildināt.
VII.

KONKURSA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU
PAZIŅOŠANA

1.23. Konkursa vērtēšanas Komisija tiek izveidota ar Riebiņu novada Domes priekšsēdētāja
rīkojumu, nosakot vērtēšanas komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā. Komisija no sava
vidus ieceļ Komisijas priekšsēdētāju. Komisijai ir 1 (viens) kopējs sekretārs.
1.24. Komisijai Konkursa pieteikumu vērtēšanā ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus
viedokļa paušanai.
1.25. Komisija jebkuru lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
1.26. Konkursa idejas pieteikuma vērtēšana notiek trīs kārtās:
1.26.1. pirmajā kārtā Komisijas sekretārs pārbauda Konkursa pieteikuma formālo atbilstību
šajā nolikumā izvirzītajām prasībām (vai Konkursa pieteikums atbilst šajā Konkursa
nolikumā noteiktajai formai, vai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; vai ir
parakstīti visi iesniegtie dokumenti; vai Konkursa pieteikums iesniegts noteiktajā laikā
un citas formālās prasības, kas neietver Konkursa pieteikuma satura vērtēšanu).
Konkursa pieteikums, kas saņēmis vismaz vienu vērtējumu „nē”, tiek noraidīts un
netiek virzīts uz Konkursa pieteikuma vērtēšanas otro kārtu.
1.26.2. otrajā kārtā tiek vērtēta Konkursa pieteikuma atbilstība pēc satura un kvalitatīvajiem
vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana notiek katram Komisijas loceklim vērtējot iesniegtos
Konkursa pieteikumus, izmantojot salīdzinošo metodi. Katrs Komisijas loceklis izvēlas
Konkursa pieteikumus, ko aicināt uz trešo kārtu, sarindojot šos Konkursa pieteikumus
pēc salīdzinošās metodes;
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1.26.3. trešajā kārtā tiek vērtēta Granta pretendenta prezentācija, kā arī atbildes uz Komisijas
uzdotajiem jautājumiem. Vērtēšanu trešajā kārtā veic Komisija pilnā sastāvā,
izmantojot salīdzinošo metodi.
1.27. Par Granta saņēmēju Komisija pasludina Granta pretendentu, kuram pēc Komisijas lēmuma
tiek piešķirts Granta finansējums. Komisijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
1.28. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk, kā 30 dienu laikā pēc
Konkursa pieteikumu gala versijas iesniegšanas termiņa beigām.
1.29. Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmums par Konkursa rezultātiem tiek paziņots to
publicējot interneta mājaslapā www.riebini.lv un Komisijas sekretāram personīgi sazinoties ar
katru Konkursa ideju iesniedzēju.
1.30. Granta saņēmējam līgums par Granta piešķiršanu ir jānoslēdz ne vēlāk kā 60 (sešdesmit)
dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ to nav
iespējams veikt 60 (sešdesmit) dienu laikā, Granta pretendents par to rakstiski informē
Konkursa rīkotāju. Pirms līguma ar Konkursa rīkotāju noslēgšanas Konkursa rīkotāji pārbauda
Uzņēmumu reģistrā, vai saņēmējs ir reģistrējies kā komercdarbības veicējs un VID par nodokļu
parādu neesamību konkrētajam Granta saņēmējam. Nepieciešamības gadījumā Konkursa
rīkotājs var lūgt pretendentam iesniegt citu informācija vai dokumentus, lai pārbaudītu Granta
saņēmēja sniegtās informācijas patiesumu un īstumu vai atbilstību šī nolikuma prasībām.
1.31. Ja Granta saņēmējs nav izpildījis kādu no šī nolikuma 8.8.punkta nosacījumiem vai jebkādu
citu iemeslu dēļ neslēdz līgumu ar Konkursa rīkotāju par Granta piešķiršanu, Granta saņēmējs
zaudē tiesības uz Granta iegūšanu.
VIII. GRANTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
1.32. Granta saņēmējs ir atbildīgs par visu nodokļu samaksu no Granta ietvaros veiktajām
izmaksām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
1.33. Granta saņēmējam ir tiesības lūgt Komisijai mainīt Konkursa pieteikumā plānoto izmaksu
tāmi, nepalielinot tās kopējo apmēru, detalizēti pamatojot prasību.
1.34. Konkursa rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildus dokumentus, kas pamato
Granta saņēmēja izdevumus atbilstoši Konkursa pieteikuma tāmei, kā arī Granta pretendenta
sākotnējam līdzfinansējumam.
1.35. Granta izmaksa notiek divās daļās. Pirmajā daļā avansā tiek izmaksāti 80% no Granta
summas, bet atlikušie 20% no Granta summas tiek izmaksāti pēc tam, kad Granta saņēmējs
iesniedzis atskaites par visu piešķirto Granta izlietojumu un vismaz 10% līdzfinansējumu no
pieprasītā Granta apjoma sociālās uzņēmējdarbības, digitālo un radošo industriju, kultūras un
mākslas projektiem, vismaz 20% Granta pretendenta līdzfinansējumu visām citām
atbalstāmajām nozarēm un Konkursa rīkotājs tās ir apstiprinājis.
1.36. Ja naudas izlietojuma atskaite netiek iesniegta vai iesniegtie izdevumus apstiprinošie
attaisnojuma dokumenti nav noformēti atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem
Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, vai finansējums nav
izlietots atbilstoši mērķim, avansā pārskaitītie naudas līdzekļi Granta saņēmējam pilnībā
jāatgriež Konkursa rīkotājam 10 darba dienu laikā pēc atskaites iesniegšanas termiņa beigām.
1.37. Par izdevumus apliecinošiem dokumentiem tiek uzskatīti:
1.37.1. rēķins un bankas maksājuma uzdevums;
1.37.2. čeks un maksājuma uzdevums par avansa norēķinu.
1.38. Konkursa rīkotājam ir tiesības samazināt izmaksājamo Grantu vai tā daļu, ja:
1.38.1. Granta saņēmēja iesniegtajos izdevumus apliecinošajos dokumentos iekļautās summas
nepamatoti pārsniedz tirgus cenas;
1.38.2. Granta saņēmējs ir izlietojis mazāku finanšu līdzekļu apjomu, nekā paredzēts Konkursa
pieteikuma tāmē.
8.8. Konkursa rīkotājam ir tiesības neizmaksāt Grantu vai tā daļu, ja Granta saņēmējs:
8.8.1.
jebkādā veidā ir maldinājis Konkursa rīkotāju;
8.8.2.
nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus;
8.8.3.
neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus.
8.9. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt nekavējoties atmaksāt izmaksāto Grantu vai tā daļu, ja
Granta saņēmējs:
38

8.9.1.
nav iesniedzis izdevumus apliecinošos vai citus prasītos dokumentus;
8.9.2.
nav iesniedzis kādu no atskaitēm par Granta izlietojumu vai kāda no atskaitēm
pamatotu iemeslu dēļ nav apstiprināta no Konkursa rīkotāja puses;
8.9.3.
tam piešķirto Grantu vai tā daļu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Konkursa rīkotāju
izlietojis citu mērķu sasniegšanai;
8.9.4.
izmantojot vairākus Granta pretendentus, veicis Granta līdzekļu apvienošanu viena
projekta īstenošanai;
8.9.5.
maldinājis Konkursa rīkotāju par Granta saņēmēja sākotnējo līdzfinansējumu vai
jebkādā cita veidā ir maldinājis Konkursa rīkotāju.
IX. KONTROLES MEHĀNISMS
1.39. Konkursa rīkotājam ir tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes Granta saņēmēja
darbības vietā, lai pārliecinātos par:
1.39.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā;
1.39.2. darbības norisi atbilstoši iesniegtajam Konkursa pieteikumam;
1.39.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa pieteikuma un noslēgtā līguma par Granta
piešķiršanu.
1.40. Konkursa rīkotājs ir tiesīgs Konkursa pieteikuma īstenošanas laikā pieaicināt ekspertus, lai
pārliecinātos par Konkursa pieteikuma atbilstību tirgus situācijai un šajā nolikumā noteiktajiem
kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem.
1.41. Granta saņēmējam tiek noteikts projekta uzraudzības laiks – trīs gadi pēc projekta
realizācijas.
1.42. Granta saņēmējam par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūto labumu jāizmanto sava
uzņēmuma darbībā vismaz 3 (trīs) gadi.
1.43. Granta saņēmējs labprātīgi atmaksā saņemto līdzfinansējumu šādā apmērā:
1.43.1. pilnā apmērā, ja Granta saņēmējs savu komercdarbību izbeidz 36 mēnešu laikā pēc
Līguma par līdzfinansējuma saņemšanu noslēgšanas;
1.43.2. Ja Granta saņēmējs labprātīgi neatmaksā saņemto līdzfinansējumu noteiktajā apmērā,
Dome ir tiesīga piedzīt līdzfinansējuma summu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā,
iesniedzot prasību tiesā.
1.44. Granta saņēmējs projekta uzraudzības laikā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūto
labumu:
1.44.1. izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;
1.44.2. neatsavina vai nepatapina;
1.44.3. neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta
atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.
1.45. Granta saņēmējam projekta uzraudzības laikā jāiesniedz Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
deklarācijas D3sadaļa vai gada pārskats līdz nākošā gada 31.maijam.

Domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis
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1.pielikums
Konkursa „Riebiņu novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem” nolikumam

Riebiņu novada domes
konkursa

„Riebiņu novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem”

PIETEIKUMA VEIDLAPA

2019

Projekta nosaukums:
Pretendenta vārds, uzvārds:

(aizpilda pieteikuma saņēmējs)
Pieteikuma Nr.
Iesniegšanas datums

Informācija par projekta iesniedzēju
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
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Deklarētā adrese:
Faktiskā dzīvesvietas adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Informācija par esošo komercsabiedrību
Reģistrācijas gads un numurs:
Darbības pamatvirziens:
Īpašnieki:
Pamatdarbības vieta:
Sertifikāti un licences:
Pamatkapitāls:
Darbinieku skaits:

Informācija par plānoto komersantu – komersanta veidu
Plānotais komersanta veids
(atzīmēt ar x)
Sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību:
Individuālais komersants:
Cits (norādīt):
Plānotās
komercdarbības
jomas (atbilstoši NACE 2.red.)
Kods (4 zīmes)

Saimnieciskās darbības veids

1. Projekta apraksts
1.1. Projekta nosaukums

1.2. Īss paredzētās komercdarbības apraksts

1.3. Projekta mērķis (-i)
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2. Esošās situācijas raksturojums (Idejas pamatojums, kāpēc esošā
tirgus situācija prasa jaunus risinājumus, kāpēc nepieciešams
pašvaldības līdzfinansējums u.c.)

3. Produktu / pakalpojumu apraksts (Tehnoloģiskā procesa apraksts,
galveno tehnoloģisko iekārtu raksturojums un noslodze, piedāvātās
iespējas, salīdzinājums ar konkurentiem, izaugsmes iespējas u.c.)

3.1.
Tehnoloģiskā procesa apraksts ( izejvielu un darbaspēka
pieejamība, galveno tehnoloģisko iekārtu raksturojums, noslodze u.c.
)
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4. Tirgus un konkurentu apraksts ( Nozīmīgākie konkurenti un
informācija par tiem t.sk. to izvērtējums u.c.)

4.1.
Produkta/pakalpojuma
atšķirība
no
konkurentu
piedāvājuma ( kvalitāte, apkalpošanas serviss, cena u.c. )

4.2.

Klientu analīze/piegādātāju analīze

5. Produkta / pakalpojuma realizācija (Produkta / pakalpojuma
mērķauditorija un tās raksturojums, cena, cenu veidošanas princips,
plānotie produkta / pakalpojuma sniegšanas apjomi u.c.)
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5.1.
Produktu/pakalpojumu sniegšanas apjomi ( cenas PVN ),
tā pamatojums

6. Projekta plānotā realizācijas vieta ( Plānotā atrašanās vieta, tās
būtiskums, vietas izmaksas, ieguldījuma nepieciešamība )

7. Mārketinga pasākumi, reklāma (Plānotā produkta / pakalpojuma
virzība – konkrētu pasākumu apraksts, izmaksas un sagaidāmais
rezultāts u.c.)

8. Riski / problēmas (Raksturot, kādi ir iespējamie riski / problēmas, kas
saistītas ar projekta realizāciju, to novēršanas iespējas.)

9. Cita būtiska informācija un esošās iestrādnes veiksmīgai projekta
īstenošanai (Projekta iesniedzēja iegūtā pieredze, zināšanas vai
izglītība, lai veiksmīgi realizētu projektu, grāmatvedības un juridisko
pakalpojumu pieejamība, datortehnikas nodrošinājums u.c.)
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10. Vai
projekta
realizācijai
nepieciešamas atļaujas, pētījumi,
licences, t.sk., ietekme uz vidi
(atzīmēt ar x)
Nav nepieciešams:
Ir nepieciešams:

Ja ir nepieciešams, norādīt – kādas:
Iestāde, kas izsniegs
dokumentu

Dokumenta nosaukums

11. Projekta realizācija
Kopējās izmaksas, EUR

Izmaksu veids

Kopā:

Plānotais projekta budžets
Finanšu avots
Pašu privātie līdzekļi*
Nepieciešamais grants
Cits
Kopā

Kopsumma, EUR
__,__
__,__
__,__
__,__

Struktūra, %

100

*Pašu līdzekļiem jābūt pierādāmiem vismaz 20% no pieprasītā granta apjoma.
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Apliecinājums
Apliecinu, ka šī projekta pieteikuma veidlapa un visi pievienotie pielikumi atbilst patiesībai
un projektam pieprasītais finansējums tiks izmantots atbilstoši projekta pieteikumā
aprakstītajam.
Apliecinu, ka nav zināmu iemeslu, kāpēc šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt
aizkavēta tā izpilde, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības var veikt projekta
pieteikuma veidlapā noteiktajā termiņā.
Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka ievērošu visas Konkursa nolikuma prasības.

V.Uzvārds

Paraksts

Datums

13.2. Plānotā naudas plūsma pa gadiem (2 gadi pēc projekta
īstenošanas)*
2019.gads
Naudas atlikums perioda
sākumā

2020.gads

2021.gads

0

Ieņēmumu naudas plūsma
1.1.
1.2.
1.3.
saņemtais PVN no realizācijas
Pašvaldības atbalsts (projekta
ietvaros piesaistītais
finansējums)
ieguldījums šī projekta
līdzfinansēšanai
kredīts
ES un Valsts atbalsts (norādīt
veidu)
cits finansējums (norādīt kāds)
PVN atmaksa
Ieņēmumi kopā:

0

Izdevumu naudas plūsma
1.Izdevumi izejvielu iegādei
1.1.
1.2.
1.3.
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0

0

pamatlīdzekļu iegāde (norādīt,
kas tiks iegādāts)
būvmateriālu iegāde
telpu noma
mārketinga pasākumi
kancelejas preces
degviela
samaksātais PVN par pirkumiem
apdrošināšana
darba alga
VSAOI (darba devēja nod.
23,59%)
pašnodarbinātas personas
soc.nodoklis (30,58%)
citi nodokļi (norādīt kādi)
projekta finansējuma izlietojums
(pašvaldības finansējuma
daļa+līdzfinansējums bez
PVN)**
PVN par projekta izmaksām**
citi izdevumi (norādīt kādi)
kredītprocenti
kredīta pamatsummas
maksājumi
PVN maksājums budžetā
Izdevumi kopā:
0
0
Naudas atlikums perioda
beigās:
0
0
*Ja nepieciešams, var pievienot papildus ailes. Pārliecinieties par to, ka
aprēķini ir veikti aritmētiski pareizi!
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0

2. pielikums

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv
=============================================================
Riebiņu novada Riebiņu pagastā

Nolikums mazo grantu projektu konkursam
“Iedzīvotāji veido savu vidi”
Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Riebiņu novada dome (turpmāk - pašvaldība) piešķir
finansējumu projektiem, kuru mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko
aktivitāšu organizēšana Riebiņu novada iedzīvotājiem.
2. Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu finansēšanai
tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā.
3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt:
3.1. biedrības un nodibinājumi, to struktūrvienības, kuru juridiskā adrese ir Riebiņu novadā
un kas savu darbību veic Riebiņu novada teritorijā;
3.2. iedzīvotāju iniciatīvas grupas (ne mazāk kā 10 cilvēki), kas apvienojušās projekta
realizācijai.
3.3. fiziska persona.
4. Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz vienu mēnesi iepriekš pirms projektu
iesniegšanas.
5. Paziņojumu par konkursu publicē Riebiņu novada domes informatīvajā laikrakstā
„Riebiņu Novada Ziņas”, mājas lapā interneta vietnē www.riebini.lv .
II PROJEKTU KONKURSA MĒRĶIS UN TEMATISKIE VIRZIENI
6. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus NVO un vietējo iniciatīvas
grupu projektus, kas vērsti uz aktivitāšu ģimenēm ar bērniem popularizēšanu, veicinot
draudzīgas vides izveidošanu, attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu un lauku iedzīvotāju
iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
7. Projektu konkursa ietvaros atbalstāmās darbības:
7.1. bērnu rotaļu vai atpūtas laukuma izveide (labiekārtošana/uzlabošana);
7.2. jaunu, radošu un kvalitatīvu pasākumu rīkošana ģimenēm ar bērniem;
7.3. ilustratīvo, krāsojamo u.c. grāmatu izgatavošana bērniem;
7.4. telpu labiekārtošana ar mērķi tās izmantot ģimenēm ar bērniem (telpu dekorācijas,
rotaļu istabas, utt.);
7.5. radošās darbnīcas, meistarklases ģimenēm ar bērniem;
7.6. iekštelpu un ārtelpu spēļu iegāde bērniem.
III PROJEKTU FINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI, ATBALSTĀMĀS UN
NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS
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7. Viena vietējās iniciatīvas grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.
8. Projektu konkursa kopējais finansējums 5000 EUR.
9. Minimālais finansējums vienam projektam netiek ierobežots, maksimālais, ko piešķir
pašvaldība ir 700 EUR.
10. Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projekta īstenošanu. Atbalstāmās izmaksas var būt,
materiālo līdzekļu, pamatlīdzekļu un inventāra iegāde un pakalpojumi aktivitāšu
nodrošināšanai.
11. Neatbalstāmās izmaksas ir administratīvās izmaksas, balvas, atalgojums par paveikto
darbu un ēdināšana, t.sk. ēdināšanas pakalpojuma saņemšana.
12. Projekta ietvaros nevar tikt finansēti Riebiņu novada pašvaldības iestāžu un to
struktūrvienību organizētie pasākumi.
13. Projekta izmaksas ir atbalstāmas tikai tādā gadījumā, ja tās ir pierādāmas ar
grāmatvedības un maksājumus apliecinošiem dokumentiem.
14. Ja projektam ir plānots līdzfinansējums, tad ir jānorāda finansēšanas avoti.
15. Projekta ieviešanas laiks – līdz 2019. gada 30. novembrim, projektu sākuma termiņš
– ne ātrāk kā 2019. gada 23. maijs.
IV PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS
17. Projekta pieteikums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā vai labi salasāmā
rokrakstā, noformēts uz A4 formāta lapām.
18. Projekta pieteikumā jāietver:
18.1. aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1. pielikums)
18.2. aizpildīta projekta izmaksu tāme (2. pielikums);
18.3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektā ir paredzēta
stacionāru pamatlīdzekļu izvietošana (piem., rotaļu laukumi).
18.4. apliecinājums no sadarbības partneriem un/vai projekta līdzfinansētājiem, par
iesaistīšanos projekta aktivitātēs, konkrēti veicamajiem pienākumiem un plānoto
finansējumu, ja plānots līdzfinansējums.
18.5. citi projektu raksturojoši materiāli un pielikumi pēc pretendenta ieskatiem
(rekomendācijas, pasākuma programmas, ieceres aprakstu, manuskriptu, skices,
u.c.).
19. Projekta pieteikuma elektroniskā versija jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz elektronisko
pastu: ilze.kudina@riebini.lv
20. Aizpildīts projekta pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, sanumurēts un cauršūts.
V DOKUMENTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
21. Šīs kārtības IV nodaļā norādīto dokumentu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 30.
aprīlis.
22. Projekta iesniedzējs norādītos dokumentus iesniedz personīgi Riebiņu novada
pašvaldībā 3. stāvā 301. kab., vai pa pastu Riebiņu novada domē, Saules iela 8, Riebiņu
pagasts, Riebiņu novads, LV-5326. Ar norādi „Mazo grantu projektu konkursam”.
Nosūtot pa pastu pēdējais pasta zīmogs ir 2019. gada 30. aprīlis.
23. Pretendenta iesniegts projekta pieteikums ir apliecinājums tam, ka iesniedzējs ir
iepazinies ar konkursa nolikumu, ievēro to pilnībā un uzņemas atbildību par nolikumā
minēto noteikumu izpildīšanu.
24. Visus projekta pieteikumus Riebiņu novada dome reģistrē speciāli izveidotā projektu
pieteikumu reģistrā.
VI PROJEKTA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI
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25. Projektu pieteikumu vērtēšanu veic Riebiņu novada domes ievēlēta vērtēšanas komisija
(turpmāk – komisija), kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un 5 (pieci) komisijas
locekļi.
26. Projekta pieteikumus komisija vērtē divās kārtās: projektu pieteikumu atbilstību
administratīvajiem kritērijiem un projektu pieteikumu atbilstību kvalitātes kritērijiem.
27. Pirmajā vērtēšanas kārtā vērtē iesniegtā projekta atbilstību administratīvajiem
kritērijiem (novērtē ar “jā” vai “nē”):
27.1. projekta pieteikums ir iesniegts nolikumā noteiktajā termiņā;
27.2. projekta iesniedzējs atbilst nolikuma I nodaļā noteiktajām prasībām;
27.3. projekta pieteikums ir latviešu valodā un noformēts atbilstoši šī nolikuma IV
nodaļā noteiktajām prasībām;
27.4. projekta pieteikums atbilst konkursa mērķim un tematiskajiem virzieniem;
27.5. projekta pieteikums satur visu prasīto informāciju;
27.6. ir pievienoti nepieciešamie pielikumi;
27.7. projekta budžetā iekļautās izmaksas atbilst III nodaļā minētajām prasībām.
28. Projekta pieteikums tiek virzīts vērtēšanai otrajā kārtā, ja atbilst visiem administratīvas
vērtēšanas kritērijiem. Kritēriji 27.5. un 27.6. ir precizējami, pārējie kritēriji nav
precizējami un ja projekts neatbilst kādam no kritērijiem, tas tālāk netiek vērtēts.
29. Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai dokumenti, komisijai ir tiesības pieprasīt
nepieciešamos dokumentus vai iztrūkstošo informāciju. Ja 5 dienu laikā prasītā
informācija netiek iesniegta, projekta iesniedzējs tiek izslēgts no turpmākās
piedalīšanās konkursā, par ko tiek rakstiski informēts.
30. Projektu pieteikumu vērtēšanas otrajā kārtā vērtē projektu pieteikumus pēc
kvalitatīviem un finanšu kritērijiem (punktu sistēmā 0-5):
30.1. Projektu vērtēšanas kritēriji un papildus nosacījumi:
Vērtēšanas kritērijs
Sabiedriskais nozīmīgums

Projekta efektivitāte
Radošā pieeja

Vērtējuma
skala
Projekta aktivitātes, labums un rezultāti brīvi 0-5
pieejams plašākai sabiedrības daļai (ciems,
novads). Projekts būtiski uzlabo noteiktas
sabiedrības daļas dzīves kvalitāti.
Risināmās problēmas nozīmīgums. Projekta 0-5
dalībnieku aktivitāte un skaits projekta
īstenošanā.
Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte, 0-5
novatorisms.
Pamatotas projekta aktivitāšu izmaksas, ir 0-5
nodrošināts
projekta
iesniedzēja
līdzfinansējums, kā arī no citiem finanšu
avotiem piesaistīts finansējums.
Apraksts

Projekta
izmaksu
pamatojums,
atbilstība
plānotajām
projekta
aktivitātēm,
pašu
līdzfinansējuma apjoms
Projekta izstrādes kvalitāte Projekta mērķu, uzdevumu un rezultātu 0-5
precīzs apraksts, projekta īstenošanai
ieplānotā laika un finanšu resursu atbilstība
noteikto uzdevumu sasniegšanai
31. Vērtēšanas solis – 0,5 punkts. Augstākais vērtējums - 5 punkti, zemākais - 0 punkti.
Maksimālais iespējamais vērtējums - 25 punkti.
32. Netiek atbalstīti tie projekti, kuru kopējā vērtējuma punktu summa ir mazāka par 50%
no maksimālās iespējamās iegūstamās punktu summas, tas ir - 12.5 punkti.
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33. Gadījumā, ja tiek iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiks dota projektiem, kuriem
ir nodrošināts lielāks iesniedzēja līdzfinansējums.
33.1.
Ja vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisijas
lēmumu pieņem atklāti balsojot.
34. Komisijas lēmumi tiek pieņemti komisijas sēdes laikā atklāti balsojot.
35. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās komisijas priekšsēdētājs un visi 5 (pieci)
komisijas locekļi.
36. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
37. Komisija atbalsta projekta pieteikumus, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu.
38. Komisija projektu sarakstu rekomendē apstiprināšanai Riebiņu novada domes sēdē.
Dome pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem.
39. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts mājas lapā www.riebini.lv.
40. Komisijai ir tiesības:
40.1. lemt par projektu pieteikumu neatbilstību konkursa nolikuma prasībām;
40.2. veikt aritmētisko kļūdu labojumus pretendentu piedāvājumos;
40.3. samazināt atbalstāmā projekta pieprasīto finansējumu un izvēlēties atbalstāmās
aktivitātes;
40.4. pieaicināt komisijas darba speciālistus un ekspertus bez balss tiesībām.
VII LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN PROJEKTU IEVIEŠANA
40. Līgumsaistību noformēšanu ar projekta īstenotāju Riebiņu novada dome veic ne
vēlāk kā 20 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem.
41. Līgumu paraksta organizācijas pārstāvis ar paraksta tiesībām vai organizācijas
pilnvarota persona.
42. Projektu finansē Riebiņu novada dome, veicot avansa maksājumu 100% apmērā uz
projekta pieteikumā norādīto bankas kontu no projektam piešķirtā programmas
finansējuma saskaņā ar noslēgto līgumu.
43. Piešķirtie līdzekļi ir paredzēti tikai atbalstītā projekta realizēšanai, un nav
pieļaujams tos izlietot citiem mērķiem un pasākumiem.
44. Projekta ietvaros radītie darbi (grāmatas) vismaz pa 1 eksemplāram ir jāatstāj
Riebiņu novada domē, arī elektroniskā versija. Norādot atsauci uz autoru,
pašvaldība iegūst bezmaksas lietošanas tiesības. Konkursa rīkotājs šos failus var
izmantot pēc saviem ieskatiem.
45. Ja finansējuma saņēmējs nav izpildījis līguma nosacījumus, līgumslēdzējam ir
tiesības pieprasīt pilnu vai daļēju saņemtā finansējuma atmaksu.
46. Ja kāds no projekta iesniedzējiem, par kuriem komisija ir pieņēmusi lēmumu par
finansējuma piešķiršanu, neslēdz līgumu vai atsauc projekta pieteikumu, Līgumu
noslēdz ar projekta iesniedzēju, kurš ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu.
47. Projekta īstenotājiem projekta īstenošanas laikā jāveic projekta ietvaros plānoto
aktivitāšu fotofiksācija gan darba procesā, gan rezultāts. Jābūt vismaz 10
kvalitatīvām bildēm, viena bilde ne mazāk kā 3 MB lielumā.
48. Projektu īstenotājiem visos publicitātes materiālos jāiekļauj informācija par
projektam piešķirto Riebiņu novada pašvaldības finansējumu. Viens publicitātes
raksts ar fotogrāfijām ir jāsagatavo un jāiesniedz domei ievietošanai mājas lapā
www.riebini.lv
VIII ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA PĒC PROJEKTA IEVIEŠANAS
49. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa iesniedz pašvaldībā:
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49.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu (saskaņā ar 3. pielikumu);
49.2. projekta Finansējuma izlietojuma atskaiti (saskaņā ar 4. pielikumu) un
darījumus apliecinošo dokumentu (čekus, kvītis, pavadzīmes u.c.) kopijas,
uzrādot arī oriģinālus (visi maksājumi jāveic bezskaidrā naudā – t.i. ar bankas
pārskaitījumu);
49.3. pavadvēstuli par projekta pārskata iesniegšanu.
50. Finanšu atskaitē projekta realizētājs atskaitās par visu piešķirto un izlietoto
finansējuma summu 100% apmērā.
51. Pārskatos iekļautajām ziņām ir jābūt patiesām un detalizētām, tām jāsatur visa
nepieciešamā informācija.
52. Pēc konkursa organizatora pieprasījuma, finansētā projekta izpildītājam ir
pienākums sniegt visu ar projekta realizēšanu saistīto informāciju. Ja pārskatos
sniegtā informācija ir nepietiekama, Riebiņu novada dome informē projekta
īstenotāju par nepieciešamību to precizēt vai papildināt.
53. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam
vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti
finanšu pārkāpumi, pašvaldības dome lemj par piešķirtā finansējuma atmaksu.
Pielikumi:
1. projekta pieteikuma veidlapa;
2. projekta izmaksu tāmes veidlapa;
3. projekta darbības un rezultātu pārskata veidlapa;
4. projekta finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa.

Domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis
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Pielikums Nr. 1
Reģistrācijas datums un numurs
Aizpilda Riebiņu novada dome

Saņemts: 2019. gada
______________________
Numurs:

NOLIKUMS
Mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”
Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
1. Projekta nosaukums
2. Projekta iesniedzējs
Organizācijas/ grupas nosaukums
Vadītāja vārds, uzvārds
Reģistrācijas Nr. vai nereģistrētām grupām
projekta vadītāja (līgumslēdzēja) personas
kods
Juridiskais statuss (ja ir)
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts
Bankas nosaukums, bankas kods
Bankas norēķinu konts

2.1. Kopienas grupas statuss: ( atbilstošo atzīmēt ar X)
a) biedrība/nodibinājums;
x
b) nereģistrēta grupa
3. Projekta vadītājs (kontaktpersona)
Projekta vadītāja vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts

4. Projekta kopsavilkums
Īsi raksturojiet projektā risināmo problēmu, norādiet projekta mērķi, galvenos pasākumus, mērķauditoriju
un projekta rezultātus. Aprakstiet esošo situāciju jomā, kuru skar projekts.

5. Atbilstība konkursa mērķim un tematiskajiem virzieniem
Pamatojiet projekta atbilstību konkursa mērķim un norādiet kādiem tematiskajiem virzieniem atbilst Jūsu
iesniegtais projekts.
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6. Īss projekta iesniedzēja apraksts
Īsi raksturojiet organizāciju/ grupu, kā arī projekta vadītāja un darba grupas pieredzi līdzīgu projektu
realizēšanā, ja tādi ir bijuši.

7. Projekta mērķis un uzdevumi
Minot mērķus, norādiet, ko kopumā vēlaties sasniegt, īstenojot šo projektu. Uzdevumos norādiet, kādas
konkrētas lietas vēlaties darīt projekta ietvaros.

8. Brīvprātīga darba iesaistīšana un projekta sadarbības partneri
Aprakstīt, vai projekta iesniedzējs plāno iesaistīt brīvprātīgo darbu? Kādu aktivitāšu veikšanai
tiks izmantots brīvprātīgais darbs? Vai projektā plānots iesaistīt sadarbības partnerus, ja jā –
kādus?

9. Projekta īstenošanas periods
Projekta sākums:
(mēnesis, gads)

Projekta nobeigums
(mēnesis, gads)

10. Projekta īstenošanas vieta
(Kas ir telpu (nama) vai zemes īpašnieks, kur tiks īstenots projekts: (ja projekts ir saistīts ar konkrētu telpu
izmantošanu, remontdarbiem un aprīkojuma vai iekārtu uzstādīšanu)).

11. Projekta aktivitāšu īstenošanas laika grafiks
Veidots kalendāra laika grafikā, norādot konkrētus datumus, mēnešus, aprakstiet projektā īstenojamās
aktivitātes.
Īstenošanas laiks

Aktivitātes apraksts

54

12. Paredzamie projekta rezultāti
Projekta kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti (apmeklētāju skaits, publicitāte u.c.), projekta realizēšanas
efektivitāte, kā projekts uzlabos un attīstīs novada iedzīvotāju sabiedrisko dzīvi.

13. Projekta kopējais budžets, EUR
Kopējais projekta budžets

EUR

100%

Pašvaldības finansējums
Līdzfinansējums vai finansējums no citiem finanšu avotiem,
ja tas tiks piesaistīts, lai realizētu projektu
14. Projekta izmaksas/budžets, EUR
Nr.
p.k.

Izdevumu/budžeta
pozīcija

Aprēķins
izdevumu
pamatojumam
(vienību skaits x

Pašvaldības
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
kopējās
izmaksas

samaksa par
vienību)

Pielikumi
1) Iniciatīvas grupām jāiesniedz dalībnieku saraksts (vārds, uzvārds, dzīves vieta,
paraksts).
2) Ja nepieciešams - dokumenti un materiāli, ko Projekta iesniedzējs uzskata par
vajadzīgu pievienot pieteikumam (fotogrāfijas, skices, plāni utt.).

Es, apakšā parakstījies, apstiprinu, ka pieteikumā sniegtā informācija ir
pareiza un patiesa:
Projekta vadītājs _________________
(paraksts)
2019. gada _______________
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Pielikums Nr. 2

NOLIKUMS
Mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”
Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā
PROJEKTA IZMAKSU TĀME
Nr.

Izdevumu pozīcijas* Pieprasāmais
finansējums no
pašvaldības
EUR

Līdzfinansēju
ma apjoms
EUR (ja tāds
paredzēts)

Līdzfinansējuma
veids (nauda,
mantiskais
ieguldījums vai
brīvprātīgais
darbs) **

KOPĀ EUR:
Kopā % no kopējām
izmaksām:

X

Kopā
EUR

100%

*Izdevumu pozīcijā jānorāda arī izdevumu mērķi un pamatojums (piemēram: transporta
izdevumi, u.c.).
** Projekta pieteicējam jāparedz līdzfinansējums naudā vai mantiskā ieguldījumā vai kā
brīvprātīgo darbu u.c.) ne mazāk kā 10 % no kopīgā pašvaldībai pieprasāmā finansējuma.
Ja līdzfinansējums tiek nodrošināts mantiskā ieguldījumā vai brīvprātīgā darba veidā,
papildus tiek aizpildīta 2.1.tabula.
2.1. Mantiskā ieguldījuma vai brīvprātīgā darba novērtējuma aprēķins (Eur)
PIEMĒRS
2.1.tabula
Izdevumu
Ieguldījuma veids Vienība
Vienības
Vienību
Izmaksas
pozīcijas
izcenojums daudzums
kopā
Nr.
(EUR)
(EUR)
1.
Degviela
Litri
1.05
20
21.00
2.
Brīvprātīgais
stundas
2.2485*** 40
89.94
darbs
...........
.........
*** attiecīgi minimālās stundas tarifa likmei konkrētā mēnesī (katra mēneša stundas tarifa
likmi skatīt http://www.lm.gov.lv/text/2525 ).
Projekta vadītājs

............................................... /Vārds, uzvārds/
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Pielikums Nr. 3
NOLIKUMS
Mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”
Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā

PROJEKTA DARBĪBAS UN REZULTĀTU PĀRSKATS
Riebiņu novada domei
Saules iela 8, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326

1. PROJEKTA NOSAUKUMS

2. PROJEKTA IESNIEDZĒJS
Organizācijas/ grupas nosaukums
Vadītāja vārds, uzvārds
Reģistrācijas Nr. vai nereģistrētām grupām
projekta vadītāja (līgumslēdzēja) personas
kods
Juridiskais statuss (ja ir)
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts
Bankas nosaukums, bankas kods
Bankas norēķinu konts

3. PROJEKTA VADĪTĀJS (KONTAKTPERSONA)
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts
4. ĪSTENOTĀ PROJEKTA KOPSAVILKUMS, MĒRĶU UN UZDEVUMU IZVĒRTĒJUMS
Aprakstiet vai projektu izdevās īstenot kā sākotnēji plānots, vai tika sasniegti projektā izvirzītie mērķi,
uzdevumi (īss apraksts par projekta mērķiem, uzdevumiem, mērķa grupu, galvenajām aktivitātēm un
rezultātiem). Norādiet kāds bija finansējuma sadalījums starp projekta aktivitātēm.

5. PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITA / DETALIZĒTS AKTIVITĀŠU APRAKSTS
Nr.

Aktivitātes
nosaukums
Aktivitātes,
kas ir
noteiktas
projekta

Apraksts
Aprakstiet veiktās
darbības un
izmantotās metodes
aktivitāšu īstenošanā,
kā arī raksturojiet
aktivitāšu norises

Norises
datums/-i,
norises
vieta
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Atsauce uz pielikuma Nr.
(Pievieno atsauci uz pielikumiem, kas
pievienoti ziņojumam un apstiprina
projekta aktivitāšu īstenošanu)

pieteikumā, kā
arī papildus
veiktās
aktivitātes

procesu un rezultātu.
Ja radušās atkāpes no
sākotnējā plāna, tās
jāpamato.

6. PROJEKTA REZULTĀTI UN IEGUVUMI
Aprakstiet projekta ietekmi uz mērķa grupām - uzkaitiet kvantitatīvi izmērāmos projekta rezultātus (piem.,
pasākuma apmeklētāju skaits, projektā iesaistīto cilvēku skaits utt.) un kvalitatīvi mērāmos projekta
rezultātus, balstoties uz projekta pieteikumā plānotajiem rezultātiem, kā projekts uzlaboja Riebiņu novada
lauku vides attīstību un palīdzēja risināt Jūsu organizācijai aktuālās vajadzības. Ja projekta ieviešanas
rezultātā sasniegti papildus rezultāti, tos arī norādiet!

7. PROJEKTA PUBLICITĀTE
Aprakstiet un skaitliski raksturojiet informatīvos materiālus, publikācijas un citus projekta rezultātus,
norādot atsauces uz to kopijām, kas pievienotas atskaites pielikumā.

8. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS
Projekta sākums:
(mēnesis, gads)
9. PIELIKUMI

Projekta nobeigums:
(mēnesis, gads)

1. PIEM. DALĪBNIEKU SARAKSTI
2. FOTOGRĀFIJAS
3. ............

10. PARAKSTI
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2019. gada _____ ._________________
Projekta vadītājs / vārds, uzvārds/
__________________________
(paraksts)

Pielikums Nr. 4

NOLIKUMS
Mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”
Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā

________________________________________________________________________
__________
(Iedzīvotāju apvienības vai organizācijas nosaukums, Reģ. nr.)
________________________________________________________________________
___________(adrese)

ATSKAITE
Par projekta finansējuma izlietojumu
_____________________________________________________________realizācijā
(projekta nosaukums)
Saskaņā ar 2019. g.__________________ līgumu Nr._____ projekta finansējums ir
izlietots šādi:
N.p.k.

Projekta
izdevumu
pozīcija
saskaņā ar
2.pielikumu
„Projekta
izmaksu
tāme”

Darījumu
apliecinošā
dokumenta
nosaukums,
numurs un
datums
(kvītis, EKA
čeks, pavadzīme,
rēķins)

Izmaksu
Summa (EUR),
apliecinošā
tai skaitā:
dokumenta
Pašvaldības
Projekta
nosaukums,
līdzfinansējums
iesniedzēja
numurs un
līdzekļi
datums
(maksājuma
uzdevums, kases
izdevumu orderis
vai avansa
norēķins)

Kopā, EUR
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Kopā %
Pavisam kopā izlietoti: EUR __________
(______________________________________)
(summa vārdiem)
Pielikumā attaisnojoši dokumenti uz _____________lapām.
Pievienoto dokumentu saraksts:
1. .....
2. .....
__________________________
/paraksts/
_________________________ /datums/

_________________________________
/paraksta atšifrējums/
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3. pielikums

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv
============================================================

Riebiņu novada Riebiņu pagastā
Saistošie noteikumi Nr. 1/2019
2019. gada 15. janvārī
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes 15.01.2019. sēdes
lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 1)
Precizēti
ar Riebiņu novada domes 21.03.2019. sēdes
lēmumu Nr. ___ (prot. Nr. ___)

Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta 2.4 daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Riebiņu novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš ir
sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē (turpmāk – privāta izglītības iestāde).
2. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā aprēķināšanas kārtība tiek noteikta atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem, kas paredz izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei (turpmāk – Ministru kabineta
noteikumi) paredzētajam.
II. Nosacījumi pašvaldības atbalsta piešķiršanai un bērna likumiskā pārstāvja
pienākums informēt pašvaldību
3. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts norēķiniem ar privāto izglītības iestādi, pamatojoties
uz bērna likumiskā pārstāvja pašvaldībā iesniegtu pieteikumu (Pielikums), ja:
3.1. privāta izglītības iestāde atbilst šādiem nosacījumiem:
3.1.1. reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;
3.1.2. nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās un ne
mazāk kā 12 stundas dienā;
3.1.3. īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu;
3.1.4. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par
pašvaldības atbalsta piešķiršanu attiecīgā bērna pirmsskolas izglītības programmas
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apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme atbilstoši Ministru
kabineta noteikumos paredzētajam;
3.1.5. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu
likuma izpratnē;
3.1.6. privātā izglītības iestāde ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības
informācijas sistēmā;
3.1.7. privātajai izglītības iestādei ar bērna likumisko pārstāvi ir noslēgts līgums
par pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu, par ko privātā izglītības iestāde
iesniedz apliecinājumu pašvaldības Izglītības pārvaldē;
3.2. bērns atbilst šādiem nosacījumiem:
3.2.1. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;
3.2.2. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.2.3. bērns ir reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē, kas
nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi (turpmāk – pašvaldības izglītības
iestāde);
3.2.4. uz bērnu ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:
3.2.4.1. pašvaldība bērnam nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē, par
ko pašvaldība rakstiski ir informējusi bērna likumiskos pārstāvjus;
3.2.4.2. pašvaldība rakstveidā ir piedāvājusi bērnam, pēc pusotra gada vecuma
sasniegšanas ,un kurš jau apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības
iestādē, vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet
bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, un bērns turpina apgūt
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē;
4. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību par
izmaiņām ziņās par deklarēto dzīvesvietu gadījumā, ja bērna vai vismaz viena tā
likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vairs nav pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
III. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība
5. Pašvaldība pēc noteikumu 3.punktā minētā pieteikuma saņemšanas no attiecīgā bērna
likumiskā pārstāvja informē viņu par pašvaldības iespējām nodrošināt attiecīgam
bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, kā arī
par attiecināmo pašvaldības atbalstu un tā apmēru.
6. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar atsevišķu Riebiņu
novada domes lēmumu.
7. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz pašvaldībā rēķinu par
iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kas ir sastādīts atbilstoši Valsts
izglītības informācijas sistēmā iekļautajam izglītojamo sarakstam.
8. Pašvaldības atbildīgais darbinieks – izglītības jautājumu koordinatore pārbauda
izglītojamo atbilstību atbalsta saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu apmaksai
pašvaldības Grāmatvedībā.
9. Pašvaldības Grāmatvedība 10 darba dienu laikā saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar
privāto izglītības iestādi, naudas līdzekļus par iepriekšējo mēnesi ieskaitot privātās
izglītības iestādes kontā kredītiestādē.
IV. Atteikums piešķirt pašvaldības atbalstu
10. Pašvaldībai ir tiesības atteikt piešķirt atbalstu, ja:
10.1. atbalsts tiek pieprasīts par bērnu, kurš neatbilst noteikumu 3.2.apakšpunktā
noteiktajām prasībām;
10.2. atbalsts tiek pieprasīts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla
neapmeklēja privāto izglītības iestādi;
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10.3. atbalsts tiek pieprasīts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai privātajā izglītības
iestādē.
11. Pašvaldībai ir tiesības lūgt informāciju privātajai izglītības iestādei par izglītojamo
apmeklējuma uzskaiti un par to, vai bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu
attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.

Domes priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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Pielikums
Riebiņu novada domes 2019.gada 15.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019
Riebiņu novada domei
Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV-5326
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds:
Personas kods: |__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__|
Deklarētās dzīvesvietas adrese:
Faktiskās dzīvesvietas adrese (informācijas saņemšanai):
Tālruņa numurs:
E-pasts: vēlos informāciju saņemt tikai elektroniski |__|:
PIETEIKUMS

par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas izmaksu
segšanai privātajai izglītības iestādei
20___.gada ___._____________
Bērna vārds, uzvārds
_____________________________________________________________________,
personas kods |__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__|,
bērna deklarētā dzīvesvietas adrese
_________________________________________________________________________
______________
no 20___ .gada ________________________ vēlas uzsākt apmeklēt privāto pirmsskolas
izglītības iestādi
(Iestādes nosaukums un adrese)
(Iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā)
(Kontaktpersona iestādē, tālruņa numurs)

_________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
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Paskaidrojuma raksts
Riebiņu novada domes 2019. gada15. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2019„Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei”
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1.
Projekta Saistošo noteikumu izdošanas nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas
nepieciešamības
Saeimā 2015.gada decembrī pieņemtais likums „Grozījumi Izglītības
pamatojums
likumā“, kas stājās spēkā 2015.gada 11.decembrī, ar kuru Izglītības likums
tika papildināts ar 17.panta (24) daļu, kas nosaka pienākumu pašvaldības
saistošajos noteikumos noteikt kārtību, kādā tā nodrošina vienam
izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu pirmsskolas izglītības
programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves
uzsākšanai), kas tiek īstenota privātajā izglītības iestādē.
2. Īss projekta satura Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā Riebiņu novada pašvaldība
izklāsts
atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām
izmaksām izglītības iestādēs sedz pirmsskolas izglītības programmas (no
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas
privātai izglītības iestādei. Pašvaldība papildus Izglītības likumā
noteiktajam, atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, sedz minētās vidējās
izmaksas arī privātajām izglītības iestādēm, kas nodrošina pirmsskolas
izglītības programmas apguvi.
Saistošie noteikumi nosaka nepieciešamos dokumentus un tajos iekļautās
informācijas apjomu un dokumentu iesniegšanas kārtību pašvaldības
finansējuma saņemšanai.
Saistošie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja attiecīgajā gadā dzimušajiem
bērniem pašvaldība nodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē
(neveidojas rinda bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē vai
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu attiecīgajā gadā
dzimušajiem bērniem), pašvaldības finansiālais atbalsts par bērnu privātajai
izglītības iestādei netiek sniegts.
3. Informācija par Finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama. Līdz šim
plānotā
projekta laikam šāds pašvaldības atbalsts netika sniegts.
ietekmi
uz Saistošo noteikumu izpildei jaunas amata vietas vai jaunu institūciju
pašvaldības budžetu
izveidošana pašvaldībā nav nepieciešama.
4. Informācija par Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē.
plānotā
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par Nav attiecināmi.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par Nav attiecināmi.
konsultācijām
ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs
P. Rožinskis

65

