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Vēl 2018. gada oktobrī zī-
mols «Laima» uzaicināja Rie-
biņu novada domes Sociālo die-
nestu piedalīties labdarības pro-
jektā ««Laimas» labdarības na-
miņš», kura mērķis bija ieprie-
cināt maznodrošināto un trū-
cīgo ģimeņu bērnus ar Ziemas-
svētku dāvanām. 

««Laimas» labdarības namiņš»
darbojās pašā Rīgas sirdī – pie
Laimas pulksteņa, kur jau no pir-
mās Adventa svētdienas līdzcil-
vēki tika aicināti sarūpēt Ziemas-
svētku dāvanas trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem Latvijas bēr-
niem, kuri iesūtījuši speciālas kar-
tītes ar savām vēlmēm par Zie-
massvētku dāvanām. Iepriekšējo
sešu gadu laikā, labdarības pro-
jekta ««Laimas» labdarības na-
miņš» ietvaros, sarūpētas Ziemas-
svētku dāvanas 5350 bērniem no
visas Latvijas. 

Šogad akcijas rīkotāji dāvāja
prieku arī Riebiņu novada bēr-

niem no trūcīgām un maznodro-
šinātām ģimenēm. Kopumā  tika
sarūpētas 146 dāvanas, kuras  jan-
vārī  nonāca pie bērniem.

Visu dāvanu saņēmēju vārdā
paldies vēlamies pateikt ikvie-

nam, kurš pielika roku, vārdu,
domu, darbu pie tā, lai tiktu ie-
priecināti mūsu novada bērni.  

Riebiņu novada domes
Sociālais dienests

Novada maznodrošinātie bērni saņēma
Ziemassvētku dāvanas 

Aizvadītā gada nogalē Riebiņu novada domes foajē un Sociālā dienesta
telpas uz mirkli pārvērtās par bērnu sapņu dāvanu glabātuvi, ko sarūpēja
līdzcilvēki no visas Latvijas labdarības projekta ««Laimas» labdarības
namiņš» ietvaros.

21. februārī plkst. 17.00 
Riebiņu novada Rušonas pagasta Aglonas stacijā 

notiks Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumu izstrādes publiskā apspriešana

Projekta mērķis – izstrādāt noteiku-
mus, kas ļaus kvalitatīvāk apsaimniekot
Rušonas ezera ūdeņus, kā arī pasargāt no
plūdu draudiem un applūšanas platības ap
ūdenskrātuvēm, palīdzēs veikt ūdens ob-
jekta hidroloģisko režīmu regulēšanu Kameņecas HES un Jaunaglo-
nas HES, saglabāt Rušonas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu
daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības,
kā arī veicināt teritorijas nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas
tūrismu un ekoloģisko izglītību ilgtermiņā.

Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu iz-
strāde notiek saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu
projekta «Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) notei-
kumu izstrāde» ietvaros. Noteikumu izstrādātājs ir SIA «Vides risi-
nājumu institūts».

Detalizētu informāciju par pasākumu par uzzināt Riebiņu novada
domes Attīstības un plānošanas daļā vai zvanot pa tālruni 65324379,
vai rakstot uz e-pastu: inese.jakovele@riebini.lv.

Pabeigti pasākumi, kas vērsti uz komersantiem
nepieciešamās publiskās infrastruktūras

izveidi Riebiņu novada Stabulnieku pagastā
Riebiņu novada dome ir īstenojusi darbības programmas «Iz-

augsme un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmēj-
darbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās no-
teiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vie-
tējo uzņēmēju vajadzībām» trešās projektu iesniegumu atlases kārtas
«Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās,
kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru paš -
valdības» projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/014 «Komercdarbības atbal-
stam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku
pagastā, Riebiņu novadā».

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/014 «Komercdarbības atbalstam pare-
dzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu
novadā» mērķis bija izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu
novada Stabulnieku pagasta teritorijā, veicot satiksmes infrastruktūras
uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba-
vietu radīšanu. Projekta ietvaros tika veikta tehniskā projekta izstrāde,
ceļa seguma pārbūve ceļa posmam 1,11–1,69 km, asfaltbetona se-
guma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekār-
tošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta
vadība.

Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.
Projekta rezultātā izstrādāts «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi–Meža Mičulīši posma km 1,11–
1,69 pārbūve» būvprojekts. Projekta ietvaros tika veikta Stabulnieku
pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi–Meža Mičulīši posma
km 1,11–1,69 ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta
kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī transportam,
kas veic saražotās produkcijas transportēšanu. Tāpat projekta ietvaros
veikta pašvaldības autoceļa pārbūves autoruzraudzība un būvuzrau-
dzība. Piesaistot projekta vadītāju un grāmatvedi, veikta projekta
vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes
pakalpojumi par projekta īstenošanu. Projekta izmaksu un ieguvumu
analīzes ziņojuma izstrādei tika piesaistīti speciālisti ar atbilstošu
kvalifikāciju un zināšanām.

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām inves -
tīcijām infrastruktūrā veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 130 000,00
apmērā, kā arī radīs četras jaunas darbavietas.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un piln-
veidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada
Stabulnieku pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto
investīciju apjoma palielināšanai un darbavietu radīšanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 152 941,18, no
tiem: ERAF finansējums ir EUR 130 000, pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 16 058,83 un valsts budžeta dotācija – EUR 6882,35,
bet neattiecināmās izmaksas – EUR 19294,72.

Projekta īstenošanas vieta ir Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
administratīvā teritorija, projekta realizācijas periods – 01.12.2017.–
21.12.2018.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

Ir sācies jauns gads, tādēļ
Riebiņu novada dome dzimtsa-
rakstu nodaļa īsumā sniedz īsas
statistiskās ziņas par pagājušo
gadu. Ieskatoties statistikas ai-
lēs, priecē tas, ka turpina sa-
rukt mirstība, bet, salīdzinot ar
pagājušo gadu, – pieaudzis re-
ģistrēto laulību skaists.

2018. gadā Riebiņu novadā
piedzima 29 bērni – 18 zēni un
11 meitenes. Četrpadsmit bērni
savās ģimenēs ir pirmie bērni, as-
toņi kā otrie bērni, bet septiņi
bērni dzimuši ģimenēs, kurās aug
trīs un vairāk brāļi un māsas. No
visiem bērniem divdesmit seši ir
latvieši, bet trīs bērniem ir cita
tautība. Vecāki saviem bērniem
devuši skaistus vārdus – novadā
aug meitenes: Beāte, Karīna, Bel -
la, Kerija, Agate, Viktorija, Amē-
lija, Darja, Estere, Sofija un Alise.
Tāpat novadā aug braši zēni:
Miks, Viktors, Ralfs, Dāvids, Ar-
tjoms, Kirils, Mārcis, Roberts,
Alekss, Alans, Renārs, Elvis,
Alens, Gusts, diviem zēniem dots
vārds Adrians un diviem – Ma-
reks.

2018. gadā reģistrētas 44 lau-
lības, svinētas Dimanta un Zelta

kāzu jubilejas. Baznīcās laulā-
jušies 33 pāri. Par laulību jubilā-
riem esam stāstījuši gan pašval-
dības informatīvajā izdevumā,
gan arī laikrakstā «Vietējā Latga-
les Avī ze». Esam priecīgi, ka gan
laulību reģistrācijās, gan arī ik-
dienā esam saņēmuši pateicības
par to, ka dzimtsarakstu nodaļu
ir ērti apmeklēt arī cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, jo telpās ir
lifts, dar ba kabinetam un dzimt -
sarakstu zālei – platas un ērtas
durvis.

Aizvadītajā gadā novadā reģis -
trēti miruši 79 cilvēki – 39 vīrieši
un 40 sievietes, 59 ir pensijas ve-
cuma cilvēki, 48 latvieši un 31 –
citas tautības. Mirušo iedzīvotāju
vidējais vecums – 72 gadi, vīrie-
šiem – 67 gadi, sievietēm – 77
gadi. Vecākajam mirušajam vīrie-
tim bija 90 gadi, bet vecākajai mi-
rušajai sievietei – 96 gadi. Jāpie-
bilst, ka no mirušajiem deviņdes-
mit gadus piedzīvojuši 11 cilvēki,
bet astoņdesmit gadus – deviņ-
padsmit novada iedzīvotāji.

Pagājušajā gadā bez civilstā-
vokļa aktu reģistriem un apliecī-
bām sagatavoti un izsniegti 502
dažāda veida dokumenti: izziņas,

izraksti no reģistriem, apliecinā-
jumi un citi dokumenti.

Vēl 2017. gadā sākās jauno
personas kodu piešķiršana jaun-
dzimušajiem, un jaunie vecāki pie
tiem jau ir pieraduši. Personas
kods ir īpašs un unikāls katra Lat-
vijas iedzīvotāja identifikācijas
numurs. Atzīts, ka līdzšinējā per-
sonas koda būtisks trūkums ir tā
pirmā daļa, kas sastāv no cilvēka
dzimšanas laika. Tas sniedz uzreiz
gandrīz visu informāciju par cil-
vēku. Pieņemot grozījumus Iedzī-
votāju reģistra likumā, kas nosaka
jauna personas koda piešķiršanu,
šie trūkumi ir novērsti. Reģistrējot
bērna dzimšanu, mazulis reizē
tiek deklarēts tēva vai mātes dzī-
vesvietas adresē.

Tāpat kā iepriekšējos gados,
arī šogad plānojam rīkot kāzu ju-
bileju pasākumus, jo tos atbalsta
Riebiņu novada dome. Ceram, ka
pieteiksies Dzintara, Sudraba,
Zelta vai pat Dimanta pāri. Tāpat
priecā simies par katru mazuli, kas
būs dzimis un reģistrēts Riebiņu
novadā.

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja M. Litauniece

Sarukusi mirstība, pieaudzis reģistrēto laulību skaits Riebiņu novadā

Aicinām uz tikšanos ar domes deputātiem un speciālistiem
Aicinām Riebiņu novada iedzīvotājus uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, deputātiem,

domes speciālistiem un pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem.

Tikšanās laikā pagasta teritoriālo pārvalžu vadītāji informēs par paveikto 2018. gadā, novada iedzī-
votāji tiks informēti par 2019. gada budžetu, kā arī tiks atbildēts uz iedzīvotājus interesējošiem jautāju-
miem. 

Ceram uz jūsu aktivitāti un dalību diskusijās ar novada domes priekšsēdētāju, pagastu pārvalžu va-
dītājiem, deputātiem un domes speciālistiem.

27. februārī plkst. 10.00 – Sīļukalna pagasta teritoriālajā pārvaldē.
27. februārī plkst. 12.00 – Galēnu pagasta teritoriālajā pārvaldē.
27. februārī plkst. 14.00 – Stabulnieku pagasta teritoriālajā pārvaldē.
28. februārī plkst. 12.00 – Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē.
28. februārī plkst. 14.00 – Silajāņu pagasta teritoriālajā pārvaldē.
28. februārī plkst. 16.00 – Riebiņu kultūras centra 2. stāva zālē.



2. 2019. gada februāris

Saistošie noteikumi Nr. 14/2018 
APSTIPRINĀTI ar Riebiņu novada domes 16.10.2018. 

sēdes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 14)
PRECIZĒTI ar Riebiņu novada domes 18.12.2018.

sēdes lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 18)

NOLIKUMS
Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, 

Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas,
Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā

Izdots, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Licencētā makšķerēšana Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,

Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā
(turpmāk tekstā – ezeros) tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem licencēto
makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem.

2. 2014. gada 21. oktobrī noslēgts pilnvarojuma līgums, kas paredz, ka
Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ie-
viešanu visā Rušona ezera teritorijā. Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 30. maijam.
Riebiņu novada dome apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai pagarinātu
šo pilnvarojuma līgumu pēc tā termiņa beigām, vai arī veikt atbilstošas korekcijas
šajā nolikumā, kas attiecas uz licencēto makšķerēšanu Rušona ezerā. 

3. Tā kā daļa no Rušona ezera krasta līnijas ir Aglonas novadā, pēc Civilli-
kuma zvejas tiesības ezerā pieder arī Aglonas novada ezera piekrastes zemju
īpašniekiem. Aglonas novada dome, saskaņojot šo nolikumu, neiebilst, ka
Riebiņu novada dome organizē licencēto makšķerēšanu un apsaimniekošanas
pasākumu ieviešanu visā Rušona ezera teritorijā un 2018. gada 21. novembrī ir
noslēgts pilnvarojuma līgums, kas paredz, ka Aglonas novada pašvaldība uzdod
un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošinā-
šanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušona ezera teritorijā.

4. Licencētā makšķerēšana šī nolikuma 1. punktā norādītajos ezeros tiek
ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krā-
jumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu,
kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus
zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

5. Bicānu ezers (platība 149,4 ha) un Rušona ezers (platība 2373,1 ha),
saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu ir publiski ezeri, un tajos zvejas
tiesības pieder valstij. Jāšezers (platība 107,6 ha), Kategradas (platība 133,1
ha), Eikša (platība 57,5 ha), Kaučera (platība 49,9 ha), Lielā Kurtaša (platība
48,8 ha), Lielā Solkas (platība 48,5 ha), Mazā Solkas (platība 27,0 ha) un
Salmeja (platība 104,3 ha) ezers, saskaņā ar Civillikuma 1115. panta II pielikumu
ir privāti ezeri, un tajos zvejas tiesības pieder valstij. Zolvas ezers (platība 349,6
ha) ir privātais ezers, kurš atrodas uz pašvaldības zemes. Minētie ezeri, izņemot
Rušona ezeru, atrodas Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā teri-
torijā. Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā teritorijā Rušona ezera
platība aizņem 1763,9 ha un Rēzeknes novada Feimaņu pagasta administratīvajā
teritorijā Rušonas ezera platība aizņem 609,2 ha, Aglonas novada Kastuļinas
un Aglonas pagasta administratīvajā teritorija robežojas tikai ar Rušona ezera
krastu.

6. Kaučera un Salmeja ezeri atrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā
„Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers””, (08.04.2004. MK Noteikumi Nr. 265
„Grozījumi 23.02.1999. noteikumos Nr. 69 „Noteikumi par aizsargājamo ainavu
apvidiem”). Aizsargājamo ainavu apvidus ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargā-
jamo teritoriju tīklā Natura 2000 (15.09.2005.grozījumi likumā „Par īpaši aizsar-
gājamām dabas teritorijām”).

7. Bicānu un Jāšezerā ezeri atrodas dabas liegumā „Jāšezerā - Bicānu ezers”.
Dabas liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā. 

8. Rušona ezerā ir 34 salas, no tām 10 ir noteikts dabas lieguma statuss,
tā ir arī Natura 2000 teritorija.

9. Šī nolikuma 1. punktā norādītajos ezeros licencēto makšķerēšanu orga-
nizē Riebiņu novada dome, reģistrācijas Nr. 90001882087; juridiskā adrese 
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326; tālr. 65324376,e-pasts
riebini@riebini.lv, turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs. 

10. Nolikums par licencēto makšķerēšanu šī nolikuma 1. punktā norādītajos
ezeros nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību un licencētās makšķerēšanas
organizētāja pienākumus un pakalpojumus, kā arī atbildību par šīs kārtības pār-
kāpumiem. 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
11. Licencētā makšķerēšana šī nolikuma 1. punktā norādītajos ezeros pa-

redzēta visā ezeru platībā (kartes šī Nolikuma pielikumā Nr. 1A; 1B; 1C; 1D,
1E, 1F, 1H), tajā skaitā arī Rušona ezerā saskaņā ar 2. un 3. punktu.

12. Makšķerēt ezeros atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies vai sa-
ņēmis un tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm,
personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam
(izņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas li-
cences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda, un tās ir aizliegts nodot
citām personām.

13. Ar vienas dienas licenci atļauts makšķerēt no konkrētās dienas datuma
līdz nākamās dienas plkst. 8.00.

14. Šī nolikuma 1. punktā norādītajos ezeros zemūdens medības un vēžo-
šana ir aizliegta.

15. Makšķerēšana 1. punktā norādītajos ezeros notiek saskaņā ar Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 “Licencētās makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, kā arī saskaņā ar Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vē-
žošanas un zemūdens medību noteikumi”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:

15.1. aizliegts makšķerēt no nolikumā minēto ezeru, kuros ieviesta licencētā
makšķerēšana, salām;

15.2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem ūdenstilpē diennakts
tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek uz-
skatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms
saullēkta);

15.3. diennakts tumšajā laikā visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprī-
kotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas ele-
mentu;

15.4. ūdens transporta līdzeklī ir jābūt glābšanas vestei katram makšķer-
niekam, kas atrodas šajā transportlīdzeklī.

III. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķerniekiem
16. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla:
16.1. gar privātajiem ezeriem (Kategradas, Jāšezerā, Eikša, Kaučera, Lielā

Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Zolvas un Salmeja ezers) 4 m;
16.2. gar publiskajiem ezeriem (Bicānu, un Rušona ezers) 10 m.
17. Tauvas joslā aizliegts: 
17.1. iebraukt ar automašīnām;
17.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur to ir atļauts

darīt ar līdzi atvestu kurināmo;
17.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;

17.4. piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas
un citus atkritumus;

17.5. celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu. 
18. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes

noteikumiem – īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem. 
19. Kontrolējošās institūcijas var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt

atkritumus 20 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām.
20. Bicānu ezers un Jāšezers atrodas dabas liegumā “Jašas – Bicānu

ezers”, tāpēc šajos ezeros aizliegts pārvietoties ar kuģošanas un citiem peldošiem
līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus,
kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli,
tajā skaitā zvejas kontroli, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 264 “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
16.8. punktu.

21. Makšķerniekiem ir jāievēro Riebiņu novada domes saistošie noteikumi
Nr. 12 “Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturē-
šanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā”.

IV. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa 
par makšķerēšanas licencēm, kārtība, kādā samazināma maksa

par makšķerēšanas licencēm
22. Makšķerēšana šī nolikuma 1. punktā minētajos ezeros atļauta, iegādā-

joties vai saņemot kādu no šādām licencēm (tabula 1):
23. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.
24. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm:
24.1. Bezmaksas gada licences paredzētas:
24.1.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem;
24.1.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
24.1.3. personām ar invaliditāti;
24.1.4. politiski represētām personām;
24.1.5. ūdenstilpju krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,

makšķerēšanai tikai licencē norādītajā ezerā, t.i., kura krastam pieguļ viņu
zemes īpašums;

24.1.6. personas, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu 1.1. punktā mi-
nēto ezeru krastu zonas sakopšanā, maluzvejniecības novēršanā, informācijas
sniegšanā, kas palīdzējusi novērst būtiskus draudus videi, u.c., kuras, veicot šo
ieguldījumu, ir darbojušās bez atlīdzības un kurām to ar lēmumu piešķīrusi Rie-
biņu novada dome.

25. Licences ar atlaidi, nolikuma 4.1.2.; 4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 4.1.12.
punkts, tiek piemērotas maznodrošinātām personām (pie licences iegādes uz-
rādot pašvaldības, kurā persona deklarēta, sociālā dienesta lēmumu par šī sta-
tusa piešķiršanu). 

26. Lai saņemtu gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi, nolikuma
4.1.2.; 4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 4.1.12. punkts, šo Noteikumu 5.1. un 5.2.
punktā minētajām personām ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums un jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments licencētās makšķerēšanas organizētājam, kas pamato bez-
maksas licences saņemšanu. Licences izsniegšanas brīdī tiek atzīmēts konkrēts
ezers(-i) (atstāj neizsvītrotu), kurā licence ir spēkā. 

V. Licences saturs un noformējums
27. Visu veidu licencēm jābūt noformētām atbilstoši Valsts ieņēmumu die-

nesta prasībām.
28. Visās licencēs (paraugi šī Nolikuma pielikumos Nr. 2A - H) tiek norādīts:
28.1.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs;
28.1.2. licences nosaukums (veids);
28.1.3. licences derīguma termiņš;
28.1.4. makšķerēšanas vieta (Bicānu, Jāšezers, Kategradas, Eikša, Kaučera,

Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezers); 
28.1.5. makšķerēšanas vietu šī nolikuma 24.1.5. punktā minētajām perso-

nām licencē norāda, atstājot neizsvītrotu tā ezera nosaukumu, kura krastā
atrodas attiecīgais zemes īpašums; 

28.1.6. licences numurs;
28.1.7. licences cena (maksas licencēm);
28.1.8. makšķernieka vārds un uzvārds, paraksts;
28.1.9. licences izsniedzēja paraksts un zīmogs.
29. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās

makšķerēšanas nolikumu.
30. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas,

ņemot vērā to veidu un maksas lielumu par makšķerēšanas licencēm.
31. Elektroniski iegādātās licencēs norāda: ezeru nosaukumus, licences

tipu, cenu un derīguma datumu.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
32. Licenču izplatīšanu darbdienās veic: 
32.1. Riebiņu novada Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde (Liepu 5a, Kas-

tīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV-5329), tālr. 65326101, darba dienās
plkst. 9.00–17.00, e-pasts: rusona@riebini.lv; 

32.2. Riebiņu novada domē (kasē) (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag.,
Riebiņu novads, LV-5326), tālr. 65324641, darba dienās plkst. 9.00–17.00, 
e-pasts: riebini.parvalde@riebini.lv. 

32.3. DUS “Dinaz”, Aglonas stacija, Rušonas pag., Riebiņu novads, dien-
nakts, tālr. +371 26158778.

33. Licences (izņemot gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi – no-
likuma 4.1.2.; 4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 4.1.12. punkts) var iegādāties arī
elektroniski www.epakalpojumi.lv, vai arī Riebiņu novada domes mājaslapā
www.riebini.lv sadaļā “Makšķerēšanas licences”.

33.1.1. Gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi (nolikuma 4.1.2.;
4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 4.1.12. punkts) var iegādāties tikai nolikuma 7.1.1.
un 7.1.2. punktā norādītajās licenču izplatīšanas vietās.

34. Riebiņu novada dome var slēgt līgumus ar citām juridiskām personām
par licenču izplatīšanu, par ko plašsaziņas un citos informatīvajos materiālos
tiek sniegta atsevišķa informācija. 

35. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ezera krastā vai
citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju vietējos preses izdevumos.

VII. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
36. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā

pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
37. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 80 % paliek licencētās

makšķerēšanas organizētājam, kas tiek izlietota licencētās makšķerēšanas or-
ganizēšanai, zivju resursu papildināšanai, makšķerēšanas noteikumu un mak-
šķerēšanas Nolikuma prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanai un licenču
realizētājiem. 

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
38. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta licences otrajā pusē

norādītajā formā (loms kilogramos, zivju skaits vai svars pa sugām), vajadzības
gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.

39. Elektroniski iegādātai licencei vai arī elektroniski iegādātām licencēm
lomu uzskaites tabulu aizpildīt tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai arī izdrukāt
un aizpildīt lomu uzskaites tabulu pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv.  

40. Visu licenču īpašnieku (izņemot elektroniski iegādātas licences) obligāts
pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām 5 darba dienu laikā pēc
licences derīguma termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt

pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi. Elektroniski iegādātu
licenču īpašniekiem ir pienākums 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa beigām aizpildīt lomu uzskaites tabulu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv.

41. Ikvienai personai, kura ir pārkāpusi Ministru kabineta noteikumos pare-
dzēto lomu uzskaites kārtību un šī nolikuma noteikumus, tiks liegta iespēja ie-
gādāties licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

42. Visu vienas diennakts, mēneša un gada bezmaksas licenču īpašnieku
obligāts pienākums ir licences kopā ar aizpildītām lomu uzskaites tabulām iesniegt:

42.1.1.  licenču iegādes vietās;
42.1.2.  nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi, kura norādīta šī Nolikuma

1.8.punktā;
42.1.3.  skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv; 
42.1.4. speciāli ierīkotās vietās – licenču pastkastēs;
42.1.5. portālā www.epakalpojumi.lv (portālā www.epakalpojumi.lv iegādātās

licences).
43. Personām, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības par Ministru

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžo-
šanas un zemūdens medību noteikumi”, Ministru kabineta 2015. gada 22. de-
cembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība” vai šī nolikuma pārkāpšanu, izsniegtā makšķerēšanas licence
tiek anulēta, licences vērtība netiek atgriezta, un šīm personām tiek liegta iespēja
iegādāties jaunu makšķerēšanas licenci līdz piemērotā administratīvā soda iz-
ciešanai saskaņā ar informāciju no Sodu reģistra un Integrētās Iekšlietu Infor-
mācijas Sistēmas.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
44. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtos pakalpojumus un pie-

nākumus veikt atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 “Licencētās makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.

45. Sniegt informāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, „Vietējā Lat-
gales Avīze”, Riebiņu un Rēzeknes novada laikrakstos, Riebiņu novada domes
mājaslapā www.riebini.lv un Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.re-
zeknesnovads.lv par pašvaldību saistošajiem noteikumiem par licencēto mak-
šķerēšanu un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ezeru piekrastē.

46. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizēt makšķerē-
šanas licences saskaņā ar šī Nolikuma VI nodaļu;

47. Nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas
licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī Nolikuma VII nodaļā
noteiktajām prasībām:

47.1. reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim
par otro pusgadu – pārskaitīt valsts pamatbudžetā no licenču pārdošanas iegūto
naudas līdzekļu daļu, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu VII. nodaļai;

47.2. organizētāja rīcībā esošo līdzekļu daļu izmantot atbilstoši nolikumam,
daļu līdzekļu ieguldot zivju krājumu pavairošanā, saglabāšanā un aizsardzībā,
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanā, kā
arī to pārvaldes un kontroles nodrošināšanā.

48. Organizētājs licences ar lomu uzskaites pārskatu katru gadu līdz 1. feb-
ruārim par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem, iesniedz Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” zivju krājumu novērtēšanai;

49. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981)
pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā, par katru iepriekšējo
pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim.

50. Papildināt zivju krājumus ūdeņos, ja tas ir paredzēts saskaņā ar zināt-
niski pamatotām rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem,
ūdenstilpes nomas līgumu vai nolikumu;

51. Noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu
aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

52. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu
par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas
(ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēša-
nas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

53. Uzskaitīt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā; elektroniski iegādātās li-
cences tiek automātiski uzskaitītas sistēmā.

54. Iepazīstināt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus ar no-
likuma prasībām un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču
pārdošanas un izsniegšanas vietās;

55. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites
kārtību, un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns 
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

56. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot normatīvos aktus,
zinātniskās rekomendācijas un Riebiņu novada domes 2009. gada 12. maija
sēdē apstiprinātos noteikumus „Salmeja un Kaučera ezera apsaimniekošanas
noteikumi”, „Jāšezerā – Bicānu ezera apsaimniekošanas noteikumi”, kas izdoti
saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 2. punktu un 2008. gadā
Daugavpils Universitātes Limnoloģijas institūta izstrādāto „Aizsargājamo ainavu
apvidus „Kaučers”” dabas aizsardzības plānu (apstiprinātu ar Vides ministra
05.06.2009 rīkojumu Nr. 183), 2016. gadā Daugavpils Universitātes Limnoloģijas
institūta izstrādāto dabas lieguma „Jāšezerā – Bicānu ezers” dabas aizsardzības
plānu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūta
„BIOR” izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem – Bicānu
ezeram (2003. g.), Jāšezeram (2011. g.) un Kategradas ezeram (2011. g.) un
Rušona ezeram (1998. g.), Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā
Solkas, Salmeja ezeram (2013. g.), Zolvas ezeram (1998. g.), īsteno pasākumu
plānu ezeru zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai aizsardzībai. 

57. Viens no apsaimniekošanas plāna mērķiem ir ezeru zivsaimnieciskā
potenciāla saglabāšana un palielināšana. Pašvaldības kā apsaimniekotāja kom-
petencē ir pasākumi, kas nodrošina zivju resursu saglabāšanu, papildināšanu
un aizsardzību, pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:

57.1. regulāra malu zvejniecības apkarošana;
57.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;
57.3. Vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma prasību ievēro-

šanas kontrole. 

XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
58. Licencētās makšķerēšanas nolikumā 1. punktā norādīto ezeru zivju resursu

aizsardzību un uzraudzību, saskaņā ar atbilstoši Zvejniecības likuma 18. pantu veic
Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī Valsts vides dienesta
pilnvarota persona — sabiedriskais vides inspektors un Riebiņu novada domes
pilnvarota persona.

59. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un
izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde.

XII. Nolikuma darbības laiks
60. Šis Nolikums stājas spēkā pēc saskaņošanas Zemkopības ministrijā,

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”,
Valsts vides dienestā, Dabas aizsardzības pārvaldē un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā un apstiprināšanas ar Riebiņu novada do-
mes saistošajiem noteikumiem likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā
kārtībā.

61. Saistošie noteikumi darbojas 10 gadus no to spēkā stāšanās brīža.



2019. gada februāris 3.

DOMES LĒMUMi
28. decembrī notika Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēde

Lemj par attīstības programmas darba uzdevuma aktualizēšanu 
Novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu aktualizēt Riebiņu novada attīstības

programmas 2019.–2025. gadam izstrādes darba uzdevumu. Ņemot vērā Latgales plānošanas reģiona
atzinumu un sabiedriskās apspriedes rezultātus, veikt Attīstības programmā precizējumus, atkārtoti veikt
sabiedrības līdzdalības pasākumus (aptauju), kā arī informēt Latgales plānošanas reģionu par veiktajiem
precizējumiem. 

Riebiņu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādes process rit saskaņā ar Ministru
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentiem» un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem Metodis-
kajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (07.10.2014.).

Saskaņo domes priekšsēdētāja deleģēšanu Sabiedrības integrācijas fonda padomē
Domes sēdē, izskatot Sabiedrības integrācijas fonda vēstuli par Sabiedrības integrācijas fonda

padomes 108. sēdi, kurā informē, ka saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 9. panta pirmās
daļas 2. punktu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome ir deleģējusi Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes locekli un Riebiņu novada domes priekšsēdētāju Pēteri Rožinski, domes deputāti pie-
ņēma informāciju zināšanai un saskaņoja novada domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska deleģēšanu Sa-
biedrības integrācijas fonda padomē.

15. janvārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

apstiprina nosacītās cenas atsavināšanai nodotajiem dzīvokļiem
Riebiņu novada domes sēdē tika izskatīts Finanšu un Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un

Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojekts par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļu
īpašumiem, kuri saskaņā ar novada domes lēmumiem ir nodoti privatizācijai.

Pieņemts lēmums apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5A k-2-8» nosacīto cenu EUR 1034,65;
dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5A-5» nosacīto cenu EUR 2358,01; dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5A-8»
nosacīto cenu EUR 874,25; dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5-24» nosacīto cenu EUR 2165,70 un dzīvokļa
īpašuma «Gailīšu Īpašumi 1-3» nosacīto cenu EUR 265,84. Nolemts noteikt atlaidi ne vairāk kā 20 %
apmērā no kadastrālās vērtības par īres tiesību pirkšanu no pašvaldības un par kapitālieguldījumiem, sa-
skaņā ar pašvaldības izziņu un apliecinošiem dokumentiem.  

apstiprina siltumenerģijas tarifa izmaiņas Riebiņu ciematā
Domes deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt vienošanos ar SIA «Agrofirma «Turība»» par siltumenerģijas

tarifa izmaiņām ar 2019.  gada 1. februāri. Nolemts apstiprināt siltumenerģijas tarifu par 1 MWH – EUR
63,03 bez PVN un noteikt maksu par siltumenerģiju dzīvojamās ēkas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1,
Riebiņos īrniekiem EUR 63,03 (bez PVN) par 1 MWH ar 2019. gada 1. februāri.

Līdz šim tarifs bija EUR 56 bez PVN par 1 MWh, bet pagājušajā apkures sezonā iedzīvotāji un
iestādes par apkuri maksāja EUR 54,46 par 1 MWh (bez PVN). Riebiņu novada dome ar SIA «Agrofirma
«Turība»» norēķinās ar autonomo siltuma ražotāju pilnā apjomā un pēc tam iekasē ekvivalentu maksu no
īrniekiem un nomniekiem. Siltumenerģijas piegādes objekti Riebiņu pagastā (izņemot pašvaldības iestādes)
ir: dzīvojamā māja Parka ielā 2, Rēzeknes ielā 1 un ēka Viļānu ielā 2A. Ēkā Viļānu ielā 2A, Riebiņos
atrodas divi dzīvokļi, ārsta prakse, aptieka un frizētava. 

Piešķir līdzekļus 
Izskatot SIA «Austrumlatvijas koncertzāle» iesniegumu par finansiālu atbalstu Latgaliešu kultūras

Gada balvai «Boņuks 2018», domes deputāti pieņēma lēmumu piešķirt finansiālu atbalstu EUR 150
apmērā balvas pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai.

Uzsāks jaunatnes politikas attīstības plāna izstrādi
Domes sēdē nolemts uzsākt Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2019.–2024. gadam

izstrādi un apstiprināt tā darba grupu šādā sastāvā: darba grupas vadītājs – Riebiņu novada multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra «Pakāpieni» vadītājs un jaunatnes lietu speciālists Oskars Bērziņš; darba
grupas locekļi: Riebiņu novada vidusskolas lietvede-arhīviste, skolotāja Sanita Upeniece, Riebiņu novada
domes Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja Ilze Kudiņa un Riebiņu novada iedzīvotāji, jau -
nieši – Darja Komlačeva, Elīza Kabakova, Evija Meluškāne un Lauris Uzulnīks.

Nolemts paziņojumu par Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2019.–2024. gadam iz-
strādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā
«Riebiņu Novada Ziņas». Lēmumu par Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2019.–2024.
gadam izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un kaimiņu pašvaldībām.

Nolemts atcelt Riebiņu novada domes 18.12.2017. lēmumu Nr. 2 «Par Riebiņu novada jaunatnes po-
litikas attīstības plāna 2018.–2022. gadam izstrādi un darba grupas apstiprināšanu» (prot. Nr. 11(18)).

apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu ie-

pirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar aS «Preiļu siers» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 2019. ga -

dā (1. daļa «Piena un piena produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 24 051,95 bez PVN;
‚ ar SIa «Rēzeknes gaļas kombināts» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vaja-

dzībām 2019. gadā (2. daļa «Gaļa. Gaļas pārstrādes produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 25 879,63
bez PVN;

‚ ar SIa «Lietas Md» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 2019. gadā
(3. daļa «Dārzeņi un garšaugi») ar piedāvāto līgumcenu EUR 10 152,47 bez PVN;

‚ ar SIa «Lietas Md» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 2019. gadā
(4. daļa «Augļi un ogas») ar piedāvāto līgumcenu EUR 5136,60 bez PVN;

‚ ar SIa «Marijas centrs» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 
2019. gadā (5. daļa «Saldēti produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 1752,76 bez PVN;

‚ ar SIa «Futurus food» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 
2019. gadā (6. daļa «Konservētā produkcija») ar piedāvāto līgumcenu EUR 3999,87 bez PVN;

‚ ar SIa «Marijas centrs» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 
2019. gadā (7. daļa «Graudaugi, pākšaugi un to produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 3578,08 bez
PVN;

‚ ar SIa «Vecā maiznīca» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 
2019. gadā (8. daļa «Maize») ar piedāvāto līgumcenu EUR 15 157,25 bez PVN;

‚ ar SIa «Futurus food» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 
2019. gadā (9. daļa «Dažādi produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 8614,50 bez PVN;

‚ ar SIa «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu
2019. gadā ar piedāvāto līgumcenu EUR 169 811,82 bez PVN;

‚ ar SIa «SELdING» par higiēnas preču un uzkopšanas līdzekļu piegāde Riebiņu novada domes
iestādēm 2019. gadā ar piedāvāto līgumcenu EUR 8678,86 bez PVN.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.

XIII. Nolikuma pielikumi
62. Licencētās makšķerēšanas vietas – Salmeja un Kaučera (pielikums Nr. 1A) Eikša, Lielā Solkas un Mazā Solkas

(pielikums Nr. 1B), Jāšezerā un Bicānu (pielikums Nr. 1C), Kategradas (pielikums Nr. 1D), Lielā Kurtaša (pielikums Nr.
1E), Rušona (pielikums Nr. 1F), Zolvas (pielikums Nr. 1 H) ezera shēmas;

62.1 Licenču paraugi (pielikums Nr. 2A – 2D);
62.2. Loma uzskaites forma (pielikums Nr. 3);
62.3. Nolikuma saskaņojumu lapa ar institūcijām (Pielikums Nr. 4.)
62.4. Riebiņu novada un Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvās teritorijas karte, kura ir izvietota arī

stendos pie ezeriem, kuros notiek licencētā makšķerēšana.

PaSKaIdROJUMa RaKStS
Riebiņu novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 14/2018 “NOLIKUMS “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā”

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

Tabula Nr.1



4. 2019. gada februāris

Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

Nekustamā īpašuma «Taureņi» izsole
Riebiņu novada dome piedāvā lauksaimniekiem iegādāties tre-

šās izsoles izsolē Riebiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu –
neapbūvētu zemesgabalu «Taureņi» Riebiņu novada Rušonas
pagastā. Izsole notiks šī gada 28. februārī plkst. 11.00 Saules
ielā 8, Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Riebiņos. Iz-
soles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta adrese – «Taureņi», Rušonas pagastā, Riebiņu
novadā, īpašuma kadastra apzīmējums – 7670 012 0265. Zemes-
gabala kopplatība – 14,58 ha, tajā skaitā 10,68 ha lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, 1,95 ha meža zeme un 1,95 ha aizņem pārējās
zemes (krūmi, purvi, ūdeņi, ceļi). Zemesgabals – pašvaldības īpa-
šums, reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 100000577799 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. Zemes-
gabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas
plānojumam 2012.–2024. gadam – lauksaimniecībā izmantojamā
zeme.  Zemesgabals iznomāts privātpersonām īstermiņa nomā. Iz-
soles objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 8.30 līdz 12.30,
iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma spe-
ciālisti Ināru Upenieci pa tālruni 65392860.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 10 000,00.
Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100 % EUR. 

Izsoles kāpuma solis ir EUR 1000,00. Nodrošinājuma nau-
da ir EUR 1000,00, kas sastāda 10 % no nekustamā īpašuma sā-
kumcenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā
LV12UNLA0050005638857, AS «SEB Banka», kods 
UNLALV2X026.

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa
ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada 
28. februāra plkst. 10.00. Reģistrācijas maksa ir EUR 20,00, kas jāie -
skaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857,
AS «SEB Banka», kods UNLALV2X026.

Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un dro-
šības naudas samaksas var kļūt jebkura fiziska vai juridiska per-
sona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var
iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc
izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»
un pārtraukta 2019. gada 28. februārī plkst. 10.00. 

PASĀKUMi FEBRUĀRĪ
Silajāņu KN
d 17. februārī plkst. 15.00 atpūtas vakars «Valentīn-

dienas noskaņās» disko ritmos.
d 27. februārī plkst. 14.00 pēcpusdiena «Pankūku

laiks».

Rušonas KN
d 9. februārī plkst. 23.00 diskotēka. Ieejas maksa –

EUR 1.
d 22. februārī plkst. 19.00 koncerts «Es mācēju...».

Ieeja – bez maksas.

Sīļukalna KN
d 16. februārī plkst. 19.00, svinot mīlestības svēt -

kus, radīsim labu omu ar skeču parādi. Piedalās amatier -
teātri no Dekteriem, Preiļiem, Vārkavas un Galēniem.
Starplaikos – muzikālie mīlas sveicieni no Arņa un Sta -
sika. Ieeja – par ziedojumiem.

Galēnu KN
d 23. februārī plkst. 19.00 vidējās paaudzes tautu

deju draugu kolektīvu sadancis «Amizierēšanās Galēnos».
Piedalās VPTD draugu kolektīvi, Galēnu KN pašdarbnieki
un Feimaņu KN pašdarbnieki. Ieeja – bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
d No 4. februāra Vārkavas muzeja fotoizstāde «Zie-

mas», Ilzes Grigules gliemežvāku kolekcija «Okeāns
tavā kabatā» un izstāde «Prātam un garam».

d 13. februārī plkst. 17.00 tikšanās ar Aleksandru
Poplavski «Sapnis par augstākajām virsotnēm».

d 14. februārī akcija «Sirsniņvēstules bibliotēkas kokā».
d 19. februārī plkst. 13.00 Nacionālā skaļās lasīša -

nas sacensība – reģionālais fināls.
Ar visiem februārī paredzētajiem pasākumiem, literāra-

jām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties paš -
valdības vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv
vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubib-
lioteka/ un http://facebook.com/riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums
sekot informācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Mate-
riāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mā-
jaslapā un informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».

Noslēdzoties 2018. gadam, Riebiņu novada
kārtībnieki ir apkopojuši padarītos darbus visa
gada garumā. Par dažādiem pārkāpumiem aiz-
vadītajā gadā sastādīti 63 administratīvā pārkā-
puma protokoli, kuros ietilpst gan pārkāpumi par
makšķerēšanas noteikumu neievērošanu, sociālo
māju iekšējo kārtības noteikumu un vides pie-
sārņošanas noteikumu pārkāpšana, gan nepilnga-
dīgo smēķēšana, nesaskaņotu kokmateriālu krau-
tuvju izveidošana uz pašvaldības autoceļiem un
dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi.

Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem ir veikti
vairākkārtēji reidi publiskajos pasākumos, kuros
īpaša uzmanība tika pievērsta nepilngadīgo personu
smēķēšanai, alkohola lietošanai, kā arī atrašanās sa-
biedriskos pasākumos pēc plkst. 23.00 bez vecāku
vai aizbildņa klātbūtnes. Tāpat novada skolās tika
rīkotas tikšanās ar skolēniem, kuru laikā tika iz-
skaidroti likumi, kas vistiešākajā veidā attiecas arī
uz nepilngadīgām personām.

Diemžēl cilvēku bezatbildības rezultātā samil-
zusi klaiņojošu kaķu un suņu problēma. Sadarbībā
ar dzīvnieku patversmi «Mežavairogi» tika veikta
dzīvnieku izķeršana un nogādāšana patversmē. Rie-
biņu novada dome iespēju robežās ir radusi līdzekļus
problēmas risināšanai, taču, lai uzlabotu esošo si-
tuāciju, ar to vien nepietiek. Katrs dzīvnieka saim-
nieks vai turētājs ir atbildīgs par savu dzīvnieku, tā
labturības ievērošanu, sterilizāciju un čipošanu. Tikai
ievērojot visus šos noteikumus, mēs varam panākt
uzlabojumus jautājumā par dzīvnieku klaiņošanu
un nekontrolētu vairošanos.

Tāpat 2018. gadā novada ūdenstilpnēs, veicot gan
plānotus, gan neplānotus reidus, kopā tika izņemti
3315 m zvejas tīklu, 28 zvejas murdi, kā arī 216 ne-
legālās ūdas. Lielākais likuma pārkāpējs tika pieķerts
Rušonas ezerā, ņemot ārā viņam piederošos neliku-
mīgos zvejas tīklus – vairāk nekā 1000 m garumā. 

Jāpiebilst, ka izmaiņas notikušas arī licencētajos
novada ezeros. Par licencēto ezeru ir kļuvis Zolvas
ezers, bet Rušonas ezers ir nodalīts no pārējiem li-
cencētajiem ezeriem, kā arī ir mainījušās licences
un to cenas. Ņemot vērā novada domes ieguldījumus
zivju pavairošanā novada ūdenstilpnēs, arī nākamajā
gadā reidu skaits netiks samazināts, ezeru uzraudzība
būs viens no kārtībnieku galvenajiem darba virzie-
niem un likuma pārkāpēji tiks bargi sodīti.

Vecākais kārtībnieks A. Onužāns

Novada kārtībnieki informē par paveikto 2018. gadā

Novada ezeros kārtībnieki nereti atrod maluzvejniekiem
piederošos nelegālos zvejas rīkus. 

Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana par 2018. gadu

Gada ienākumu deklarāciju par
2018. gadu var iesniegt ne ātrāk kā
no 2019. gada 1. marta vai no
2019. gada 1. aprīļa, ja nodokļa
maksātāja gada ienākumi pārsniedz
EUR 55 000.

Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās dek-
larēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots
gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā
arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ie-
ņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija.

Brīvprātīga Gada ienākumu deklarācijas ie-
sniegšana (iesniedzama jebkurā laikā trīs gadu
garumā, sākot ar šī 2019. gada 1. martu)

Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju var ie-
sniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saim-
niecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu
deklarāciju par 2018. gadu, lai saņemtu atpakaļ pār-
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attais-
notajiem izdevumiem.   

Obligāta gada ienākumu deklarācijas ie-
sniegšana (iesniedzama no 2019. gada 1. marta
līdz 1. jūnijam)

Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības
veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, tajā skaitā
zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri
ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – gada
ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Attaisnotie izdevumi par izglītību 
un ārstnieciskajiem pakalpojumiem,

sākot ar 2018. gadu
Katras personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa

attaisnotie izdevumi nedrīkst pārsniegt 50 pro-
centus no gada ar nodokli apliekamā ienākuma
lieluma un ne vairāk kā EUR 600 gadā. Tie ir:

• izdevumi par izglītību; 
• izdevumi par medicīnas un ārstnieciskajiem

pakalpojumiem;
• veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi; 
• ziedojumi vai dāvinājumi budžeta iestādei vai

Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinā-
jumam, reliģiskajai organizācijai vai to iestādei,
kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas sta-
tuss; 

• ziedojumi vai dāvinājumi politiskajai partijai
vai politisko partiju apvienībai 

Izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesības attiecināt
uz nākamajiem trīs gadiem hronoloģiskā secībā.
Pārsnieguma summu atskaita no apliekamā ienā-
kuma katrā no nākamajiem trim gadiem pēc attie-
cīgā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas, ievē-
rojot izdevumu ierobežojumu.
________________________________________

Ar jautājumiem par Gada ienākuma deklarāci-
jas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību aicinām,
konsultēties Riebiņu novada klientu apkalpoša-
nas centrā klātienē, pa tālruni 66954837 vai

e-pasts: riebini@pakalpojumucentrs.lv 

Valsts amatpersonu deklarācijas
iesniegšana
Riebiņu novada klientu apkalpo-

šanas centrs informē, ka no 2019. gada
15. februāra līdz 2019. gada 1. aprī-
lim (ieskaitot) ir iesniedzama kārtējā
gada deklarācija amatpersonām. 

Valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz elek-
troniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās dekla-
rēšanas sistēmu (EDS).

(!) Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesnieg-
šanu noteiktā termiņā, kā arī deklarācijas aizpildīšanas
un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai nepatiesu
ziņu norādīšanu deklarācijā ir paredzēta administratīvā
atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa 166.27 pantu. Valsts amatpersonai var
uzlikt naudas sodu līdz EUR 350.
__________________________________________

Ar jautājumiem par amatpersonu deklarācijas aiz-
pildīšanas un iesniegšanas kārtību aicinām konsultē-
ties Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrā klā-
tienē pa tālruni 66954837 vai

e-pasts: riebini@pakalpojumucentrs.lv 


