
 
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2016. gada 20. septembrī               Nr.13 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales 

kārtību Riebiņu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba” noteikumu projekta apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

2. 
Par izmaiņām izglītības iestāžu darbinieku darba samaksā 

2016.g. septembrī – decembrī 
P.Rožinskis 

3. Par Silajāņu kultūras nama remontdarbu tāmju izskatīšanu P.Rožinskis 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr.10-2016 „Par grozījumiem 

2016.gada saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 „Par Riebiņu 

novada domes 2016.gada pamatbudžetu” projektu  

P.Rožinskis 

5. 
Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 
P.Rožinskis 

6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma  

naudas piedziņu bezstrīda kartībā 
P.Rožinskis 

7. I.I. iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa izīrēšanu 
P.Rožinskis 

8. V.L.iesnieguma izskatīšana  
P.Rožinskis 

9. Par adresācijas objektiem 
P.Rožinskis 

10. Iesniegumu izskatīšana 
P.Rožinskis 

11. Par sociālā dzīvokļa īres līguma slēgšana 
P.Rožinskis 

12. 
A. U.iesnieguma izskatīšana par dzīvojamās platības 

piešķiršanu 
P.Rožinskis 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča. 

 



 
 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Ā.Elsts, ekonomiste V.Bogdanova, tūrisma 

organizatore I.Šņepste 
 

Nepiedalās: Alberts Upenieks (izbraukumā) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 5 jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

13. Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu P.Rožinskis 

14. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Riebiņu 

novadā esošo valsts nozīmes kultūras pieminekļu 

attīstības stratēģijas izstrāde” 

P.Rožinskis 

15. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latgales kultūras 

programmas 2016 ietvaros atbalstītajam projektam 

“Latgales kultūras un mākslas mēnesis Riebiņu novadā” 

P.Rožinskis 

16. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “ Es esmu 

vaļējas durvis” 
P.Rožinskis 

17. Par servitūta ceļa nodibināšanu P.Rožinskis 

 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību Riebiņu novada izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba” 

noteikumu projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas un 

Riebiņu novada Izglītības jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par “Valsts 

budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību Riebiņu novada izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba” noteikumu projekta apstiprināšanu. 

Riebiņu novada dome izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris 

Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību Riebiņu novada 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 

izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba” 

noteikumu projektu (skatīt pielikumu Nr.1). 

 

  



 
 

2. 

Par izmaiņām izglītības iestāžu darbinieku darba samaksā 2016.g. septembrī – decembrī 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par izmaiņām Riebiņu novada izglītības 

iestāžu darbinieku darba samaksā. 

Komitejas konstatē: 

1) Ir saņemts Rušonas pamatskolas direktores J.Šelegovičas iesniegums par papildus amata 

likmes piešķiršanu “pirmsskolas pedagogs”, pamatojoties uz to, ka bērnu skaits pirmsskolā 

(2-4 gadīgo) ir palielinājies līdz 22, 0,3 likmes piešķiršanu “mūzikas pedagogs pirmsskolā”, 

kā arī lūgums nodrošināt izglītības iestāžu vadītājiem Ministru kabineta noteikumos Nr.445 

paredzēto amatalgu. 

2) Ir saņemts Sīļukalna pamatskolas direktores M.Bernānes iesniegums par iztrūkstošā 

finansējuma EUR 257 mēnesī piešķiršanu pedagogu darba samaksai mācību stundu 

nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto tika sagatavots lēmumprojekts. 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča), pret nav, 2 atturas (Jānis Kupris, Ivans Ludāns), (Marija Bernāne balsojumā 

nepiedalās), nolemj: 

1. Pārskatīt likmju skaitu pirmsskolu pedagogiem un pedagogu palīgiem, kas tiek 

finansēti no pašvaldību budžeta (skatīt pielikumu Nr.2). 

2. Pārskatīt likmju skaitu izglītības iestāžu logopēdiem, kas tiek finansēti no pašvaldību 

budžeta (skatīt pielikumu Nr.3). 

3. Piemaksāt izglītības iestāžu vadībai:  

3.1.Sīļukalna un Dravnieku pamatskolu vadībai līdz EUR 700, attiecīgi samazinot 

darba slodzi; 

3.2.Rušonas un Galēnu pamatskolu vadībai līdz EUR 800, attiecīgi samazinot darba 

slodzi (skatīt pielikumu Nr.4). 

4. Piešķirt papildus finansējumu EUR 317,63 mēnesī Sīļukalna pamatskolas pedagogu 

darba samaksai mācību stundu nodrošināšanai. 

5. Nepiešķirt papildus finansējumu Rušonas pamatskolai mūzikas pedagogam, 

pamatojoties uz to, ka pašvaldība piešķir līdzekļus interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai. 

 

 

3. 

Par Silajāņu kultūras nama remontdarbu tāmju izskatīšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, I.Kunakova, V.Bogdanova, M.Mediņš, J.Sparāns, J.Ivanāns, Ā.Pudule, Ā.Elsts 

Novada domes Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas izskata būvvaldes 

vadītāja A.Poplavska sagatavoto Silajāņu kultūras nama zāles griestu remonta lokālo tāmi ar kopēju 

summu EUR 6334.48 un SIA “Elektroserviss Preiļi “ valdes priekšsēdētāja E.Pīzeļa Silajāņu 

kultūras nama elektrosistēmas tāmi ar kopēju summu EUR 2666,17. 

Novada domes Finanšu un Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt papildus finansējumu EUR 6335 Silajāņu kultūras nama remontam no projektiem 

paredzētajiem līdzekļiem. 

 



 
 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr.10-2016 „Par grozījumiem 2016.gada saistošajos noteikumos Nr. 

5/2016 „Par Riebiņu novada domes 2016.gada pamatbudžetu” projektu   
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par grozījumiem 2016.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 „Par Riebiņu novada domes 2016.gada pamatbudžetu””. 

Novada dome izskatījusi tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 44.pantu, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris 

Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.10-2016 „Par grozījumiem 2016.gada saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2016 „Par Riebiņu novada domes 2016.gada pamatbudžetu”” projektu 

(skatīt pielikumu Nr.5). 

 

 

5. 

Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamo uzturēšanas izmaksām Riebiņu novada izglītības iestādēs 2016.gada septembrī-

decembrī. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta „g)” apakšpunktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, 

Ministru kabineta 2016.gada 25.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10. punktu, atklāti un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt ar 2016.gada 1.septembri Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas 

uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas 

izglītības iestādē (skatīt pielikumu Nr.6). 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

6.1. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā J.Z. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā J. Z., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodokļi nav maksāti no 2010. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no Z. J. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 009 

xxxx, nodokļa parādu – EUR 664,68 (seši simti sešdesmit četri euro 68 centi), kas ietver: 



 
 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 18,86 (astoņpadsmit 

euro 86 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 378,97 (trīs simti septiņdesmit 

astoņi euro 97 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 201,23 (divi simti viens euro 23 centi), 

kopā –EUR 599,06 (pieci simti deviņdesmit deviņi euro 6 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 2,06 (divi 

euro 6 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 43,26 (četrdesmit trīs 

euro 26 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 20,30 (divdesmit euro 30 centi), 

kopā –EUR 65,62 (sešdesmit pieci euro 62 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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

6.2. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā I.A. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā I. A., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodokļi nav maksāti no 2015. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no A. I. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 234,08 

(divi simti trīsdesmit četri euro 8 centi), kas ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7676 005 xxxx, nodokļa parādu –  EUR  27,93 

(divdesmit septiņi euro 93 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošais maksājums par zemi – EUR 3,24 (trīs euro 24 

centi), 

     nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 21,56 (divdesmit viens euro 56 

centi), 

     nokavējuma naudu - EUR 3,13 (trīs euro 13 centi), 

     kopā - EUR 27,93  (divdesmit septiņi euro 93 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 005 xxxx, nodokļa parādu - EUR  

206,15 (divi simti seši euro 15 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošais maksājums par zemi – EUR 23,87 (divdesmit 

trīs euro 87 centi), 

     nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 158,86 (viens simts piecdesmit 

astoņi euro 86 centi), 

     nokavējuma naudu - EUR 23,42 (divdesmit trīs euro 42 centi), 

     kopā - EUR 206,15 (divi simti seši euro 15 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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

6.3. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā A.G. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā A. G., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodokļa nav maksāti no 2010. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no G.A. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7662 007 

xxxx, nodokļa parādu – EUR 483,15 (četri simti astoņdesmit trīs euro 15 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 12,82 (divpadsmit euro 

82 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 267,56 (divi simti sešdesmit septiņi 

euro 56 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 146,79 (viens simts četrdesmit seši euro 79 centi), 

kopā –EUR 427,17 (četri simti divdesmit septiņi euro 17 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošais maksājums par ēkām un būvēm – EUR 1,85 (viens 

euro 85 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 35,87 (trīsdesmit pieci 

euro 87 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 18,26 (astoņpadsmit euro 26 centi), 

kopā –EUR 56,19 (piecdesmit seši euro 19 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” 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

6.4. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā 

KALNA BABRĀNI SIA 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā KALNA BABRĀNI SIA, 

reģ.Nr.45404001909. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2009. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no KALNA BABRĀNI SIA (reģ.Nr.45404001909,  juridiskā adrese: Jēkabpils, LV-

5201, Jaunā iela 79I) nekustamā īpašuma “Saunas Mala”, kadastra numurs 7662 002 0045, 

nodokļa parādu – EUR 327,87 (trīs simti divdesmit septiņi euro 87 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma tekošo maksājumu par zemi - EUR 6,23 (seši euro 23 centi), 



 
 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 206,44 (divi simti seši euro 44 

centi); 

 nokavējuma naudu - EUR 115,20 (viens simts piecpadsmit euro 20 centi); 

 kopā - EUR 327,87  (trīs simti divdesmit septiņi euro 87 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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

6.5. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā A.K. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par zvērinātas tiesu 

izpildītājas Lilijas Solovjovas vēstuli, Rēzeknē 16.08.2016. Nr. 09676/029/2016-NOS, izpildu lietā 

Nr. 00931/029/2016 par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu „X”, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā, kadastra numurs 7680 003 xxxx. Šim īpašumam ir nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2011. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no K.A. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7680 003 

xxxx, nodokļa parādu – EUR 53,13 (piecdesmit trīs euro 13 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 0,77 (nulle euro 77 

centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 14,58 (četrpadsmit euro 58 centi), 

 nokavējuma naudu - EUR 6,15 (seši euro 15 centi), 

 kopā – EUR 21,50 (divdesmit viens euro 50 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 1,12 (viens 

euro 12 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – EUR 21,42 (divdesmit viens 

euro 42 centi), 

 nokavējuma naudu – EUR 9,09 (deviņi euro 9 centi), 

 kopā – EUR 31,63 (trīsdesmit viens euro 63 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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

6.6. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā M.M. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā M.M., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodokļi nav maksāti no 2009. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 



 
 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M. M. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 1092,63 

(viens tūkstotis deviņdesmit divi euro 63 centi), kas ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 011 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

949,65 (deviņi simti četrdesmit deviņi euro 65 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošais maksājums – EUR 24,09 (divdesmit četri 

euro 9 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 598,77  (pieci simti 

deviņdesmit astoņi euro 77 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 326,79 (trīs simti divdesmit seši euro 79 centi), 

kopā – EUR 949,65 (deviņi simti četrdesmit deviņi euro 65 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 011 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

142,98 (viens simts četrdesmit divi euro 98 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošais maksājums – EUR 5,40 (pieci euro 40 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 97,82  (deviņdesmit septiņi 

euro 82 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 39,76 (trīsdesmit deviņi euro 76 centi), 

kopā – EUR 142,98 (viens simts četrdesmit divi euro 98 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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

6.7. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā A.M. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā A. M., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodokļi nav maksāti no 2008. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M.A. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 011 

xxxx, nodokļa parādu – EUR 175,61 (viens simts septiņdesmit pieci euro 61 cents), kas 

ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 1,74 (viens euro 74 

centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 96,74 (deviņdesmit seši euro 74 

centi), 

nokavējuma naudu –  EUR 76,13 (septiņdesmit seši euro 13 centi), 

kopā –  EUR 175,61  (viens simts septiņdesmit pieci euro 61 cents) 

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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 



 
 

 

6.8. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā O.M. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā O. M., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodokļi nav maksāti no 2010. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M. O. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7648 

004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 373,28 (trīs simti septiņdesmit trīs euro 28 centi), kas 

ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošais maksājums par zemi – EUR 2,84 (divi euro 84 

centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 209,88 (divi simti deviņi euro 88 

centi), 

 nokavējuma naudu –  EUR 136,59 (viens simts trīsdesmit seši euro 59 centi), 

 kopā – EUR 348,66 (trīs simti četrdesmit astoņi euro 66 centi), 

 nekustamā īpasuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām – EUR 0,65 (nulle euro 65 

centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – EUR 15,71 (piecpadsmit euro 

71 cents), 

 nokavējuma naudu – EUR 8,26 (astoņi euro 26 centi), 

 kopā – EUR 24,62 (divdesmit četri euro 62 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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

6.9. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā 

MUFLONU DĀRZS AUĻI SIA 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā MUFLONU DĀRZS AUĻI SIA, 

reģ.Nr.41503034599. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2015. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no MUFLONU DĀRZS AUĻI SIA (reģ.Nr.41503034599,  juridiskā adrese: 

Riebiņu nov., Riebiņu pag., “Auļi”, LV-5326, ) nekustamā īpašuma “Auļi”, kadastra numurs 

7662 008 0138, nodokļa parādu – EUR 1095,62 (viens tūkstotis deviņdesmit pieci euro 

62 centi), kas ietver: 



 
 

 Nekustamā īpašuma tekošo maksājumu par zemi – EUR 127,45 (viens simts 

divdesmit septiņi euro 45 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 845,84 (astoņi simti četrdesmit 

pieci euro 84 centi), 

 nokavējuma naudu – EUR 122,33 (viens simts divdesmit divi euro 33 centi), 

 kopā –  EUR 1095,62 (viens tūkstotis deviņdesmit pieci euro 62 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” 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

6.10. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā M.S. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā M. S., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodokļi nav maksāti no 2011. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no S.M. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7648 003 

xxxx nodokļa parādu – EUR 969,78 (deviņi simti sešdesmit deviņi euro 78 centi), kas 

ietver 

 Nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – 31,00 (trīsdesmit viens euro 

0 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 608,60 (seši simti astoņi euro 60 

centi), 

nokavējuma naudu – EUR 281,65 (divi simti astoņdesmit viens euro 65 centi), 

kopā – EUR 921,25 (deviņi simti divdesmit viens euro 25 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 1,53 (viens 

euro 53 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – EUR 32,08 (trīsdesmit divi 

euro 8 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 14,92 (četrpadsmit euro 92 centi), 

kopā – EUR 48,53 (četrdesmit astoņi euro 53 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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

6.11. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā J.S. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas, un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā J.S., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodokļi nav maksāti no 2008. gada līdz 2016. gadam. 



 
 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.pantu, likuma 

„par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no S. J. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - EUR 796,78 

(septiņi simti deviņdesmit seši euro 78 centi), kas ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 003 xxxx, nodokļa parādu – EUR 245,68 

(divi simti četrdesmit pieci euro 68 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu – EUR 5,65 (pieci euro 65 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 143,33  (viens simts četrdesmit 

trīs euro 33 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 96,70 (deviņdesmit seši euro 70 centi) 

kopā – EUR 245,68 (divi simti četrdesmit pieci euro 68 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 003 xxxx, nodokļa parādu – EUR 434,35 

(četri simti trīsdesmit četri euro 35 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu – EUR 13,02 (trīspadsmit euro 2 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 276,80  (divi simti 

septiņdesmit seši euro 80 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 144,53 (viens simts četrdesmit četri euro 53 centi), 

kopā – EUR 434,35 (četri simti trīsdesmit četri euro 35 centi); 

1.3. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 011 xxxx, nodokļa parādu – EUR 43,15 

(četrdemit trīs euro 15 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu – EUR 5,01 (pieci euro 1 cents) 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 33,32 (trīsdesmit trīs euro 32 

centi), 

nokavējuma nauda – EUR 4,82 (četri euro 82 centi) 

kopā – EUR 43,15 (četrdemit trīs euro 15 centi); 

1.4. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 003 xxxx, nodokļa parādu – EUR 38,92 

(trīsdesmit astoņi euro 92 centi), kas ietver: 

   nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 19,99 (deviņpadsmit euro 99 

centi), 

nokavējuma nauda – EUR 18,93 (astoņpadsmit euro 93 centi), 

kopā – EUR 38,92 (trīsdesmit astoņi euro 92 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" 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

7. 

I.I. iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa izīrēšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas D.Staškeviča, M.Krole, I.Kunakova, J.Kupris 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Riebiņu novada domes sociālā 

dienesta lēmumprojektu par I. I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta Galēnu pagasts, Riebiņu 

novads, iesniegumu par dzīvokļa Ošupes iela 1-3, Galēnu pagasts, Riebiņu novads, izīrēšanu. 

Izvērtējot situāciju, dome konstatē: 



 
 

1. Iesniegumā par dzīvokļa izīrēšanu I. I. atzīmē, ka pašreizējā dzīvesvietā nav iespējams dzīvot 

bērnu tēva agresīvās rīcības dēļ, tāpēc lūdz atsevišķu dzīvokli sev un bērniem. 

2. Sociālais dienests un bāriņtiesas locekle tuvāk iepazīstoties ar radušos situāciju, veica 

ģimenes apstākļu apsekošanu un tika veiktas pārrunas gan ar I. I., gan ar tēvu M.Ū.. Ģimenē 

ir savstarpējo attiecību konflikti. Pārrunās tika secināts, ka pastāv arī citi problēmas 

risinājumi. 

3. Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Ināra Trokša savā atzinumā atzīmē, ka 

dzīvoklis Ošupes ielā 1-3 paredzēts izīrēšanai ārkārtas gadījumos uz neilgu laiku, kamēr tiek 

sameklēta pastāvīga dzīvesvieta. Tā kā I.I. pašreiz ir dzīvojamā platība, tad pašvaldībai nav 

jānodrošina papildus dzīvoklis. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saimniecisko un īpašuma lietu komiteja un sociālais dienests iesaka: 

Neizīrēt I. I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta Galēnu pagasts, Riebiņu novads, dzīvojamo 

platību Ošupes ielā 1-3, Galēnu pagasts, Riebiņu novads.  

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 un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Neizīrēt I. I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta Galēnu pagasts, Riebiņu novads, dzīvojamo 

platību Ošupes ielā 1-3, Galēnu pagasts, Riebiņu novads.  

 

8. 

V.L. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Franciškas Znotiņas sagatavoto lēmumprojektu par V. L., 

personas kods, dzīvesvieta: Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, iesniegumu par dzīvokļa 

ierādīšanu. 

Izvērtējot situāciju, dome konstatē: 

- V.L. ar 2015.gada 17.novembra Riebiņu novada domes lēmumu tika piešķirts dzīvoklis 

Skolas ielā. V. L. tika pieņemta darbā Dravnieku pamatskolā, un divi viņas mazgadīgie bērni 

apmeklēja Dravnieku pamatskolu.  

- V.L., deklarēta Stabulnieku pagastā, Skolas ielā labiekārtotā dzīvoklī, pēc pašas vēlēšanās ir 

lauzusi darba līgumu ar Dravnieku pamatskolu un ar 2016.gada septembri izvēlējusies 

Maltas speciālo internātpamatskolu, kurā mācīsies viņas bērni. Sakarā ar to, ka V.L. ir 

lauzusi darba līgumu, vienīgie ģimenes iztikas līdzekļi būs pašvaldības un valsts pabalsti. 

Minētai personai grūtības sagādās apmaksāt komunālos maksājumus par ierādīto dzīvokli, 

jo līdz šim ir bijuši maksājuma parādi, kaut arī bija dzīvoklim piešķirts sociālā dzīvokļa 

statuss ar 50% atlaidi īres un komunālajiem maksājumiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja 

iesaka: 

Piešķirt V.L., personas kods, dzīvojamo platību Jaunajā ielā 5a/7, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā.  

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 un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt V.L., personas kods, dzīvojamo platību Jaunajā ielā 5a/7, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā.  

 

 



 
 

9. 

Par adresācijas objektiem 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par adresācijas objektiem. 

Pamatojoties uz Valsts adrešu reģistra datiem un atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem, Valsts zemes dienests pašvaldību ir informējis, ka Riebiņu pagastā 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050649 un ar to saistītām ēkām nav piešķirta adrese. 

Riebiņu novada dome izvērtējot informāciju no valsts reģistru sistēmām, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 Adresācijas noteikumu 9.punktu, atklāti un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Piešķirt ēku īpašumam (kad. nr. 7662 505 0071, 76620050290001), kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050290, adresi: Liepu iela 8-k-1, Riebiņi, Riebiņu 

pagasts, Riebiņu novads. 

2.Piešķirt ēkai (būvei) ar kadastra numuru 76620050799001, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76620050799, adresi: Liepu iela 8-k-2, Riebiņi, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads. 

3.Piešķirt ēkai (būvei) ar kadastra numuru 76620050649001, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76620050649, adresi: Liepu iela 8-k-3, Riebiņi, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads. 

4.Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra numuru 76620050274001, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76620050274, adresi: no Liepu iela 8-k-3, Riebiņi, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads uz Liepu iela 8-k-4, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads (klasifikatora 

kods 106531564). 

 

10. 

Iesniegumu izskatīšana 

10.1. 

R.L.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par R. L., p.k., adrese: Riebiņi, 2016.gada 22.augusta iesniegumu par 

zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma. 

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 un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” (7680 004 xxxx) divas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7680 004 xxxx un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 005 xxxx, 

izveidojot jaunu īpašumu. 

2. Atdalītājām zemes vienībām (īpašumam) piešķirt nosaukumu “X”.  

 2.1. Zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

 

10.2. 

S.R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par S. R., adrese: Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 2016.gada 

23.augusta iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 



 
 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, 

ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 7670 010 0041 xxx, kas atrodas uz zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7670 010 xxxx adresei: “Gaismiņas”, Zolva, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads. 

 

10.3. 

S.R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par S.R., adrese: Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 2016.gada 

23.augusta iesniegumu par zemes gabala nosaukuma maiņu. 

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 un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra nr. 7670 010 xxxx nosaukumu no “X” uz “X”.  

 

10.4. 

                                           A.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par A. B., p.k., adrese: Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 2016.gada 

7.septembra iesniegumu par 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 un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par zemes gabala 0,03 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

7670 011 xxxx nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2021. 

 

 

10.5. 

P.M. iesnieguma izskatīšana 
            Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par P. M., adrese: Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, iesniegumu par 

zemes gabala iznomāšanu. 

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 un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Piekrist, ka P. M., personas kods, iznomā uz laika periodu līdz 16.03.2020. P. M., personas 

kods, 3 zemes gabalus: 

- 3,5 ha platībā (kadastra apzīmējums 7678 003 xxxx); 

- 3,8 ha platībā (kadastra apzīmējums 7678 003 xxxx); 



 
 

- 7,55 ha platībā (kadastra apzīmējums 7678 003 xxxx). 

 

 

10.6. 

                                            N.P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par N.P., p.k., adrese: Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, 2016.gada 

15.septembra iesniegumu par 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 un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par noslēgtā 2011.gada 12.oktobra zemes nomas līguma Nr.X termiņa 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2021.gada 1.novembris. 

 

 

11. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma slēgšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Sparāns, M.Krole 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītājas 

Sandras Sprindžas sagatavoto lēmumprojektu par sociālā dzīvokļa īres līguma slēgšana. 

Riebiņu novada sociālais dienests informē, ka  

1. 2016.gada janvārī P. K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Silajāņu pagasts, Riebiņu 

novads, ģimenei tika piešķirts sociālais dzīvoklis Skolas ielā, Stabulnieki, Stabulnieku 

pagasts, Riebiņu novads, sakarā ar izveidojušos krīzes situācijā faktiskajā dzīvesvietā 

Silajāņos.  

2. P. K. ģimene ir trūcīga daudzbērnu ģimene, P. viena pati rūpējās par desmit 

nepilngadīgiem bērniem, jo bērnu tēvs uz to brīdi atradās apcietinājumā, līdz ar to P.K. 

ģimene ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. 

3. P. K. ģimenes materiālā situācija ir stabilizējusies. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, sociālo jautājumu komiteja un sociālais dienests iesaka: 

Slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar P. K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Silajāņu 

pagasts, Riebiņu novads, dzīvoklis: Skolas ielā 8-10, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu 

novads. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām”5.panta 5.apakšpunktu: Persona zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs 

neatbilst šā panta nosacījumiem”, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris 

Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar P. K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Silajāņu 

pagasts, Riebiņu novads, dzīvoklis: Skolas ielā 8-10, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu 

novads. 

 

12. 

A.U. iesnieguma izskatīšana par dzīvojamās platības piešķiršanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Krole, J.Ivanāns 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītājas 

Sandras Sprindžas sagatavoto lēmumprojektu par A.U., personas kods, dzīvesvieta deklarēta: 



 
 

Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, 2016.gada 9.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības 

piešķiršanu. 

Izvērtējot situāciju, sociālais dienests konstatē: 

1. A.U. dzīvesvieta deklarēta: Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, šajā adresē dzīvesvieta 

deklarēta un faktiski dzīvo A. U. tēvs J. U.;  

2. A. U. līdz šim ļoti bieži uzturējās pie mātes A. H. sociālajā mājā „Rudenāji”, A.U. 2016.gada 

14.jūnijā kļuva pilngadīgs un lūdz pašvaldībai piešķirt dzīvojamo platību;  

3. A. U. ir 3.grupas invalīds kopš bērnības;  

4. 2016.gada 7.jūlijā J. U., A. U. tēvs, ir pārdevis sev piederošo īpašumu Riebiņu pagasts,  A.U. 

nav iespējams dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, sociālais dienests iesaka: 

Piešķirt sociālo dzīvojamo platību A. U., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Riebiņu pagasts, 

sociālajā dzīvojamajā mājā „Rudenāji” 1.stāvā uz sešiem mēnešiem.  

Riebiņu novada domes Sociālo jautājumu komiteja, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt sociālo dzīvojamo platību A. U., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Riebiņu pagasts, 

sociālajā dzīvojamajā mājā „Rudenāji” 1.stāvā uz sešiem mēnešiem.  

 

13. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendentu noteikšanu. 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Šķeldas piegāde Riebiņu 

novada domes vajadzībām 

2016./2017. gada apkures 

sezonai 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA „Kontakts 

Preiļi” 

 

 

37 125.00 

 

EUR 9.90 par 1 m3 

Attīrīšanas iekārtu remonta 

darbi Kastires un 

Gaiļmuižas ciematā  

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA 

„EkoStandarts 

Tehnoloģijas” 

 

29 645.26 

 

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 un 

vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

14. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Riebiņu novadā esošo valsts nozīmes kultūras 

pieminekļu attīstības stratēģijas izstrāde” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Šņepste, J.Kupris, Ā.Pudule 



 
 

Riebiņu novada dome izskata tūrisma organizatores Ivetas Šņepstes sagatavoto lēmumprojektu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Riebiņu novadā esošo valsts nozīmes kultūras 

pieminekļu attīstības stratēģijas izstrāde”. 
Riebiņu novada dome plāno piedalīties Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā, nozarē 

“Kultūras mantojums”, kuras viens no mērķiem ir kultūras mantojuma objektu apzināšana un izpēte. 

Riebiņu novada teritorijā atrodas 19 valsts nozīmes kultūras pieminekļi:  

 Galēnu pagastā: Karakapu senkapi,  

 Riebiņu pagastā: Cilnis "Svētais vakarēdiens",  

 Rušonas pagastā: Šņepstu pilskalns (Lielais kalns) ar apmetni, Kategrades pilskalns (Gorodok), 

Krupeņisķu pilskalns (Gorodok), Ludvigovas senkapi II, Ludvigovas senkapi I (Bogomolkas 

kalns), Kurtoša (Rušonas) pilskalns, Kristapēnu senkapi un apmetne, Pokšānu senkapi, 

Rušenicas pilskalns, Liepu salas apmetne, Upurkalns ar akmeni - kulta vieta, Spuldziņu 

Melnais kalns - kulta vieta, Rušonas katoļu baznīcas apbūve, Rušonas katoļu baznīca, Rušonas 

baznīcas klosteris, Rušonas baznīcas žogs; 

 Stabulnieku pagastā: Pastaru vējdzirnavas. 

Riebiņu novada dome jau Kultūras ministrijas projektu programmā SAM 5.5.1., kurā piedalās projektu 

ideju konkursā ar mērķi attīstīt Rušonas baznīcas klosteri un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus, 

saskaras ar nepieciešamību pēc šī valsts nozīmes kultūras pieminekļa attīstības stratēģiju. Ja šī projekta 

ideja tiks atbalstīta un tā tiks virzīta tālākai projekta sagatavošanai, domei sākotnēji būs jāizstrādā 

objekta attīstības stratēģija. Lai šādas situācijas neatkārtotos un lai veiksmīgi piedalītos turpmākā 

investīciju piesaistē valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanā un attīstīšanā, Riebiņu novada 

dome plāno piedalīties KKF projektu konkursā, kura ietvaros tiks izstrādāta valsts nozīmes kultūras 

pieminekļu attīstības stratēģija visiem 19 objektiem. 

Projekta mērķis – izstrādāt Riebiņu novadā esošo valsts nozīmes kultūras pieminekļu attīstības 

stratēģiju, kas būs par pamatu investīciju piesaistei šo objektu saglabāšanai, tālākai sakārtošanai, 

funkciju paplašināšanai ar jaunradītiem pakalpojumiem, pievilcības radīšanai un vietējās identitātes 

saglabāšanai. 

Attīstības stratēģijas izstrādē plānots piesaistīt profesionāļu komandu no Rēzeknes Tehnoloģiju 

augstskolas, kam ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas – EUR 2000,00, no kuriem EUR 1200,00 tiks pieprasīts no KKF 

un EUR 800,00 – domes līdzfinansējums. 

Lūdzam paredzēt EUR 800,00 no projektiem paredzētā finansējuma vai tik, cik nepiešķirs KKF. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības dalību projektā “Riebiņu novadā esošo valsts 

nozīmes kultūras pieminekļu attīstības stratēģijas izstrāde”; 

2. Piešķirt līdzfinansējumu projektam EUR 800,00 vai tik, cik nepiešķirs KKF. 

3. Paredzēt finansējumu no projektiem paredzētā finansējuma. 

 

15. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latgales kultūras programmas 2016 ietvaros atbalstītajam 

projektam “Latgales kultūras un mākslas mēnesis Riebiņu novadā” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Kunakova, I.Anspoka 

Riebiņu novada dome izskata plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Reitāles sagatavoto 

lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Latgales kultūras programmas 2016 ietvaros 

atbalstītajam projektam “Latgales kultūras un mākslas mēnesis Riebiņu novadā”. 

Dome konstatē: 

Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība" lūdz piešķirt līdzfinansējumu Latgales kultūras 

programmas 2016 ietvaros atbalstītajam projektam “Latgales kultūras un mākslas mēnesis Riebiņu 

novadā”, mākslas plenēra organizēšanai Riebiņos. Projekta kopējais finansējums ir 1150.00 EUR, 



 
 

no kuriem, Latgales kultūras programmas 2016 finansējums ir 600.00 EUR, un Riebiņu novada 

domes līdzfinansējums ir 550.00 EUR. 

Tā kā biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība" organizē Mākslas plenēru 2016, kvalitatīva 

pasākuma organizēšanai, lūdzam no domes budžetā paredzētajiem līdzekļiem Mākslas plenēra 2016 

pasākumam paredzēt 550.00 EUR. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt Latgales kultūras programmas 2016 ietvaros atbalstītajam projektam 

“Latgales kultūras un mākslas mēnesis Riebiņu novadā” līdzfinansējumu EUR 550.00 

2. Paredzēt finansējumu no projektiem paredzētā finansējuma. 

 

16. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Es esmu vaļējas durvis” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Kunakova, Ā.Elsts, V.Bogdanova, J.Kupris 

Riebiņu novada dome izskata Galēnu Kultūrvēstures biedrības valdes locekles Martas Bindukas 

19.09.2016. iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Es esmu vaļējas durvis”. 

Dome konstatē: 

- Projekts paredz izdot radošās grupas “Mūka ķēķis” dzejoļu grāmatu nekomerciāliem 

nolūkiem; 

- Paredzamās projekta izmaksas EUR 1000.00. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt projektam “Es esmu vaļējas durvis” 

līdzfinansējumu EUR 250.00. 

2. Paredzēt finansējumu no projektiem paredzētā finansējuma. 

 

 

17. 

Par servitūta ceļa nodibināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par servitūta ceļa nodibināšanu. 

Izvērtējot situāciju, dome konstatē: 

SIA PREIME veic mērniecības darbus fiziskas personas īpašumam Rušonas pagastā. Riebiņu 

novada pašvaldība, saskaņojot uzmērāmās platības, konstatējusi, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 767000600023 vidū atrodas nemērīts pašvaldības zemes gabals ar kadastra 

apzīmējumu 76620060133 0,47 ha platībā (Makušu kapi), kuriem zemes reformas laikā nav 

noteiktas piekļuves iespējas. Pieeja kapiem kā apgrūtinājums nosakāms no Valsts autoceļa. 

Sakarā ar to, ka Rušonas pagasta padome zemes reformas laikā atbilstoši likuma „Par zemes 

lietošanu un zemes ierīcību” 20. panta 3.daļai lēmumā par zemes piešķiršanu lietošanā nav 

norādījusi apgrūtinājumus, kurus izraisa servitūts, bet pašreiz (ar 01.01.2007.) likums nepieļauj 

servitūtu nodibināšanu, tāpēc tas nodibināms atbilstoši Civillikuma 1231.pantam, ievērojot likuma 

„Par autoceļiem” ietvertās normas.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret, atturas nav, nolemj: 



 
 

Noslēgt zemes nomas līgumu ar D.T., p.k. „par servitūta ceļa nodibināšanu” 0,04ha platībā 

(ceļa platums 4,5m) atbilstoši 1. grafiskajam pielikumam, paredzot apgrūtinājuma (servitūta 

ceļa) iereģistrēšanu zemesgrāmatā D.T. nekustamajā īpašumā „X” (kadastra nr. 

7670006xxxx). 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.36 

Sēdes vadītājs                (personiskais paraksts)   Pēteris Rožinskis 

Protokoliste                (personiskais paraksts)   Juta Vaivode 

 

Protokols parakstīts 20.09.2016. 

  



 
 

1.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2016.gada 20.septembra lēmumam Nr.1 

 

 

 

 

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 

============================================================= 

NOTEIKUMI Nr.1-2016 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

                                                                                                          APSTIPRINĀTI 

                                                                                        ar Riebiņu novada domes                                                                                      

                                                   20.09.2016. sēdes  

Lēmumu Nr.1 (prot. Nr.13) 

 

VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS APRĒĶINA UN SADALES KĀRTĪBA 

RIEBIŅU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM BĒRNU NO PIECU GADU VECUMA 

IZGLĪTOŠANĀ NODARBINĀTO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS, VISPĀRĒJĀS 

PAMATIZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU 

DARBA SAMAKSAI 

 

                                         Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 

 noteikumiem Nr.447,,Par valsts budžeta mērķdotāciju 

                                                pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

                                                iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

                                               iestādēs 

 

 

1. Noteikumi „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Riebiņu novada izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (turpmāk 

Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk –

mērķdotācija) Riebiņu novada izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

(turpmāk-pedagogi) darba samaksai. 

2. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru 

kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447,,Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445,,Pedagogu darba samaksas 

noteikumi,” šiem Noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.Riebiņu novada domes grāmatvedības nodaļa nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu par 

mērķdotācijas izlietojumu Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

4.Mērķdotāciju pedagogu darba samaksai aprēķina, ievērojot šādus rādītājus: 

        4.1. bērnu no piecu gadu vecuma vai skolēnu skaits izglītības pakāpē; 



 
 

        4.2. izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas. 

5.Atbilstoši 4.p.uz 1.septembri apstiprinātajai informācijai VIIS sistēmā, tiek aprēķināts normētais 

bērnu un skolēnu skaits katrā izglītības pakāpē, piemērojot šādus koeficientus: 

       5.1. bērnu skaitam pirmsskolas grupās-koeficientu 1; 

       5.2. 1.-6.klases skolēnu skaitam koeficientu 1,bet,ja skolēnu skaits sākumskolā ir 70 skolēnu 

vai mazāk,-koeficientu 1,25; 

5.3. 7.-9.klases skolēnu skaitam-koeficientu 1,3,bet koeficientu 1,ja skolēnu skaits izglītības 

iestādē ir mazāks par 27 skolēniem; 

 5.4. 10.-12.klases skolēnu skaitam- koeficientu 1,4,bet koeficientu 1,25,ja skolēnu skaits katrā 

izglītības programmā ir mazāks par 32 skolēniem; 

6. Atbilstoši īstenotajai izglītības programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros 

piemēro šādus papildu koeficientus: 

 6.1.skolēnu skaitam, kas apgūst speciālās programmas integrēti vispārējās izglītības iestādēs, 

piemēro koeficientu 2; 

6.2.skolēnu skaitam vakara vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,85, 

neklātienes-0,6;  

6.3.eksterņiem vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,08. 

7. Mērķdotācija pedagogu darba samaksai tiek aprēķināta, ievērojot 

        7.1.izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai normētā skolēnu un bērnu skaita 

attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi;  

7.2.minimālo pedagoga mēneša darba algas likmi; 

7.3.papildus finansējumu-13,5% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās 

mērķdotācijas-samaksai par pedagoga papildus pienākumiem, kā arī pedagoga darba algas 

likmes palielināšanai; 

7.4.papildus finansējumu iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla darba samaksai-

18% apmērā no aprēķinātās mērķdotācijas; 

7.5.finansējumu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto logopēdu darba samaksai, 

nosakot vienu amata likmi uz 200 bērniem; 

7.6.valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

8. Normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi Riebiņu novadā 

ir 11,5:1. 

9.Pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

piemaksām nepieciešamo finansējumu sadala atbilstoši iegūtajai pakāpei un proporcionāli 

kontaktstundu slodzei. 

10.Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 12% no 

piešķirtās mērķdotācijas (izņemot pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu). 

11. Novada dome var noteikt rezerves fondu, nesadalot izglītības iestādēm 1-3% no papildus 

finansējuma, lai nodrošinātu skolotāju aizvietošanu darba nespējas laikā, pedagogu atlaišanas 

kompensāciju izmaksai un citiem neparedzētiem gadījumiem. Neizmantotie līdzekļi tiek sadalīti 

proporcionāli tarificēto pedagogu likmju skaitam. Ja dome nenosaka šādu fondu, izglītības iestāžu 

vadītāji var veidot darba samaksas finansējuma rezervi izglītības iestādes ietvaros. 

12. Valsts piešķirto 13,5% papildus finansējumu Riebiņu novada izglītības iestāžu vadītāji var 

izmantot arī mācību priekšmetu stundu plāna īstenošanas nodrošināšanai.  

13. Valsts finansējumu pirmsskolas logopēda darba samaksai atbilstoši 7.5.p., Riebiņu novadā 

piešķir pirmsskolas izglītības iestādei. 

14. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma 

ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

15. 2016./2017.mācību gadā 10.-12.klases skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,25,ja skolēnu 

skaits ir mazāks par 27. 

16. 2016./2017.mācību gadā 1.-6.klases skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,25,ja skolēnu skaits 

izglītības iestādē 70 skolēnu un mazāk, bet 2017./2018.mācību gadā un 2018./2019.mācību gadā 

koeficientu 1,25,ja izglītības iestāde ir reorganizēta un skolēnu skaits 70 un mazāk. 



 
 

17. 2016./2017. un 2017./2018.mācību gadā 7.-9.klases skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,ja ja 

skolēnu skaits izglītības iestādē ir mazāks par 21. 

18. Atzīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 13.septembra noteikumus „Valsts budžeta mērķdotācijas 

aprēķina un sadales kārtība Riebiņu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri. 

  



 
 

2.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2016.gada 20.septembra lēmumam Nr.2 

DARBA SAMAKSA PIRMSSKOLAS PEDAGOGIEM 2016.g. septembrim-decembrim (pašvaldības finansējums) 

Izglītības iestāde 

Izglītojamo 

skaits 

2016.g. 

1.septembrī  

2-4 gad. 

grupā 

Likmju 

skaits 

Varētu 

būt 

Darba 

samaksa 

mēnesī 

(EUR 

620) Soc. nod. 

Atlīdzība 

pavisam 

vienam 

mēn. 3 mēn. 

Pašreiz. 

likmju sk. 

pedag. 

Pašreiz. 

finans. 

mēnesim ar 

soc.nod. 

Nepiecie-

šams 

papildus 

fin. mēn. 

2016.g. 

nepiecie-

šams 

papildus 

finans. 

3mēn. 

Dravnieku psk. 6 0.522 0.6 372 87.75 459.75   0.7 363.35 96.4 289.2 

Galēnu psk. 11 0.957 1 620 146.26 766.26   1.5 778.62 0 0 

Rušonas psk. 22 1.913 2 1240 292.52 1532.52   1.6 830.52 702 2106 

Sīļukalna psk. 3 0.261 0.3 186 43.88 229.88   0.3 155.72 74.16 222.48 

Riebiņu PII 30 5.217 5.217 3234.54 763.03 3997.57   6 3114.47 883.1 2649.3 

kopā 72 8.87 9.117 5652.54 1333.44 6985.98 20957.94 10.1 5242.68 1755,66 5266,98 

 

Darba samaksa pirmsskolas pedagogu palīgiem 2016.g. septembrim-decembrim 

Izglītības iestāde 

Izglītojamo 

skaits 

2016.g. 

1.septembr

ī pirmskolā 

Likmju 

skaits 

pašlaik 

Likmju 

skaits 

no 

1.sept. 

Papildus 2016.g. 

nepieciešamais 

finansējums (ar 

soc.nod.) 1 mēn. 

Papildus  2016.g. 

nepieciešam. 

finansējums (ar 

soc.nod.) 3 mēn. 

Dravnieku psk. 8 0 0.5 228.64 685.92 

Galēnu psk. 23 1 1.3 137.18 411.54 

Rušonas psk. 35 1 2 457.28 1371.84 

Sīļukalna psk. 3 0 0 0 0 

Riebiņu PII 62 4 4 0 0 

kopā 131 6 7.8 823.1 2469.3 



 
 

3.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2016.gada 20.septembra lēmumam Nr.2 

 

 

                          DARBA SAMAKSA LOGOPĒDAM 2016.g. septembrim-decembrim 

 

Izglītības iestāde 

Izglītojamo 

skaits 2016.g. 

1.septembrī  

pirmsskolā un 

1.-6.klasē 

Likmju 

skaits 

janvāri

m-

augusta

m 

Likmju 

skaits 

septembrim

- 

decembrim 

Finansējums 

1 mēnesim 

Finansējums 3 

mēn. ar soc.nod. 

Dravnieku psk. 27 0.119 0.15 102 378 

Galēnu psk. 57 0.313 0.4 272 1008 

Rušonas psk. 77 0.318 0.5 340 1261 

Sīļukalna psk. 19 0.113 0 0 0 

Riebiņu vsk. 93 0.518 0.45 306 1135 

KOPĀ 273 1.381 1.5 1020 3782 

Riebiņu PII 62 0.295    

  valsts finansējums 
 

 

  



 
 

 

4.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2016.gada 20.septembra lēmumam Nr.2 

 

 

DARBA SAMAKSA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU VADĪBAI 2016.g.septembrim-decembrim 

Izglītības iestāde 

Izglītojamo 

skaits 

2016.g. 

1.septembrī  

Valsts 

mērķdo-

tācija 

vadībai 

Iztrūkst 

līdz 

EUR 

700 

mēn. 

Iztrūkst 

līdz 

EUR 

800 

mēn. 

Pašreizējā 

piemaksa 

Papildus 

nepiec. 

finans. 

mēn. 

Papildus 

2016.g. 

nepiec. 

finans. 3 

mēn. ar 

soc.nod. 

Dravnieku psk.* 52 555.33 144.71   87 57.71 213.97 

Galēnu psk.** 82 614.08   185.92 69 116.92 433.5 

Rušonas psk.** 97 734.07   121.49 0 121.49 450.45 

Sīļukalna psk.* 29 241.64 458.37   344 114.37 424.05 

Riebiņu VSK. 233 2091.08 0 0 0 0 0 

kopā 493 4236.2 603.08  307.41 500 410.49 1521.97 

 

 



 
 

5.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2016.gada 20.septembra lēmumam Nr.4 

 

 
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 

============================================================= 

RIEBIŅU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10-2016 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

APSTIPRINĀTI 
Riebiņu novada domes 2016.gada 20.septembra sēdē; 

lēmums Nr. 2 (protokols Nr.13) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 10-2016 
 „Par grozījumiem 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 

 „Par Riebiņu novada domes 2016.gada pamatbudžetu””  
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

                                                        Izdoti saskaņā ar likuma 

 "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās  

daļas 2.punktu un 46.pantu  un  

likumu „Par pašvaldības budžetiem” 

 

1. Apstiprināt grozījumus 2016.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.5/2016 „Par Riebiņu novada domes 2016.gada 

pamatbudžetu” izdevumos (skatīt 1.pielikumu). 

2. Izdarīt Riebiņu novada domes amatu un atalgojumu sarakstā šādus grozījumus: 

2.1. Darba samaksas likmi no 2016.gada 1.septembra pamatskolu un vidusskolas interešu, pagarinātās dienas grupas 

pedagogiem un logopēdiem, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta, noteikt EUR 680 par slodzi 30 stundām nedēļā 

(skatīt 2016.gada 16.augusta domes sēdes lēmumu Nr.1). 

2.2. Darba samaksas likmi no 2016.gada 1.septembra pirmsskolas izglītības pedagogiem, kas tiek finansēti no pašvaldības 

budžeta, noteikt EUR 620 par slodzi - 40 stundām nedēļā (skatīt 2016.gada 16.augusta domes sēdes lēmumu Nr.1). 

2.3.  Mainīt darba slodzes pirmsskolas izglītības pedagogiem, pedagogu palīgiem (skatīt 2016.gada 20.septembra domes 

sēdes lēmumu Nr.2). 

2.4. Mainīt darba slodzes logopēdiem (skatīt 2016.gada 20.septembra domes sēdes lēmumu Nr.2).  

2.5. Noteikt piemaksu izglītības iestāžu vadītājiem (skatīt 2016.gada 20.septembra domes sēdes lēmumu Nr.2). 

2.6. Piešķirt Sīļukalna pamatskolai EUR 318 (0,377 slodzes) mēnesī pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

iemaksām (mācību plāna nodrošināšanai) 2016.gada septembrī- decembrī. 

 

 



 
 

1. pielikums 

Grozījumi Riebiņu novada domes 2016.g.26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 

 Kods Izdevumu pozīcija 

2016.g. plāns  

 

20.09.2016. 

grozījumi 

2016.g. plāns  

pēc 
20.09..2016. 

grozījumiem 

Piezīmes 

01.0000 

Vispārējie vadības 

dienesti kopā, t.sk. 930675 +755 

 

931430 

 

01.110.30 

Silajāņu pagasta 

teritoriālā pārvalde 13808 + 155 

 

 

 

13963 

No izdevumu pozīcijas - 

„ Vairāku mērķu attīstības projekti 

(EKK 2279) EUR 155 

uz izdevumu klasif.koda 01.110.30. EKK 

kodu 1221 

01.110.31 

Riebiņu pagasta 

teritoriālā pārvalde 21743 +600 

 

22343 

No izdevumu pozīcijas - 

„ Vairāku mērķu attīstības projekti 

(EKK 2279) EUR 600 

uz izdevumu klasif.koda 01.110.31). 

EKK kodu 1221 

04.000 

Ekonomiskā darbība 

kopā, t.sk.: 

509423 -64088 445335  

04.740.00 

Vairāku mērķu 

attīstības projekti 

348202 -69345 278857  

04.900.178 

Klientu 

apkalpošanas centrs 

6600 +5257 11857 No izdevumu pozīcijas - 

„ Vairāku mērķu attīstības projekti 

(EKK 2279) uz EEK 2241 EUR 4557; 

uz 2264- EUR 310, uz 5238- EUR 390 

06.000 

Teritorijas un 

mājokļu 

apsaimniekošana, 

labiekārtošana 

469250 +8456 477706  

 

t.sk. Stabulnieku 

komunālā 

saimniecība 

99011 +8456 107467 No izdevumu pozīcijas 09.219.02 EKK 

2241 uz 5200- EUR 3089; No izdevumu 

pozīcijas 09.219.25 EKK 2241 uz 5200- 

EUR 2221; No izdevumu pozīcijas – 

„ Vairāku mērķu attīstības projekti 

(EKK 2279) uz EKK 5200- EUR 3146 

08.000 

Atpūta, kultūra 

sports, t.sk. 

476979 +7303 484282  

 

08.230.172 

 R.Mūka muzejs 

15546 +968 16514 No izdevumu pozīcijas - 

„ Vairāku mērķu attīstības projekti 

(EKK 2279) uz EKK 2279 

(apliecinājuma kartes sagatavošana) 

08.230.48 

Silajāņu kultūras 

nams 

17156 +6335 23491 No izdevumu pozīcijas - 

„ Vairāku mērķu attīstības projekti 

(EKK 2279) uz EKK 2241 

09.000 Izglītība, t.sk. 
1686610 +47474 1734084  

09.219.02 Dravnieku psk. 

195733 + 964 

 

 

+289 

+ 214 

+ 686 

 

+340 

 

-2292 

195934 No (EKK 2241)  uz EKK 1119 EUR 

780, uz 1210 EUR 184 

(interešu,pagar.grupas pedag.);  

uz EKK 1119 EUR 234, uz 1210 EUR 

55 (pirmsskolas ped.); 

uz EKK 1119 \EUR 173, uz 1210 EUR 

41 (vadībai); 

uz EKK 1119 EUR 567, uz 1210 EUR 

119 (pirmsskolas ped.palīgiem); 

uz EKK 1119 EUR 281, uz 1210 EUR 

59 (logopēdam) 

no EKK 2241 uz izdevumu poz. 

06.100.18 EKK 2279 (ielu 

apgaismošana)- EUR 2292 

09.219.25 Galēnu psk. 

284171 

 

 

+964 

 

 

285463 No EKK 2241 uz EKK 1119 EUR 780, 

uz 1210 EUR 184 (interešu, pagarinātās 

gr.pedag.); 



 
 

 

 

 

 

 

+719 

 

 

+434 

+412 

 

-1237 

uz EKK 1119 EUR 273; no izdevumu 

pozīcijas –„ Vairāku mērķu attīstības 

projekti (EKK 2279) uz EKK 1119 EUR 

309, uz 1210 EUR 137 (logopēdam.) 

uz EKK 1119 \EUR 351, uz 1210 EUR 

83 (vadībai) 

uz EKK 1119 EUR 333, uz 1210 EUR 

79( pirmssk.pedag.palīgiem); 

No EKK 2241 EUR 1237 uz EKK 1119 

EUR 1053, uz 1210- EUR 184 

09.219.26 Sīļukalna psk. 

128320 + 723 

 

 

+ 222 

+ 424 

+ 953 

+ 238 

130880 No izdevumu pozīcijas –„ Vairāku 

mērķu attīstības projekti (EKK 2279) 

  uz EKK 1119 EUR 585, uz 1210 EUR 

138(interešu,pagar.gr.pedag.) 

uz EKK 1119 EUR 180, uz 1210 EUR 

42 (pirmsskolas ped.); 

uz EKK 1119 \EUR 343, uz 1210 EUR 

81 |(vadībai) 

uz EKK 1119 \EUR 771, uz 1210 EUR 

182 |mācību stundu nodroš.) 

uz EKK 2241 – EUR 238 

09.219.27 Rušonas psk. 

253301 + 964 

 

 

+2106 

 

+ 245 

 

 

+1372 

 

 

 

+971 

+4556 

 

263515 No izdevumu pozīcijas – 

09.100.67 EKK 2241 „ uz EKK 1119 

EUR 780, uz 1210 EUR 184 

(interešu,pagar.gr.pedag.) 

uz EKK 1119 EUR 1704, uz 1210 EUR 

402 (pirmsskolas ped.); 

uz EKK 1119 \EUR 198, uz 1210 EUR 

47 (vadībai) 

uz EKK 1119 EUR 139 (pirmssk. 

pedag.palīgiem);uz kodu 2241-EUR 

 No izdevumu pozīcijas- 

Vairāku mērķu attīstības projekti (EKK 

2279) uz 1119 EUR 971, uz 1210 EUR 

262 (pirmssk.pedag.palīgiem); 

  uz EKK 1119 EUR 786, uz 1210 EUR 

185 (logopēdam) 

uz kodu 2241 (ventil.sist.rem) EUR 

1102 

 

09.219.28 Riebiņu vsk. 

567081 +964 

 

 

+32700 

+2997 

603742 No izdevumu pozīcijas – 

„ Vairāku mērķu attīstības projekti 

(EKK 2279) uz EKK 1119 EUR 780, uz 

1210 EUR 184(interešu ped.);  

uz EKK 5231 EUR 32700 (autobuss);  

uz 2241 EUR 2997 

09.100.67 Riebiņu PII 

230506 + 370 

 

+ 3131 

 

-6955 

227052 No EKK 2241 uz EKK 1119 EUR 300, 

uz 1210 EUR 70 (vadītājai); 

 uz EKK 1119 EUR 2533, uz 1210 EUR 

598 (pirmsskolas pedagogiem+ mūzikas 

pedagogam 0.5 l.) 

No EKK 2241 uz izd.poz. 09.219.27 

EKK 2241- EUR 3454 

09.219.180 Pārējā izglītība 
27498  27498  

10.000 Sociālā aizsardzība 
483620 +100 483720  

10.400.05 Bāriņtiesa 

34240 + 100 34340 No izdevumu pozīcijas – 

„ Vairāku mērķu attīstības projekti 

(EKK 2279) uz EKK 2279 

 Aizņēmumu atmaksa 
340553 0 340553  

 PAVISAM 
4897110 0 4897110  



 
 

6.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2016.gada 20.septembra lēmumam Nr.5 

 

RIEBIŅU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZDEVUMI VIENA SKOLĒNA (AUDZĒKŅA) IZMAKSU NOTEIKŠANAI SAVSTARPĒJO NORĒĶINU 

VEIKŠANAI 2016.g. SEPTEMBRIM- DECEMBRIM EUR 

Pēc 2015.gada naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 

 Izmaksu veidi 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

Galēnu 
psk. 

Dravnieku 
psk. Sīļukalna psk. Rušonas psk. Riebiņu vsk. PII Sprīdītis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI PAVISAM 312458,59 199043,79 121154,33 243928,38 586856,57 206434,88 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti  101978,50 98809,54 51324,41 117272,99 306516,11 19502,25 

               Asignēj.no pašvald. budžeta ieņēmumiem 210480,09 100234,25 69829,92 126655,39 280340,46 186932,63 

t.sk. 
 ASIGNĒJUMI NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA ATBILSTOŠI 
EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM :     

1000 Atlīdzība KOPĀ 94244,54 45628,32 43544,96 79787,84 120729,05 146454,07 

1100 Darba samaksa 76774. 43 37061,62 35428,62 64822,41 98335,07 119438,89 

1200 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17470,11 8566,70 8116,34 14965,43 22393,98 27015,18 

2000 Preces un pakalpojumi KOPĀ 113884,96 48257,01 26062,96 43059,98 149010,53 34476,94 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0 0 0 0 292,00 0 

2200 Pakalpojumi 77734,49 27593,60 10098,81 18093,19 92809,77 18638,15 

2300 
Krājumi,materiāli, energoresursi,preces, inventārs,kuru 
neuzskaita 5000 kodā 36076,55 20589,49 15890,23 24892,87 55834,84 15838,79 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 73,92 73,92 73,92 73,92 73,92 0 

2500 Nodokļu maksājumi (PVN)             

5000 Pamatkapitāla veidošana KOPĀ 1873,79 6143,92 0 3512,66 9396,88 6001,62 

6400 Naudas balvas konkursa uzvarētājiem KOPĀ 476,8 205,00 222 294,91 1204,00 0 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  IZMAKSĀS NEIEKĻAUTIE IZDEVUMI  KOPĀ: 26458,44 17887,11 11548,22 24358,13 59928,52 17166,69 

  t.sk.              

1148 prēmijas,naudas balvas,mater.stimulēšana 2579,76 496,91 1023,17 1381,12 2724,07 372,90 

1170 Darba devēja piešķirtie labumi,maksājumi 0,00 0 0,00 0 0 0 

2121 Dienas nauda 0,00 0 0,00 0 292,00 0 

2262 Transportlīdzekļu noma 0,00 0 0,00 0 0 0 

2279 Pārējie neuzskaitītie pakalpojumi  3552,98 491,24 926,46 806,28 5397,03 377,38 

2322 Degviela 5098,88 3126,88 4199,41 4871,36 13110,08 64,05 

2363 Ēdināšanas izdevumi 12530,07 7020,86 4946,04 12926,56 24136,90 10109,04 

2390 Pārējās preces 346,16 402,3 231,14 565,24 3667,56 241,70 

2500 Nodokļu maksājumi (PVN)             

5000 Pamatkapitāla veidošana 1873,79 6143,92 0,00 3512,66 9396,88 6001,62 

6420 Naudas balvas skolēniem 476,80 205,00 222,00 294,91 1204,00 0 

  IZMAKSĀS IEKĻAUTIE IZDEVUMI  KOPĀ: 184021,65 82347,14 58281,70 102297,26 220411,94 169765,94 

Audzēkņu skaits uz 01.01.2016. (IZM datu bāze) 82 52 29 97 233 62 

Izmaksas par  vienu audzēkni gadā, EUR 2244.17 1583.60 2009.71 1054,61 945.97 2738.16 
Izmaksas par 1 audzēkni  mēn., EUR (no 01.01.-
31.08.2016)   187,01 131.97 167.48 87.88 78.83 228.18 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


