
 
 

 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2017. gada 2.novembrī                           Nr.9 (16) 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.03 

 

Darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu P.Rožinskis 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu P.Rožinskis 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam  P.Rožinskis 

4. 

Par noteikumu Nr.10-2017 “Riebiņu novada domes valsts un 

pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu 

apkalpošanas noteikumi” projekta apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

5. 
Par apbalvošanu Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. 

gadadienā 
P.Rožinskis 

 

Sēdi vada  domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

Sēdē piedalās:  

 

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča 
 

Domes administrācijas darbinieki: vecākā juriste Inese Pedāne 

 

Nepiedalās: Āris Elsts (izbraukumā), Maigonis Mediņš (izbraukumā) 

 

Atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, dome nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

 



 
 

 

1. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2017.gada 21.februāra lēmumu nr.11 (prot. Nr.3) „Par zemes gabala 

atsavināšanu” un atbilstoši ar domes 2017.gada 19.septembra lēmumu nr.14 (prot.Nr.6(13) 

apstiprinātajiem izsoles noteikumiem „Par nekustamā īpašuma „Auziņi”, Rušonas pagastā, Riebiņu 

novadā, ar kadastra numuru 7670 012 0186 atsavināšanu”, 2017.gada 26.oktobrī notika mutiska izsole ar 

augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma (mantas) pārdošanai. 

Atbilstoši 2017.gada 26.oktobra pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas izsoles 

protokolam nr. 4 notikušajā izsolē piedalījās divi pretendenti. Pašvaldības nekustamo īpašumu „Auziņi” 

2,59 ha platībā, kadastra apzīmējums 76700120186, nosolīja zemnieku saimniecība „Mazbērzi”, reģ. nr. 

51501026141, juridiskā adrese: „Caunas”, Caunes, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, par viens tūkstotis 

trīs simti piecdesmit septiņiem Euro (1357,00 EUR). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta”, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt izsoles rezultātus (izsoles protokola kopija pielikumā Nr.1). 

 

2. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

2.1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ferma” 
Ziņo P.Rožinskis 

Izskatot 2017.gada 27.oktobrī SIA „Metrum” Tukuma biroja konsultantes-koordinatores elektroniski 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ferma” ar kadastra nr. 76700130090, kas 

atrodas Riebiņu novada Rušonas pagasta Rušonā, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts 

atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu (ar 2015.gada 12.novembra grozījumiem) 

un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam FERMA (kadastra nr. 

76700130090), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700130090 (platība 8,8ha) sadalīšanu 

divos zemes gabalos. 

2.Noteikt plānotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 76700130153 (2,8ha) zemes 

lietošanas mērķi –– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un 

Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 76700130154 (6,0ha) – mežsaimniecība (kods 0201). 

3.Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 76700130153 piešķirt 

nosaukumu „Gliemežmājas”. 

4.Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

2.2. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalnrozes” 
Ziņo P.Rožinskis 

Izskatot 2017.gada 31.oktobrī zemes ierīkotājas M. S., sertifikāta nr. BA-528, elektroniski iesniegto 

zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kalnrozes” ar kadastra nr. 76620070135, kas atrodas 



 
 

 

Riebiņu novada Riebiņu pagasta Šļomovkā, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 

pašvaldības teritorijas plānojumam. 

Riebiņu novada dome,  pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu (ar 2015.gada 12.novembra grozījumiem) 

un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam KALNROZES (kadastra nr. 

76620070135), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620070135 (platība 12,4ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2.Noteikt plānotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 76620070163 (6,6ha) zemes 

lietošanas mērķi –– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un 

Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 76620070164 (5,8ha) – lauksaimniecība (kods 0101). 

3.Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

3. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam 

3.1. 

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

Novada dome izskata SIA „Agrofirmas „Turība””, reģ. nr. 47703000195, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 

13A, Preiļi, Preiļu novads, 2017.gada 31.oktobra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620030095 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Atmatas”, kadastra numurs 76620040100, sadalot zemes 

vienību divos zemes gabalos, kas atrodas Leinišķos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma „Atmatas” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620030095 

kopplatība ir 16,2 ha, tā sadalāma 3,8 ha un 12,4 ha platībās. 

Riebiņu novada dome,  atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas 

plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada 

teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar balsīm 13 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Atmatas” ar kadastra Nr. 

76620040100, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620030095 (platība 16,2ha), zemes vienību 

sadalot divos zemes gabalos 3,8 ha un 12,4 ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1.  

2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā. 

3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (3,8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

4.Noteikt paliekošā zemes gabala (12,4 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101). 

5.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto 

teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus, 

virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

6.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 (vektordatu 

(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 



 
 

 

7.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu 

veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu novada 

domē. 

 

3.2. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Lielā jaunā muiža” 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata SIA „RTRK”, reģ. nr. 58503015061, juridiskā adrese Dreimaņu iela 11, Mārupe, 

Mārupes novads, 2017.gada 27.oktobra elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700040132 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Lielā jaunā muiža”, kadastra numurs 

76700040131, sadalot zemes vienību divos zemes gabalos, kas atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma „Lielā jaunā muiža” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700040132 kopplatība ir 49,3 ha, tā sadalāma 15,0 ha un 34,3ha platībās. 

Riebiņu novada dome,  atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas 

plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu teritorijas (M)” izmantošanas 

nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, 

atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lielā jaunā muiža” ar 

kadastra Nr. 76700040131, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700040132 (platība 49,3ha), 

zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 15,0 ha un 34,3 ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam Nr.2.  

2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā. 

3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (15,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

4.Noteikt atdalāmā zemes gabala (34,3 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 0201). 

5.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto 

teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus, 

virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

6.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 (vektordatu 

(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu 

veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu novada 

domē. 

 

3.3. 

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

Novada dome izskata I. M., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 1.novembra iesniegumu par jaunu 

zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „X”, kadastra numurs 7648005xxxx, zemes 



 
 

 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx, sadalot zemes vienību divos zemes gabalos, kas atrodas 

Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma „X” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx kopplatība ir 

7,5ha, tā sadalāma 2,0ha un 5,5ha platībās. 

Riebiņu novada dome,  atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas 

plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu teritorijas (M)” izmantošanas 

nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, 

atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Atcelt domes 2017.gada 21.marta lēmumu nr.15.2 (protokols nr.4) „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi nekustamam īpašumam „X””. 

2.Atļaut izstrādāt jaunu zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „X” ar kadastra Nr. 

7648005xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx (platība 7,5ha), zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx sadalot divos zemes gabalos 2,0ha un 5,5ha platībās 

atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.3.  

3.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā. 

4.Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,5ha) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 

0101), nosaukumu „X”. 

5.Noteikt paliekošā zemes gabala (2,0ha) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 

0101). 

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto 

teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus, 

virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 (vektordatu 

(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

8. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu 

veicējam.  

9. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

10.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu novada 

domē. 

 

4. 

Par noteikumu Nr.10-2017 “Riebiņu novada domes valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par noteikumu Nr.10-2017 Riebiņu novada domes valsts un 

pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” projekta apstiprināšanu. 

Dome konstatē: 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu 

uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 20. punkta izpildi Riebiņu novada domes valsts un 

pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā, ir jāapstiprina klientu apkalpošanas noteikumi. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punkta, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 

balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 



 
 

 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt noteikumu Nr.10-2017 “Riebiņu novada domes valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” projektu (noteikumi 2.pielikumā). 

 

5. 

Par apbalvošanu Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienā 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J.Kupris, J.Ivanāns, Ā.Pudule, M.Krole 

Novada dome izskata iesniegtos priekšlikumus no iedzīvotājiem, iestādēm un sabiedriskajām 

organizācijām par kandidatūrām apbalvošanai ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 

EUR 75 apmērā Latvijas Republikas Proklamēšanas 99.gadadienā.  

Domes priekšsēdētājs deputātus iepazīstina ar balsošanas kārtību. 

Balsu skaitīšanai un rezultātu paziņošanai tiek izveidota balsošanas komisija trīs cilvēku sastāvā: 

Margarita Krole; Marija Bernāne; Andrs Sondors. 

Notiek balsojums. 

Balsu skaitīšanas komisija paziņo balsošanas rezultātus. 

Domes priekšsēdētājs aicina apstiprināt balsošanas rezultātus balsojot. 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 

balsīm 11 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, (Edgars Vilcāns, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās) nolemj:  

1. Apbalvot ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75 Latvijas 

Republikas Proklamēšanas 99. gadadienas svinībās šādas personas: 

Atzinības raksta pasniegšana 

Riebiņu pagastā  

o Vaivodu ģimene – par nozīmīgu ieguldījumu Riebiņu pagasta sabiedriskās dzīves un 

novada sporta attīstībā. 

o Veronika Lacko – par nesavtīgu ieguldījumu Riebiņu Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu 

baznīcas saglabāšanā un uzturēšanā, par novada kultūras tēla popularizēšanu. 

o Dmitrijs Orlovs – par godprātīgu darbu, humānu attieksmi pret cilvēkiem un nesavtīgu 

kalpošanu saviem pacientiem Riebiņu pagastā. 

Rušonas pagastā 

o Lilija Upeniece – pensionētai Gailīšu pamatskolas direktorei par mūža ieguldījumu 

izglītībā. 

o Janīna Šelegoviča – par nozīmīgu ieguldījumu Rušonas pamatskolas attīstībā, godprātīgu, 

radošu pedagoģisko darbību skolēnu izglītošanā 30 gadu garumā. 

o Irēna Aņina  –  par pilsonisko, sabiedrisko  aktivitāti, iejūtību pret līdzcilvēkiem un 

pastnieces godprātīgu darbu Rušonas pagastā. 

Silajāņu pagastā  

o Antons Mežinskis – par godprātīgu darbu un panākumiem bagātu mūža ieguldījumu 

biškopības attīstībā Silajāņu pagastā. 

o Zoja Vilcāne – par godprātīgu darbu savas saimniecības vadīšanā un attīstībā Silajāņu 

pagastā 

Galēnu pagastā  
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o Ilze Kudiņa – par ieguldījumu VPDK “Amizieris” izaugsmē Galēnu pagastā un radošumu 

Riebiņu novada attīstībā. 

o Ļubovas un Jura Šustova ģimene – par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem Galēnu pagastā. 

Sīļukalna pagastā  

o Marutas un Pētera Upenieku ģimene – par brīvprātīgo darbu Sīļukalna pagasta Opolūs 

kapsētas sakopšanā un labiekārtošanā. 

o Andrejs Sondoru – par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu Sīļukalna pagastā. 

Stabulnieku pagastā  

o ZS “Jaunzemi” īpašnieki Pēteris un Maruta Anusāni – par ieguldījumu mājražojumu 

produkcijas veidu dažādošanā un vides sakopšanā Stabulnieku pagastā. 

o Biruta Čaunāne – par radošumu Stabulnieku pagasta bibliotēkas darbā un veiksmīgu 

darbību dzejas pasaulē. 

Pateicības raksta pasniegšana 

o Latgales skolu atbalsta fondam “Veronika” – par ziedojumiem novada skolu mazturīgām 

ģimenēm vairāku gadu garumā. 

 

2. Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienas svinības organizēt š.g. 18.novembrī Riebiņu 

Kultūras centrā. 

 

 

 Sēdi slēdz plkst. 14.55 

Sēdes vadītājs                                   (personiskais paraksts)                              Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste                                       (personiskais paraksts)                             Juta Vaivode 

 

Protokols parakstīts _____________________ 

 


