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APSTIPRINĀTI 

Riebiņu novada domes  

2017.gada 21.februāra sēdē; 

lēmums Nr.7 (protokols Nr.3) 

 

 

GROZĪJUMI RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2005.GADA 23. AUGUSTA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 7  

„RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
 

Izdoti pamatojoties  

  uz likuma "Par pašvaldībām" 24.pantu  

 

 

Izdarīt šādus grozījumus RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2005.GADA 23. AUGUSTA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 7 „RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”: 

1. Svītrot I. daļas 6.punkta 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., apakšpunktus, 7.punkta 7.20. 

un 7.21. apakšpunktus, 13.punktu un 13.punkta 13.1., 13.2. apakšpunktus, 14, 

punktu, 15.punktu. 

2. Papildināt I daļas 7.punktu ar 7.35. un 7.36. apakšpunktiem šādā redakcijā:  

7.35. Jauniešu centrs „Pakāpieni”; 

7.36. R. Mūka muzejs. 

3. Precizēt I. daļas 8.punkta apakšpunktu numerāciju šādā redakcijā: 

8.1. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

8.2. (svītrots); 

8.3. Biedrība eiroreģions „Ezeru zeme”; 

8.4. Piļu un muižu asociācija;  

8.5. Izpilddirektoru asociācija. 

4. Papildināt I daļas 8.punktu ar 8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:  

8.6. Biedrība “Preiļu rajona partnerība”. 

5. Papildināt I daļas 10.punkta 10.1. apakšpunktu ar 10.1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:  

10.1.16. Administratīvo aktu strīdu komisiju. 

6. Papildināt I. daļu ar 15I. punktu: 

15I. Deputāta darbības apstākļus Dome nodrošina atbilstoši Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likumam. 

7. Papildināt I. daļu ar 15II. punktu: 



15II. Par deputāta pienākumu pildīšanu deputāts saņem atlīdzību, kas tiek noteikta 

atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam 

un Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam. 

8. Precizēt II. daļas 21. punktu šādā redakcijā:  

21. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības 

amatpersonas, kā arī izpilddirektors  un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem 

atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Riebiņu novada domes amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumu. 

9. Izteikt jaunā redakcijā III. daļas 23. punkta 23.8. apakšpunktu:  

23.8.Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pašvaldības budžeta pieņemšanas apstiprina Domes 

iestāžu un struktūrvienību izdevumu tāmes.  

10. Precizēt V. daļas 87.punktu šādā redakcijā: 

87. Pašvaldības saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūta Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

Likumdošanas noteiktajā kārtībā saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Riebiņu Novada 

Ziņas” un tie stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Pieņemtos saistošos 

noteikumus izvieto redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 

11. Papildināt VI. daļu ar 95I.punktu šādā redakcijā: 

95I. Privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem 

saimnieciskajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem Riebiņu novada pašvaldības mājas 

lapā www.riebini.lv. 

12. Precizēt VIII. daļas 104. punkta 104.5 apakšpunktu šādā redakcijā:  

104.5. nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija. 
13. Papildināt Riebiņu novada pašvaldības nolikumu ar IX. daļu un 107., 108. punktiem 

šādā redakcijā: 

IX. KĀRTĪBA KĀDĀ PAŠVALDĪBAS AMATPERSONAS RĪKOJAS AR 

PAŠVALDĪBAS MANTU 

107. Pašvaldības amatpersonas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem rīkojas saskaņā 

ar Domes noteikumos un lēmumos noteikto kārtību.  

108. Dome apstiprina kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas un darbinieki rīkojas ar 

pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem. 

 

14. Papildināt Riebiņu novada pašvaldības nolikumu ar X. daļu un 109. punktu šādā 

redakcijā: 

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 
109. Pašvaldības nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, ja tajā nav 

noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Pēc pašvaldības nolikuma pieņemšanas tam jābūt brīvi 

pieejamam pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, kā arī publicētam 

pašvaldības mājaslapā internetā. Pašvaldības nolikumu triju dienu laikā pēc tā 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                 Pēteris Rožinskis 
  

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums


Paskaidrojuma raksts 

Riebiņu novada domes 2017. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3-2017 

„Grozījumi 2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada 

pašvaldības nolikums”” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Grozījumi 2005.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada pašvaldības 

nolikums” nosaka izmaiņas Riebiņu novada domes organizatoriskajā struktūrā, kā arī iestāžu 

uzskaitījumā. 

Deputātu pilnvaru realizēšana un atlīdzības regulējums tiek noteikts pamatojoties uz likumu par 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu, kā arī Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Riebiņu novada domes amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikumu. 

Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī 

izpilddirektors  un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu 

pildīšanu saskaņā ar Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 

Tiek noteikta jauna kārtība kā privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem 

lēmumiem, noslēgtajiem saimnieciskajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem. Tas notiek arī 

elektroniskajā vidē Riebiņu novada pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv. 

Tiek noteikta kārtība kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Grozījumi nepieciešami, jo stājās spēkā jauns Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums. Ir notikšanas izmaiņas Riebiņu novada domes organizatoriskajā struktūrā, kā 

arī iestāžu sarakstā. Ir radīta jauna platforma Riebiņu novada pašvaldības mājas lapā 

www.riebini.lv, radot plašākas iespējas informācijas izvietošanai atbilstoši pastāvošajai 

likumdošanai. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Tiek skatīti kontekstā ar Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Neietekmē. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Neietekmē. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

 Priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)                   P. Rožinskis 
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