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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

 

2018. gada 16. janvārī        Nr. 1 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi sāk plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

 

 

1. 

Par grozījumiem nolikumā „Par ikmēneša nobraukuma 

limita noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri izmanto 

personīgo autotransportu darba braucienos” 

Domes priekšsēdētājs 

P. Rožinskis 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7670 004 0211 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Privatizācijas un 

atsavināšanas 

komisijas 

priekšsēdētāja 

 A. Tumašova 

 

3. 
Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 

76760040308 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A. Tumašova 

4. 
Par nekustamā īpašuma “Strazdvaldu īpašumi” sadalīšanu 

P. Rožinskis 

5. 

 Par nekustamā īpašuma “Strazdvaldu īpašumi” atsavināšanu 
P. Rožinskis 

6. Par nekustamā īpašuma “Galēnu muiža” (kadastra numurs 

7648 002 0149) daļas īres tiesību izsoli 

P. Rožinskis 

7. Par nekustamo īpašumu “Skolas” (kadastra numurs 7676 

004 0455) 

P. Rožinskis 

8. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu P. Rožinskis 

9. Par adreses likvidēšanu 

 

P. Rožinskis 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam „Grāvīši” 

P. Rožinskis 

11. Par zemes gabalu apvienošanu P. Rožinskis 

12. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle  

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns  

 

Nepiedalās: Edgars Vilcāns (aizņemts pamatdarbā) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors J. Leicis, vecākais kārtībnieks A. 

Onužāns, Nekustamā īpašuma (NĪ) speciāliste I. Upeniece, Privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

priekšsēdētāja A. Tumašova 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt šādus jautājumus, kā darba kārtības nākamos 

jautājumus: 

13. Par parāda dzēšanu SIA “SAU” P. Rožinskis 

14. Par CAK sastāva apstiprināšanu P. Rožinskis 

15. R. Mūka muzeja krājumu glabātājas Imeldas Vutnānes-

Kojānes iesnieguma izskatīšana 

P. Rožinskis 

16. Par grozījumiem noteikumos “Par maksas pakalpojumiem 

sociālajā mājā „Rudenāji”” 

P. Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus, un sākt sēdi. 
 

 

Domes deputāti uzklausa vecākā kārtībnieka Artūra Onužāna atskaiti par domes 

kārtībnieku veiktajiem darbiem 2017. gadā. 

 

 

1. 

Par grozījumiem nolikumā „Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes 

darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par grozījumiem nolikumā “Par 

ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo 

autotransportu darba braucienos”.  

Dome konstatē: 

Riebiņu novada domē tika saņemts būvvaldes vadītāja A. Poplavska iesniegums par 

ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu līdz 1500 km. 

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

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

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Papildināt nolikumu „Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes 

darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” ar 1.18 punktu šādā 

redakcijā: 

1.18. Būvvaldes vadītājam līdz 900 km. 
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2. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7670 004 0211 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo A. Tumašova, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas priekšsēdētājas Ainas Tumašovas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma „Ozolāji”, 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7670 004 0211, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2016.gada 21.jūnija lēmumu Nr.16 (prot. Nr.9) 

„Par zemes gabala atsavināšanu” un atbilstoši ar domes 2017.gada 22.novembra lēmumu Nr. 5.1 

(prot. Nr. 10 (17) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem „Par nekustamā īpašuma „Ozolāji”, Rušonas 

pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7670 004 0211 atsavināšanu”, 2018. gada 8. janvārī 

notika mutiska izsole ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma (mantas) pārdošanai. 

Atbilstoši 2018. gada 8. janvāra pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas izsoles protokolam Nr. 1 notikušajā izsolē piedalījās divi pretendenti. Pašvaldības 

nekustamo īpašumu „Ozolāji” 2,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 76700040211, nosolīja R.H., 

personas kods, adrese, par trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņiem euro un trīspadsmit centiem 

(3138,13 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt izsoles rezultātus. 

 

3. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76760040308 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
Ziņo A. Tumašova, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas priekšsēdētājas Ainas Tumašovas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 76760040308 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Saskaņā ar Riebiņu novada domes 

2015.gada 20.janvāra lēmumu Nr.15.2 (prot. Nr. 1) „Par nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 76760040308 atsavināšanu” un atbilstoši ar domes 2017.gada 22.novembra lēmumu 

nr.5.2 (prot. Nr.10(17) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem „Par nekustamā īpašuma „Vārpas”, 

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7676 004 0308 atsavināšanu”, 2018. gada 8. 

janvārī notika mutiska izsole ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma (mantas) 

pārdošanai. 

Atbilstoši 2018. gada 8. janvāra pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas izsoles protokolam Nr. 1 notikušajā izsolē piedalījās divi pretendenti. Pašvaldības 

nekustamo īpašumu „Vārpas” 2,39 ha platībā, kadastra apzīmējums 76760040308, nosolīja A. B., 

personas kods, adrese, par divi tūkstoši astoņi simti divdesmit diviem euro un deviņdesmit septiņiem 

centiem (2822,97 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”, ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt izsoles rezultātus. 

 

4. 
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Par nekustamā īpašuma “Strazdvaldu īpašumi” sadalīšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par nekustamā īpašuma “Strazdvaldu īpašumi” sadalīšanu. 

 Dome konstatē: 

Nekustamā īpašumā “Strazdvaldu īpašumi”, kadastra numurs 76760020214,  Silajāņu 

pagastā, Riebiņu novadā, sastāvā ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

76760020212 platībā 3,59ha, 76760020213 platībā 17,58ha un 76760020214 platībā 17,89ha. 

Zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti un reģistrēti Zemesgrāmatā 2008.gadā uz Riebiņu novada 

pašvaldības vārda. Galvenais zemes vienību lietošanas mērķis- mežsaimniecība, kods 0201. 

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

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj:1. Sadalīt nekustamo īpašumu 

“Strazdvaldu īpašumi”, sastāvošu no trijām zemes vienībām (kad. apz. 76760020212, 

76760020213, 76760020214), izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus. 

1.1. Nekustamajam īpašumam, zemes vienības kadastra apzīmējums  76760020212, 

piešķirt nosaukumu ”Lapotne”. 

1.2. Nekustamajam īpašumam, zemes vienības kadastra apzīmējums 76760020213, 

piešķirt nosaukumu ”Mežāji”. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Strazdvaldu īpašumi” atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

“Strazdvaldu īpašumi”, kas atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu atsavināšanai. 

  Dome konstatē: 

Atsavināmā nekustamā īpašuma “Strazdvaldu īpašumi” sastāvā, kadastra numurs 

76760020214, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 76760020212 platībā 3,59 ha, 76760020213 platībā 17,58 ha un 76760020214 

platībā 17,89 ha. Zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti un reģistrēti Zemesgrāmatā 2008. gadā uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. Galvenais zemes vienību lietošanas mērķis – mežsaimniecība, 

kods 0201. 

  Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

44.pantu, un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76760020212 (3,59ha), 

76760020213 (17,58ha) un 76760020214 (17,89ha) atsavināšanai. 

2. Zemes vienības (kadasta apz. 76760020212, 76760020213, 76760020214) atsavināt Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

4. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma “Strazdvaldu īpašumi” 

atsavināšanas procedūru. 

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Galēnu muiža” (kadastra numurs 7648 002 0149) daļas  

 īres tiesību izsoli 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejaslēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

“Galēnu muiža” (kadastra numurs 7648 002 0149), kas atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, 

īres tiesību izsoli.  

Dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma sastāvā, kadastra numurs 7648 002 0149, kas atrodas Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā, ietilpst 3 zemes gabali, uz kuriem atrodas vairākas nedzīvojamās ēkas. Zemes 

gabali ir kadastrāli uzmērīti un reģistrēti Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

  Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

44.pantu, un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt īpašuma “Galēnu muiža”, kadastra numurs 

7648 002 0149, daļas, kurā ietilpst trīs ēkas ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0147 001, 7648 

002 0147 003, 7648 002 0147 004 un apbūves zemes gabals no 0,40 ha līdz 0,50 ha platībā, īres 

tiesību izsoli. 

 

 

7. 

Par nekustamo īpašumu “Skolas” (kadastra numurs 7676 004 0455)  
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, J. Sparāns, A. Tumašova 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamo īpašumu 

“Skolas”, kadastra numurs 7676 004 0455, kas atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā. 

 Dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma sastāvā, kadastra numurs 7676 004 0455, Silajāņu pagastā, Riebiņu 

novadā, ietilpst zemes gabals, uz kura atrodas četras nedzīvojamās ēkas. Zemes gabals ir kadastrāli 

uzmērīts un reģistrēts Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

  Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

44.pantu, un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

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

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris), 1 pret (Juris Sparāns), atturas 

nav, nolemj: 

1. Nekustamo īpašumu “Skolas”, kadastra numurs 7676 004 0455, kas atrodas Silajāņu 

pagastā, Riebiņu novadā, nodot atsavināšanai. 

2. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt atsavināšanas procedūru. 

 

 

8. 

Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

 Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk – Nodaļa) 2017. gada 18. 

decembra vēstuli Nr. 2-04.1-L/346 par zemes lietošanas mērķiem, konstatēts, ka veicot zemes 

kadastrālās uzmērīšanas lietas izvērtēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780030412 

(tiesiskais valdītājs Latvijas valsts meži), kas atrodas Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā, nav iesniegts 

un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lēmums par zemes lietošanas 

mērķa noteikšanu. Nodaļa lūdz noteikt zemes lietošanas mērķi. 

 Saskaņā ar Riebiņu novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā no 14.08.2012., 

(14.08.2012. Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr.9 par Riebiņu novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem), zemes vienības galvenais 
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zemes izmantošanas mērķis ir mežsaimniecība (attiecas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas 

„Mežu teritorijas (M)” izmantošanas nosacījumiem).  

  Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Riebiņu novada pašvaldības teritorijas plānojumu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība 

var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, 

Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780030412 (platība 80,7ha) zemes lietošanas 

mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

9. 

Par adreses likvidēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par adreses likvidēšanu. 

Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas, reģistrus un informācijas sistēmas ar 

pilnīgiem, aktuāliem un oficiāli apstiprinātiem Valsts adrešu reģistra datiem, Valsts zemes dienests 

pašvaldībai ir sniedzis informāciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētajām un dzēstajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 76480040038001, 76480040038002, 

76480040038003, 76480040038004, 76480040038005, 76480040038006 un 76480040038007, 

kurām atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmai reģistrētā adrese ir „Ezerlīči”, Ceperi, 

Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez 

personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas 

objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja adrese neatbilst 

šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Riebiņu novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 9., 30. punktam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Likvidēt (dzēst) adresi: „Ezerlīči”, Ceperi, Galēnu pagasts, Riebiņu novads (kods 106531402). 

 

10. 

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

Novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja izskata NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Grāvīši”. 

 Izskatot SIA Preime, reģ. Nr. 41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19, Preiļi, mērnieka 

sniegto informāciju par zemes robežu plānu izgatavošanu 2017. gada oktobrī nekustamam īpašumam 

„Grāvīši”, kadastra numurs 76760010091, kas atrodas Červonikos, Silajāņu pagastā Riebiņu novadā, 

konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Grāvīši” zemes ierīcības projekts ir apstiprināts ar domes lēmumu 

Nr. 3 2013. gada 12. februārī (protokols Nr.3). 

 Atbilstoši 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 22.panta 1.daļai zemes 

ierīcības projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanas. Dome konstatē, ka zemes ierīcības projekts likumā noteiktajā termiņā nav realizēts, 

uz jauna lēmuma pieņemšanas brīdi par projekta apstiprināšanu projekta izstrādātais risinājums nav 

pretrunā ar Riebiņu novada teritorijas plānojumu (minētajā laikposmā nav grozīts teritorijas 

plānojums), projekts atbilst LR normatīvo aktu prasībām, kuras bija spēkā projekta izstrādes brīdī (līdz 
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jaunu Noteikumu Nr. 505 stāšanās spēkā - 2016. gada 5. augustam). Normatīvie akti neparedz tiesības 

pašvaldībai pagarināt zemes ierīcības projekta realizācijas termiņu. Lēmums par zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanu pieņemts 2012. gada 12. novembrī.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un MK noteikumiem Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

76760010091). 

2. Noteikt atdalāmajā zemes gabalā (3,8 ha) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 – 

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Strautiņi”. 

4. Paliekošajam zemes gabalam (9,77 ha) noteikt zemes izmantošanas mērķi ar kodu 0101- 

lauksaimniecība. 

5. Apstiprināt paliekošajam zemes gabalam (kadastra apzīmējums 7676 001 0091) piešķirto 

adresi: „Grāvīši”, Červoniki, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads. 

 

 

11. 

Par zemes gabalu apvienošanu 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par zemes gabalu apvienošanu. 

 Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto Riebiņu novada 

domes 2017.gada 17.augusta lēmumu Nr.17.2 par zemes gabala sadali, konstatēts, ka zemes īpašuma 

sastāvā ar kadastra nr. 76700010294 reģistrētas četras zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

76700010264, 76700010287, 76700010294 un 76700010299, uz kurām atrodas Riebiņu novada 

pašvaldībai piederoša inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 76700010294001 – pašvaldības autoceļš 

Nr. 64 „Piebraucamais ceļš Kaučeru Gailīšu dārziem”. 

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1. punktam līdz zemes pirmreizējai 

ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamo 

zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, 

ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

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

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apvienot viena īpašuma sastāvā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76700010294 

(0,4312ha), 76700010264 (0,01ha), 76700010287 (0,0058ha) un 76700010299 (0,02ha), 

izveidojot vienu zemes vienību, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr. 1. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. Piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu „Piebraucamais ceļš Kaučeru Gailīšu 

dārziem”. 

 

 

12. 

Iesniegumu izskatīšana 

12.1. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 
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Upenieces lēmumprojektu par J. B., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 10.novembra 

iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu (nodokļu parādu nav). 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2013. gada 13. februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. B-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2023.gada 12. februāris (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 7648 002 0239, platība 0,12 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

12.2. 

Mednieku kluba “Sābri” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par mednieku kluba „Sābri”, valdes locekļa Viļa Usāna, personas kods, 

adrese, 2017. gada 15. decembra iesniegumu par līguma slēgšanu par medību platības izmantošanu uz 

pašvaldībai piekritīgās zemes. 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar mednieku kluba „Sābri” valdes locekli Vili Usānu, personas kods, adrese, uz 

5 gadiem, par medību platības izmantošanu uz pašvaldības zemes ar kadastra numuru  7680 

004 0171, 7680 001 0183, 7680 001 0213, 7680 002 0347 8,2714 ha kopplatībā. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

12.3. 

Mednieku kolektīva “Trio” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par Mednieku kolektīva “Trio”, vad. Jānis Litaunieks, adrese, 2017.gada 

19. decembra iesniegumu par līguma pagarināšanu par medību platības izmantošanu uz pašvaldībai 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt 2014. gada 17. decembrī noslēgto līgumu Nr.6 par medību platību izmantošanu uz 

pieciem gadiem, izņemot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 002 0323 2,55 ha 

platībā, jo tās īpašnieks ir fiziska persona. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

12.4. 

G. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 
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Upenieces lēmumprojektu par G. S., adrese, 2017.gada 19. decembra iesniegumu par līguma 

pagarināšanu par medību platības izmantošanu uz pašvaldībai piekritīgās zemes un jaunu līgumu noslēgšanu. 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt 2013. gada 2. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2 par medību platību izmantošanu uz 

pieciem gadiem. 

2. Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par medību platību izmantošanu zemes vienībās ar kadastra 

apzīmējumu 7648 003 0360 (1,7 ha), 7648 003 0334 (4,8 ha) un 7648 003 0081 (6,7 ha). 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

12.5. 

z/s “Tūmeņi” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par z/s “Tūmeņi”, reģ. Nr. 41501025591, ko pārstāv tās īpašnieks E. S., 

2017. gada 18. decembra iesniegumu par zemes nomu. 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 3,4 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0170, 

2,9840 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0116, 3,7 ha platībā 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0181 un 1,0 ha platībā zemes gabalu zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0177 atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr. 2. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar z/s “Tūmeņi”, reģ. Nr. 41501025591. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

12.6. 

V. Š.-V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par V. Š.-V., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 8. janvāra 

iesniegumu par zemes nomu. 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar P. V.-Š. (miris). 

2. Iznomāt 0,7 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0412 un 0,6 ha 

platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0458. 

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101). 

4. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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12.7. 

R. G. un I. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par R. G., personas kods, dzīvesvieta, un I. G., personas kods, 

dzīvesvieta, 2018. gada 8. janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Zemlīči”, kadastra nr. 7670 007 0042, divas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7670 004 0117 (7,6 ha) un 7670 004 0119 (19,4 ha). 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101). 

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Koklētāji”. 

4. Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7670 007 0042 un 7670 007 0360 atstāt 

esošo nosaukumu “Zemlīči”. 

5. Ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 007 0042 atstāt 

piešķirto adresi: “Zemlīči”, Kolna Rubini, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

104955228). 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

12.8. 

V. J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par V. J., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 4. janvāra iesniegumu 

par zemes nomas līguma pagarināšanu (nodokļu parādu nav). 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2011. gada 9. novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. J-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2021. gada 8. novembris (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 7670 007 0130, platība 0,95 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

12.9. 

 

A. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis  

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par A. G., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 4. janvāra iesniegumu 

par zemes nomas līguma pagarināšanu (nodokļu parādu nav). 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 
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Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2007. gada 31. oktobrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 

G-4 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027. gada 30. oktobris (zemes vienības kadastra 

numurs 7662 007 0255, platība 3,8 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

13. 

Par parāda dzēšanu SIA “SAU” 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, Ā. Elsts 

Riebiņu novada dome izskata galvenās grāmatvedes Annas Ertas lēmumprojektu par parāda 

dzēšanu SIA “SAU”. Pamatojoties uz 01.01.2010. MK noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, no domes bilances jānoraksta debitora 

parāds, kuru nav iespējams piedzīt. 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, MK noteikumu 

Nr. 1486 100. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga 

Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Juris Sparāns), pret nav, 2 atturas (Andrs Sondors, 

Jānis Kupris), nolemj: 

Dzēst bezcerīgi atgūstamo debitoru parādu SIA „SAU” – EUR 11466,35 (SIA īpašnieks ir 

miris). 

 

14. 

Par CAK sastāva apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Preiļu novada domes 18.12.2017. vēstuli Nr.4-11/1422 par 

Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (CAK) sastāva apstiprināšanu (1. 

pielikumā Preiļu sadarbības teritorijas CAK sastāvs).  

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

uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta 2. punktu, atklāti balsojot ar 

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

Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt CAK sastāvu saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

15. 

R. Mūka muzeja krājumu glabātājas Imeldas Vutnānes-Kojānes 

 iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris 

Novada dome izskata ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Digitalizētas muzeja ekspozīcijas izveide, krājuma izpētes 

rezultātu pieejamības nodrošināšana”. 

Novada domes konstatē: 

1) Projekts tiks iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Muzeju nozares 

attīstības programma” projektu konkursam. 

2) Projekta realizācijas rezultātā tiks „atdzīvināta” viena no R.Mūka rakstāmmašīnām- tiks 

atskaņota rakstāmmašīnās klaboņa un uz sienas vienlaicīgi projicēts R.Mūka teksts. Telpā 

tiks uzstādīta R.Mūka hologramma, kas atskaņos autora dzīves filozofiju, idejas un 

diskusijas, tā radot autora klātbūtnes efektu. 

3) Projektam nepieciešamais līdzfinansējums EUR 1500. 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret nav, 2 atturas (Jānis Kupris, Maigonis Mediņš), 

nolemj: 

Projekta „Digitalizētas muzeja ekspozīcijas izveide, krājuma izpētes rezultātu pieejamības 

nodrošināšana” atbalstīšanas gadījumā, piešķirt līdzfinansējumu EUR 1500 apmērā, 

līdzekļus paredzot 2018. gada budžetā. 
 

16. 

Par grozījumiem noteikumos  

“Par maksas pakalpojumiem sociālajā mājā „Rudenāji”” 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole, M. Mediņš, J. Kupris 

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par 

grozījumiem noteikumos “Par maksas pakalpojumiem sociālajā mājā „Rudenāji”. Saskaņā ar 

14.06.2011. Riebiņu novada domes apstiprinātajiem noteikumiem „Par maksas pakalpojumiem Riebiņu 

novada sociālajā mājā „Rudenāji””, tika paredzēts, ka klients par saņemto pakalpojumu katru mēnesi maksā 

Ls 40,00 jeb no 2014. gada 1. janvāra 64,03 euro, ir izveidojusies šāda situācija: 

1) uz 2018. gada 1. janvāri Sociālajā mājā „Rudenāji” dzīvo 11 personas, 1 persona ar 

mazgadīgu bērnu īrē dzīvojamo platību otrajā stāvā; 

2)  no 11 personām trijiem sociālās mājas iemītniekiem ir ļoti zemas pensijas vai sociālā 

nodrošinājuma pabalsti, t.i., līdz 100,00 euro; 

3)  samaksājot par saņemto pakalpojumu, vēl rēķinot klāt izdevumus ēšanai – 2,15 euro dienā, 

mēnesī – aptuveni 65,00 euro, personai neatliek līdzekļi, lai nodrošinātu dažādas 

pamatvajadzības (nepieciešamo medikamentu, higiēnas preču iegādei utt.).  

Ieteikumi: 

1. Atbrīvot no pakalpojumu maksas tos sociālās mājās „Rudenāji” iemītniekus, kuriem 

pensijas/invaliditātes pensijas apmērs nepārsniedz 128,06 euro vai kuriem ir piešķirts trūcīgās 

personas statuss;  

2. Noteikt maksu par saņemto pakalpojumu tiem sociālās mājās „Rudenāji” iemītniekiem, kuriem 

pensijas/invaliditātes pensijas apmērs nepārsniedz 150 euro, 10 % procentus no ienākumiem; 

3. Noteikt maksu par saņemto pakalpojumu tiem sociālās mājās „Rudenāji” iemītniekiem, kuriem 

pensijas/invaliditātes pensijas apmērs pārsniedz 150 euro, 20 % procentus no ienākumiem. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atcelt Riebiņu novada domes 21.10.2014. lēmumu Nr.12 (protokola Nr. 19) “Par maksas 

pakalpojumiem sociālajā mājā „Rudenāji””. 

2. Grozīt noteikumu “Par maksas pakalpojumiem sociālajā mājā „Rudenāji” 1.1. punktu šādā 

redakcijā:  

“1.1. Šie noteikumi nosaka samaksas kārtību par pakalpojumiem sociālajā mājā 

„Rudenāji”, un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, 

ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu.” 

3. Grozīt noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā:  

“2.1. Lai saņemtu novada domes sniegtos pakalpojumu sociālajā mājā „Rudenāji”, persona 

Riebiņu novada sociālajā dienestā iesniedz:” 

4. Grozīt 2.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

  “2.1.3. ja pakalpojuma veidu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem, 

iesniedz arī psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību (spec. 

veidlapa);” 

5. Grozīt 2.6. un 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 
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“2.6. lemj par personai piemērotāko pakalpojuma veidu un pakalpojuma saņemšanas 

ilgumu; 

2.7. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu, ja nodrošināt pakalpojumu 

ir pašvaldības pienākums;” 

6. Grozīt noteikumu 2.10. punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā: 

“2.10.1. Atbrīvot no pakalpojumu maksas tos sociālās mājās „Rudenāji” iemītniekus, 

kuriem pensijas/invaliditātes pensijas apmērs nepārsniedz 128,06 euro vai kuriem ir 

piešķirts trūcīgās personas statuss;  

2.10.2. Noteikt maksu par saņemto pakalpojumu tiem sociālās mājās „Rudenāji” 

iemītniekiem, kuriem pensijas/invaliditātes pensijas apmērs nepārsniedz 150 euro, 10 % 

procentus no ienākumiem; 

2.10.3. Noteikt maksu par saņemto pakalpojumu tiem sociālās mājās „Rudenāji” 

iemītniekiem, kuriem pensijas/invaliditātes pensijas apmērs pārsniedz 150 euro, 20 % 

procentus no ienākumiem. 

2.10.4. Noteikt maksu 25 euro mēnesī par krīzes istabu, kas atrodas 2. stāvā, izmantošanu, 

sākot ar 6. (sesto) izmantošanas mēnesi.” 

7. Grozīt noteikumu 3.1. punktu šādā redakcijā: 

“3.1. ja persona neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem pakalpojumu saņemšanas 

nosacījumiem;”. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45 

 

Sēdes vadītājs    (personīgais paraksts)     P. Rožinskis 

Protokoliste    (personīgais paraksts)     K. Nagle 

 

Protokols parakstīts 17.01.2018. 

 

 

 

 

 

 

1. pielikums 

  

Preiļu sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas sastāvs 

Nr. 

p.k. 

Institūcija, amats Vārds, 

uzvārds 

Amats 

komisijā 

Kontakt- 

telefons 

E-pasts 

1. Preiļu novada domes 

priekšsēdētāja 

MARUTA 

PLIVDA 

komisijas 

priekšsēdētāja 

29396610 maruta.plivda@preili.lv 

 

mailto:maruta.plivda@preili.lv
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2. VUGD LRB Preiļu daļas 

komandiera pienākumu 

izpildītājs, virsleitnants 

ROLANDS  

SLŪKA 

komisijas 

priekšsēdētājas 

vietnieks 

26641138 rolands.sluka@vugd.gov.lv 

 

3. VUGD LRB Preiļu daļas 

inspektors, kapteinis 

ĒRIKS 

PASTARS 

komisijas 

priekšsēdētājas 

vietnieks (kad 

aizvieto) 

26655371 eriks.pastars@vugd.gov.lv 

 

4. Riebiņu novada domes 

priekšsēdētājs 

PĒTERIS 

ROŽINSKIS 

komisijas 

priekšsēdētājas 

vietnieks 

26347654 peteris5810@inbox.lv 
 

5. Aglonas novada domes 

priekšsēdētāja 

INGUNA 

BARKEVIČA 

komisijas 

priekšsēdētājas 

vietnieks 

29285185 inguna.barkevica@aglona.lv 

 

6. Vārkavas novada domes 

priekšsēdētāja 

ANITA 

BRAKOVSKA 

komisijas 

loceklis 

26814702 anita_brakovska@inbox.lv 
anita.brakovska@varkava.lv 

 

7. VP Latgales reģiona pārvaldes 

Preiļu iecirkņa Kārtības policijas 

nodaļas priekšnieks 

DZINTARS 

PODSKOČIJS 

komisijas 

loceklis 

26543454 

65302804 

dzintars.podskocijs@latgale.vp.gov.lv 

 

8. Zemessardzes 35. NBN bataljona 

komandieris, pulkvežleitnants 

KASPARS 

LINDBERGS 

komisijas 

loceklis 

26586436 kaspars. lindbergs@mil.lv 

9. SIA “Preiļu slimnīca” valdes 

loceklis 

ALEKSANDRS 

POPLAVSKIS 

komisijas 

loceklis 

29559719 aleksandrs.poplavskis@preiluslimnica.lv 

 

10. SIA “Preiļu saimnieks” valdes 

priekšsēdētājs 

JĀNIS 

MŪRNIEKS 

komisijas 

loceklis 

29420589 janis.murnieks@preli.lv 

 

11. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs 

Preiļu nodaļas izpilddirektors 

ANDRIS 

SVARINSKIS 

komisijas 

loceklis 

29481351 andris.svarinskis@lau.lv 

 

12. AS “Sadales tīkls” Austrumu  

Ekspluatācijas daļas Preiļu 

nodaļas vadītājs 

JĀNIS 

VOSOROVS 

komisijas 

loceklis 

 25691855 Janis.Vosorovs@sadalestikls.lv 

 

13. VMD Dienvidlatgales 

virsmežniecības Preiļu nodaļas 

vecākais mežzinis 

ELMĀRS 

SKUĶIS 

komisijas 

loceklis 

29158088 elmars.skukis@dienvidlatgale.vmd.gov.lv 

  

14. PVD Dienvidlatgales pārvaldes 

inspektore 

ILGA 

RAUBIŠKO 

komisijas 

loceklis 

26452314 ilga.raubisko@pvd.gov.lv 
 

15. VVD Daugavpils reģionālā vides 

pārvaldes Kontroles daļas 

Piesārņojuma kontroles sektora 

vadītāja 

GUNA 

NOVIKA 

komisijas 

loceklis 

26673944 guna.novika@daugavpils.vvd.gov.lv 
 

16. Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas 

Valsts ceļi”, Preiļu nodaļas ceļu 

būvinženieris 

ALDIS 

UPENIEKS 

komisijas 

loceklis 

29167626 

65381374 

upenieks@lvceli.lv 

mailto:rolands.sluka@vugd.gov.lv
mailto:eriks.pastars@vugd.gov.lv
mailto:peteris5810@inbox.lv
mailto:inguna.barkevica@aglona.lv
mailto:anita_brakovska@inbox.lv
mailto:anita.brakovska@varkava.lv
mailto:dzintars.podskocijs@latgale.vp.gov.lv
mailto:kaspars.
mailto:lindbergs@mil.lv
mailto:lietvede10@axel.lv
mailto:janis.murnieks@preli.lv
mailto:andris.svarinskis@lau.lv
mailto:Janis.Vosorovs@sadalestikls.lv
mailto:elmars.skukis@dienvidlatgale.vmd.gov.lv
mailto:ilga.raubisko@pvd.gov.lv
mailto:guna.novika@daugavpils.vvd.gov.lv

