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Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

  

2018. gada 17. jūlijā        Nr. 10 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.04 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē personāla vadītāja Juta Vaivode 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis 

Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka 

 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

2. Par domes lēmuma precizēšanu P.Rožinskis 

3. Par adreses maiņu P.Rožinskis 

4. Zemnieku saimniecības  „Madaras” iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

5. 

Par sadarbības līguma parakstīšanu, līdzfinansējuma un 

priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas valsts budžeta finansētās 

mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

Latgalē” projekta Nr.2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona 

iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana - Aktīvs 

Latgalei” ietvaros 

P.Rožinskis 

6. 

Par sadarbības līguma parakstīšanu, līdzfinansējuma un 

priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

programmas projekta LLI-402 “Sports riska pusaudžu 

sociālajai integrācijai” akronīms RISK FREE īstenošanai  

P.Rožinskis 

7. Par telpu nomas līguma slēgšanu P.Rožinskis 

8. Par zemes nomu P.Rožinskis 

9. 
Par nolikuma Nr.2-2018 “Riebiņu novada domes sociālās 

mājas “Rudenāji un sociālo dzīvokļu  nolikums” projekta 

apstiprināšanu 

P.Rožinskis 



Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis, projektu vadītāja 

Sanita Kabakova, nekustamo īpašumu speciāliste Ināra Upeniece, attīstības un 

plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele 

 

Nepiedalās: Jāzeps Ivanāns (personīgās lietas), Alberts Upenieks (personīgās lietas) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 4 

jautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus: 

10. 

Grozījumi 20.03.2018. sēdes lēmumā Nr.4 (protokols Nr.5) 

Par Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa 

Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 pārbūvi 

P.Rožinskis 

11. 

Grozījumi 15.05.2018. sēdes lēmumā Nr.1 (protokols Nr.8) 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0.00-0.68 pārbūve” 

un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 

P.Rožinskis 

12. 

Par aizņēmuma ņemšanu prioritārajam investīciju projektam 

“Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 

Lauku iela km 0,00 – 0,68 pārbūve” 

P.Rožinskis 

13. Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana P.Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis 

Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas 

nav,  nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 4 jautājumiem un sākt sēdi. 

 

1. 

Iesniegumu izskatīšana 

1.1. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A.P., personas kods, dzīvo 

Riebiņu novadā, 2018.gada 21.jūnija iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar 30 m garu tīklu Zolvas ezerā 2018. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 

3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem 

aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu 

pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens 

murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita. 

Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu 

novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas 

dubultošanu ”. 

Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka Aleksandrs Perevajs 

atbilst normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti un 

vārdiski balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 



Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, 

atturas nav,  nolemj: 

1. Atļaut A.P., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30 m 

garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, 

divdesmit centi) par tīklu. 

2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums 

izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas 

maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides 

pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

1.2. 

V.M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par V. M., personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta Riebiņu novadā, 2018.gada 19.jūnija iesniegumu par zemes 

vienību ar kadastra  apzīmējumu 7648 004 xxxx un 7648 004 xxxx iznomāšanu uz 10 

gadiem. 

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Izbeigt nomas attiecības ar A.M. (personas kods) par zemes vienībām ar 

kadastra  apzīmējumu 7648 004 xxxx un 7648 004 xxxx. 

2. Iznomāt V.M. (personas kods) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 

7648 004 xxxx (0,5 ha) un 7648 004 xxxx (0,4223 ha). 

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

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

1.3. 

A.K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A.K., personas kods, 

dzīvo Riebiņu novadā, 2018. gada 22.jūnija 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 un vārdiski balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Iznomāt A.K. (personas kods) zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem: 7670 011 xxxx (0,8986 ha) 7670 011 xxxx (1,2 ha),  

atbilstoši 1. un 2. grafiskajam pielikumam Nr.1. 



2. Noteikt, ka iznomātās zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

1.4. 

Ā.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par Ā.B., deklarētā dzīvesvieta 

Riebiņu novadā, 2018. gada 25.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma “Donāti” 

sadalīšanu. 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti un vārdiski balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris Rožinskis, 

Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X”, kadastra Nr. 7678 003 xxxx, zemes 

vienību 12,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003 xxxx un zemes 

vienību 11,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003 xxxx, 

izveidojot jaunu īpašumu. 

2. Atdalītajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi – 

lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu “X”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās brīža.  

 

1.5. 

V. A. pilnvarotās personas Ē. Ķ. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par V.A. pilnvarotās personas 

Ē.Ķ., personas kods, 2018. gada 28.jūnija iesniegumu par nosaukuma “X” piešķiršanu 

nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7670 011 xxxx. 

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7670 011 xxxx 

nosaukumu “X”. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās brīža.  

 

 

 

 



1.6. 

V. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par V.S., personas kods, 2018. 

gada 20.jūnija iesniegumu par nosaukuma “X” piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

ar kadastra Nr.7680 001 xxxx. 

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7680 001 xxxx 

nosaukumu “X”. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās brīža.  

 

1.7. 

T.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par T.B., personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta Riebiņu novadā, 2018.gada 23.maija iesniegumu par zemes 

nomas 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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Slēgt Vienošanos par 2013. gada 19.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma 

Nr. B-2 pagarināšanu, nosakot līguma beigu termiņu 2023. gada 

18.aprīlis. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

1.8. 

S.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par S.B., personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta Preiļos, 2018.gada 10.jūlija iesniegumu par zemes nomas 

attiecību izbeigšanu uz zemes gabalu 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 

xxxx. Nomnieks P. B. ir miris.  

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 



Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar P. B., uz zemes gabalu 0,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

2. 

Par domes lēmuma precizēšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par 2018.gada 9.februārī reģistrēto mednieku biedrības X iesniegumu 

par radušos situāciju saistībā ar dažām teritoriju kadastra zemes vienībām Rušonas 

pagastā, pamatojoties uz domes lēmumiem un attiecīgi noslēgtajiem medību platību 

apsaimniekošanas līgumiem, kas Valsts meža dienesta Dienvidlatgales 

virsmežniecībai iesniegti medību teritoriju aktualizācijai. Par dažām zemes vienībām 

mednieku biedrība X (valdes priekšsēdētājs x) ir saņēmusi atteikumu, jo uz šīm 

teritorijām pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar citu medību tiesību lietotāju (citu 

mednieku kolektīvu).  

Riebiņu novada dome, izvērtējot pieņemtos lēmumus un noslēgtos līgumus par 

konkrētām medību platībām – zemes vienībām, konstatējusi, ka pašvaldība kļūdaini 

(sagatavojot lēmumprojektu medību tiesību izlietošanai, juriste nav pārliecinājusies 

(pārbaudījusi) vai uz konkrētām zemes vienībām agrāk jau ir slēgti līgumi ar 

pašvaldību, savukārt deputātu saimniecisko un īpašumu lietu pastāvīgā komiteja nav 

pārliecinājusies par sagatavotā lēmumprojekta tiesiskumu) pieņēmusi lēmumu slēgt 

līgumus uz divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7670011xxxx un 

7670011xxxx gan ar medību biedrību X , gan ar mednieku klubu Y. Pirmreizēji 

pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar mednieku biedrību X, ko  turpmāk arī pagarinājusi. 

Saskaņā ar domes 2015.gada 20.oktobra lēmuma nr.6.12., pašvaldība noslēgusi 

līgumu ar mednieku klubu „Y”. Izvērtējot iesniegumā sniegto pārējo informāciju par 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76700070144, 76700110122, 

76700110137, 76700110208, 76700110209, 76700110221, 76700110228, 

76700110241, 76700110252 un 76700110352, konstatēts, ka dome nav lēmusi 

deleģēt medību tiesības citiem medību kolektīviem. Medību tiesību izmantošanas 

līgumi uz minētajām zemes vienībām noslēgti ar mednieku biedrību „X”. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 10.punkts nosaka, ka, 

ja medību līgumā minētā zemes vienība vai tās daļa neveido medību iecirkni kā 

vienlaidu platību, Valsts meža dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt 

medību iecirkni. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 23.punkts nosaka, ka 

par vienlaidu medību platību uzskata viena medību tiesību lietotāja medību 

platības, kas atrodas ne tālāk par 100 m cita no citas. Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7670 011 0221 robežojas ar mednieku klubu „Y” iecirkni un tā 

atrodas tālāk par 100 m no  mednieku biedrības ”X” iecirkņa, tāpēc Valsts meža 

dienests pieņems lēmumu par atteikumu reģistrēt šo zemes gabalu kā mednieku 

biedrības “X” medību iecirkni. 

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,  Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 

10. un 23.punktu, atklāti un vārdiski balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris Rožinskis, 

Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 



Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

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

1. Grozīt Riebiņu novada domes 2015.gada 20.oktobra lēmumu Nr.6.12.  

1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: „Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem par 

medību teritoriju apsaimniekošanu biedrību „Mednieku klubs „Y”, reģ. nr., 

par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 6,31 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu  7670 011 0221, 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 

004 0091, 7,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0235”. 

2. Izdarīt grozījumus noslēgtajā medību līgumā ar biedrību “Mednieku 

klubs “Y”, izslēdzot no medību platībām zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7670 011 0213 (6,6872 ha). 

3. Lēmumu izsūtīt mednieku klubam „Y”, reģ., , un mednieku biedrībai 

„X”, reģ. nr.  

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

3. 

Par adreses maiņu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par adreses maiņu ēkām 

(būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010082001, 76700010082002, 

76700010082003, 76700010082004, 76700010082006 un 76700010082007.  

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

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, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos,  Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 

698 „Adresācijas noteikumi” 2., 9., 15., 29. punktam, atklāti un vārdiski balsojot ar 

balsīm par 13 (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs 

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

1. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010082001, 

76700010082002, 76700010082003, 76700010082004, 76700010082006 un 

76700010082007, adresi no „Piekalni”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz „Piekalni Viens”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads (kods 103887237). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

4. 

Zemnieku saimniecības  „Madaras” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par z/s „Madaras”, reģ. nr. 

41501018123, 2018.gada 2.jūlija iesniegumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 



autoveikalam (kravas furgons- marka VW LT28, valsts reģ.Nr. JE 1607) tirdzniecībai 

ar pārtikas, pirmās nepieciešamības precēm un alu Sīļukalna un Galēnu pagastos. 

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Atļaut zemnieku saimniecības „Madaras”, reģ. nr. 41501018123, 

autoveikalam (kravas furgons- marka VW LT28, valsts reģ.Nr. JE 1607) 

tirdzniecību laika periodā no 2018.gada 20.jūlija līdz 2019.gada 

19.jūlijam ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm, alu Sīļukalna 

un Galēnu pagastos šādos maršrutos: 

 Otrdienās: Vecbeču ciemā – pl. 11.00, Čaunānu ciemā- pl. 11.30, 

Teilānu ciemā- pl. 11.45, Broku ciemā- pl. 12.10, Aizpuriešu ciemā- pl. 

12.30, Aizpurviešu ciemā- pl. 12.50, Kapinieku ciemā- pl. 13.00, Griģu 

ciemā- pl. 13.20, Bojāru ciemā- pl. 14.10. 

       Trešdienās: Zeimuļu-Puzāku ciemā- pl. 11.00, Voveru ciemā 11.40, 

Priževoitu ciemā pl. 12.10, Puncuļu ciemā- pl. 12.40, Maltas Trūpu ciemā 

- pl. 13.00, Soboļevkas ciemā- pl. 13.20, Marinsku ciemā – pl. 13.30. 

        Piektdienās:, Čaunānu ciemā – pl. 11.15, Teilānu ciemā- pl. 11.30, 

Broku ciemā- pl. 11.45, Kassaliešu ciemā- pl. 12.00, Kapinieku ciemā 

12.30, Griģu ciemā- pl. 12.40, Seiļu ciemā pl. 13.20, Erēļu ciemā- pl. 13.45, 

Vecbeču ciemā- pl. 14.10. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu 

namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 
 

 

5. 

Par sadarbības līguma parakstīšanu, līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu 

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu 

veicināšana Latgalē”  projekta Nr.2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva 

dzīvesveida iespēju paplašināšana - Aktīvs Latgalei” ietvaros 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas Ā.Pudule, S.Kabakova 

Riebiņu novada dome izskats Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Sanitas Kabakovas sagatavoto lēmumprojektu par sadarbības 

līguma parakstīšanu, līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas valsts 

budžeta finansētās mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

Latgalē” projekta Nr.2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva 

dzīvesveida iespēju paplašināšana - Aktīvs Latgalei” ietvaros. 

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Parakstīt sadarbības līgumu Nr. 180622-10 ar Biedrība” Latgales reģiona 

attīstības aģentūra” par projekta īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas  

EUR 3000.00 (trīs tūkstoši eiro 00 centi). 

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 408.00 (četri simti astoņi eiro 00 centi) 

projektam “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju 

paplašināšana – Aktīvs Latgalei” no projektu līdzfinansējumam 2018. 

gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.  



3. Paredzēt priekšfinansējumu EUR 408.00 (četri simti astoņi eiro 00 centi) 

no projektu līdzfinansējumam 2018. gada budžetā paredzētajiem 

līdzekļiem. 

 

 

6. 

Par sadarbības līguma parakstīšanu, līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 

piešķiršanu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Sports 

riska pusaudžu sociālajai integrācijai” akronīms RISK FREE īstenošanai 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas S.Kabakova 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Sanitas Kabakovas sagatavoto lēmumprojektu par sadarbības 

līguma parakstīšanu, līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas-

Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Sports riska pusaudžu sociālajai 

integrācijai” akronīms RISK FREE īstenošanai. 

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Parakstīt sadarbības līgumu Nr. 180625-6 ar biedrību ”Latgales reģiona 

attīstības aģentūra” par projekta “Sports riska pusaudžu sociālajai 

integrācijai” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas  EUR 8900.00 (astoņi 

tūkstoši deviņi simti eiro 00 centi). 

2. Piešķirt līdzfinansējumu projektam “Sports riska pusaudžu sociālajai 

integrācijai” 17,5% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. EUR 

1557.50 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit septiņi eiro 50 centi). 

3. Paredzēt priekšfinansējumu EUR 7342.50 (septiņi tūkstoši trīs simti 

četrdesmit divi eiro 50 centi) no projektu līdzfinansējumiem 2018. gada 

budžetā paredzētiem līdzekļiem. 

 

7. 

Par telpu nomas līgumu slēgšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par saimnieciskā 

darba veicējas I.M. iesniegumu par telpas Nr.17, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu 

novadā iznomāšanu. 

Telpas tiks izmantotas skaistumkopšanas salona izveidei. 

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Slēgt līgumu ar I.M., deklarētā adrese Riebiņu novadā, līdz 2019.gada 

17.jūlijam par telpu 13 m² platībā ar kadastra Nr. 7662 005 0691, kas 

atrodas Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, nomu skaistumkopšanas 

salona izveidei. 

2. Noteikt telpu nomas maksu EUR 59,21 (piecdesmit deviņi euro, un 21 

cents) ar PVN 21% mēnesī (aprēķins pielikumā Nr.1). 

 

 



8. 

Par zemes nomu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas D.Staškeviča 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu. 

Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām, plāno Rušonas pagasta 

Rušonā, (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība”5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām” īstenošanas pasākumi”) teritorijas sakoptībai un attīstībai, investīcīju 

piesaistīšanai realizēt projektu “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju 

piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados”. Šī projekta ietvaros Rušonas 

pagasta Rušonā izveidos aktīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma rekreācijas centru ( 

projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/024).  

Pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Par valsts un pašvaldību 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”5.6.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas pasākumi”, 

Riebiņu novada dome. atklāti un vārdiski balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar izpirkuma tiesībām līdz 2023.gada 31. 

decembrim (platība var tikt precizēta, kadastrāli uzmērot) 1,0 ha platībā 

(kad. nr. 76700130130, kopplatība 3,1ha) ar mērķi ēkas “Aktīvās lauku 

atpūtas un ūdenstūrisma rekreācijas centrs” izveidei Riebiņu novadā, 

Rušonas pagastā, projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 ietvaros,  ar SIA „Rušonas 

muiža”. 

2. Slēgt ilgtermiņa zemes nomas līgumu uz 30 gadiem uz atlikušo zemes 

gabalu 2,1ha platībā. 

3. Veikt projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Aktīvās lauku atpūtas un 

ūdenstūrisma rekreācijas centra izveide Riebiņu novadā, Rušonas 

pagastā” realizāciju.  

4. Norīkot atbildīgo par projekta realizāciju, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, Riebiņu novada domes projektu vadītāju Sanitu Kabakovu. 

 

 

9. 

Par nolikuma Nr.2-2018  “Riebiņu novada domes sociālās mājas “Rudenāji” un 

sociālo dzīvokļu  nolikums” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Krole 

Riebiņu novada dome izskata sociālās komitejas un sociālā dienesta vadītājas Sandras 

Sprindžas sagatavoto lēmumprojektu par sociālās mājas “Rudenāji” un sociālo 

dzīvokļu  nolikuma projektu. 

Dome konstatē: 

Līdz šim Riebiņu novada domē bija izstrādāts sociālās mājas “Rudenāji” nolikums, 

pamatojoties uz to, ka Riebiņu novadā ir arī sociālie dzīvokļi ir nepieciešams kopējs 

nolikums sociālajām dzīvojamajām telpām.  

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 balsīm par 13 (Pēteris 



Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

Apstiprināt nolikuma Nr.2-2018 “Riebiņu novada domes sociālās mājas 

“Rudenāji” un sociālo dzīvokļu  nolikums” projektu (skatīt pielikumu Nr.2). 

 

Plkst. 14.26 domes sēdei pievienojas attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese 

Jakovele 

10. 

Grozījumi 20.03.2018. sēdes lēmumā Nr.4 (protokols Nr.5) Par Riebiņu novada 

Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 

pārbūvi 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I.Jakovele, Ā.Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 pārbūvi. 

Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) 

km 0,00-0,68 pārbūvi bija paredzēts veikt ERAF līdzfinansētā projekta “Preiļu 

novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras 

attīstība”. 

Sakarā ar to, ka ne visi projekta uzņēmēju var nodrošināt projekta rezultatīvos 

rādītājus (ieguldīt savas saimniecībās ERAF finansējuma daļu), ir nepieciešams 

izslēgt Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Lauku iela (Aglonas 

stacija) km 0,00-0,68 un meklēt citus finansējuma avotus šī autoceļa pārbūvei. Ņemot 

vērā to, ka visa dokumentācija Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa 

Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 pārbūvei ir sagatavota, priekšlikums ir 

iesniegt projektu Lauku atbalsta dienesta Lauku attīstības programmas 2014-

2020.gadam plānotā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”.  

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

un vārdiski balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga 

Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, 

atturas nav,  nolemj: 

1. Iesniegt projektu Lauku atbalsta dienesta Lauku attīstības programmas 

2014-2020.gadam plānotā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības 

autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 pārbūve. 

2. Izmaksas, kas saistītas ar melnā seguma un elektrotīklu izbūves iekļaušanu, 

paredzēt no pašvaldības budžeta. 

3. Ņemt aizņēmumu Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa 

Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68 melnā seguma ieklāšanai un 

elektrotīklu izbūvei EUR 60, 036. 59 (sešdesmit tūkstoši trīsdesmit seši euro 

un 59 euro centi ) apmērā. 

 

11. 

Grozījumi 15.05.2018. sēdes lēmumā Nr.1 (protokols Nr.8) Par piedalīšanos 

projektā “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku 

iela  km 0.00-0.68 pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma 

apmēru 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I.Jakovele 



Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles lēmumprojektu par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu 

projektu iesniegumu konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela  km 0.00-0.68 pārbūve” un par projekta 

īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 182803.98 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši 

astoņi simti trīs eiro 98 centi). 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti un 

vārdiski balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis 

Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas 

nav,  nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 

51 Lauku iela  km 0.00-0.68 pārbūve” Lauku atbalsta dienestā Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu 

EUR 182803.98 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīs eiro 98 

centi)(ar PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. 

EUR 12276.74 (divpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit seši eiro 74 centi), 

tai skaitā arī PVN 21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem 

līdzekļiem 2018.gada budžetā, kā arī paredzēt neattiecināmo izmaksu, t.i. 

EUR 60036.59 (sešdesmit tūkstoši trīsdesmit seši eiro 59 centi), tai skaitā arī 

PVN 21% apmērā. 
 

12. 

Par aizņēmuma ņemšanu prioritārajam investīciju projektam “Riebiņu novada 

Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0,00 – 0,68 pārbūve” 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Riebiņu novada domes galvenās grāmatvedes Anitas 

Ertas sagatavoto lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu prioritārajam investīciju 

projektam “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela 

km 0,00 – 0,68 pārbūve”. 

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

27.punktu, atklāti un vārdiski balsojot ar balsīm par 13 (Pēteris Rožinskis, Dina 

Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta 

Anspoka), pret, atturas nav,  nolemj: 

1.Ņemt aizņēmumu EUR 60 036,59 (sešdesmit tūkstoši trīsdesmit seši euro un 59 

euro centi) pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai “Riebiņu 

novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.51 Lauku iela km 0,00 – 0,68 

pārbūve”. 

2.Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pārraudzības un kontroles padomi 

piešķirt prioritārā investīciju projekta īstenošanai aizņēmumu EUR 60 036,59 

Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

3.Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Riebiņu novada domes pamatbudžetu. 

4.Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019.gada martā. 
 

 

 



13. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas Ā.Elsts, I.Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendentu 

noteikšanu. 

 

Iepirkums 
Iepirkuma 

veids 
Uzvarētājs 

Summa EUR (bez 

PVN) 

Rušona ezera 

ekspluatācijas ( 

apsaimniekošanas) 

noteikumu izstrāde 

PIL 9.pants 

Nodibinājums 

“Vides 

risinājumu 

institūts” 

11613,84 

 

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 balsīm par 13 (Pēteris 

Rožinskis, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris 

Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

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

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.35 

Sēdes vadītājs                   (personiskais paraksts)                           Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste                       (personiskais paraksts)                          Juta Vaivode 

 

 

Protokols parakstīts 18.07.2018. 

 


