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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 

  

 

2019. gada 15. oktobrī                        Nr. 12 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.02 

 

Darba kārtībā: 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle  

 

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

Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Alberts Upenieks 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Sociālā dienesta vadītāja S. Sprindža, izpilddirektors J. 

Leicis 

 

Nepiedalās: Edgars Vilcāns (aizņemts pamatdarbā), Āris Elsts (aizņemts pamatdarbā), Jānis 

Kupris (aizņemts pamatdarbā), 

 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību un ierosina papildus 

izskatīt šādus 13 (trīspadsmit) jautājumus: 

7. Iesniegumu izskatīšana  

N. p. k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

 

1. Iesniegumu izskatīšana  

 

P. Rožinskis 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Cepures” 

P. Rožinskis 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Ausaiņi” 

P. Rožinskis 

4. Par saistošo noteikumu Nr. 11/2019 “Par atvieglojumiem 

nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Riebiņu novada 

pašvaldībā” projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Riebiņu 

novadā” projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

6. Par saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu 

novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 
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8. Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana  

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Aranti” 

 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Līčupes” 

 

11. Par saistošo noteikumu Nr. 14/2019 „Par grozījumiem 2019. 

gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par 

Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu”” projektu   

 

12. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar I. Meluškāni  

13. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanu 
 

14. Par nolikuma “Par inventarizācijas norises kārtību” projekta 

apstiprināšanu 
 

15. Par Sīļukalna katlu mājas remontu un apkures iekārtu 

operatoru nepieciešamību 
 

16. Par nekustamā īpašuma - zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7662 001 0126 un 7662 001 0133, kas atrodas 

Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, atsavināšanu 

 

17. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7662 001 0084, kas atrodas Riebiņu pagastā, 

Riebiņu novadā, atsavināšanu 

 

18. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7662 002 0080, kas atrodas Riebiņu pagastā, 

Riebiņu novadā, atsavināšanu 

 

19. Par nekustamā īpašuma “Golubu Meži”, kadastra numurs 

7676 003 0086, kas atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu 

novadā, atsavināšanu 

 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

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

 

 

 

1. 

Iesniegumu izskatīšana 

1.1. 

R. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par R. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 20. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 3. aprīlī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

S-3 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 2. aprīlis. 
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1.2. 

S. C. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. C., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 19. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 30. augustā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma 

Nr. C-1A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 29. augusts, un precizējot 

nomas platību – 0,5234 ha. 

 

1.3. 

G. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. B., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 19. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2014. gada 10. februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. B-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 9. februāris 

 

 

1.4. 

S. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. Š., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 19. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2014. gada 17. septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Š-4 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 16. septembris, un precizējot nomas 

platību – 4,92 ha. 
 

 

1.5. 

R. C. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par R. C., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 19. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 
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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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 30. augustā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma 

Nr. C-1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 29. augusts. 
 

 

1.6. 

I. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 23. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 14. aprīlī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

S-4 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 13. aprīlis. 
 

 

1.7. 

O. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par O. S., personas kods, dzīvesvieta,  2019. 

gada 23. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 14. aprīlī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

S-5 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 13. aprīlis. 
 

1.8. 

L. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. L., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 23. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

L-3 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs, un precizējot nomas 

platību: 76480010174 – 0,7865 ha, 76480020585 – 0,1584 ha, 76480020610 – 0,2207 ha. 
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1.9. 

M. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 30. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 11. martā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

S-2A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 10. marts, un precizējot nomas 

platību: 76480050082 – 3,4755 ha, 76480030216 – 8,0 ha. 
 

1.10. 

S. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 26. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

S-7 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs. 

  

 

1.11. 

P. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par P. B., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 19. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 21. oktobrī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma 

Nr. B-8 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 20. oktobris. 
 

1.12. 

I. N. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. N., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 30. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 



6 
 

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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2014. gada 19. martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. N-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 18. marts. 
 

1.13. 

S. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 30. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

S-9 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs. 
 

1.14. 

J. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. P., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 29. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 12. novembrī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma 

Nr. P-12 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 11. novembrī. 

 

 

1.15. 

P. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par P. B., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 2. oktobra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma 

Nr. B-3A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs. 
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2. Slēgt vienošanos par 2014. gada 22. oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. B-7 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 21. oktobris. 

 

 

1.16. 

A. K.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. K., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 2. oktobra 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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt lauku apvidu zemes nomas līgumu ar A. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0171 - 1,34 ha, 76760040172 – 2,78 ha un 

76760040173 3,89 ha platībā uz 10 (desmit) gadiem. 

 

 

1.17. 

I. T. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. T., personas kods, dzīvesvieta,  2019. 

gada 30. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 28. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

T-4 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 27. maijs. 

 

 

1.18. 

J. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. K., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 26. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 14. aprīlī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

K-2A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 13. aprīlis. 

 

 

1.19. 

I. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. M., personas kods, dzīvesvieta,  2019. 

gada1. oktobra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 22. jūlijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

M-6 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 21. jūlijs. 

 

 

1.20. 

Ž. T. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Ž.T., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 30. septembra 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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Ļena”, kadastra numurs 7662 005 0279, zemes 

vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0305, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Miera iela 3” . 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

1.21. 

R. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par R. M., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 30. septembra 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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Liepziediņi”, kadastra numurs 7648 002 0272, 

trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0562 (14,0 ha), 7648 002 0561 

(7,2 ha), 7648 001 0066 (1 ha), izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kociņi”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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1.22. 

I. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. G., personas kods, dzīvesvieta,  2019. 

gada 24. septembra 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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Ratineita”, kadastra numurs 7680 004 0008, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 003 0004 (3,8 ha) izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Druvas”. 

4. Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7680 003 0004 adresi no ““Ratineita”, Polkorona, Stabulnieku pagasts, Riebiņu 

novads” uz ““Druvas”, Polkorona, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads” (kods 

106333818). 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

1.23. 

H. I. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par H. I., personas kods, dzīvesvieta,  2019. 

gada 1. oktobra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 1. jūnijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

I-1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 31. maijs, precizējot nomas platību 

– 0,153 ha. 

 

 

1.24. 

I. B. iesnieguma izskatīšana 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 1.25. 

  V. Z. iesnieguma izskatīšana 

            [ierobežotas pieejamības informācija] 

 

2. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Cepures” 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Daugavpils mērnieks” sertificēta 

zemes ierīkotāja Kaspara Kudiņa, sertifikāta numurs BA Nr. 227, 2019. gada 18. septembrī 

elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Cepures”, kadastra numurs 76780030402, kas atrodas Sīļukalna pagastā, Riebiņu 

novadā. 

Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas 

plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 12 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Cepures” (kadastra Nr. 

76780030402), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030402 (platība 21,2 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (11,4 ha, kadastra apzīmējums 

76780030583) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Puķītes”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (9,8 ha, kadastra apzīmējums 76780030582) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – mežsaimniecība (kods 0201).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

3. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ausaiņi” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „SaltuS”, reģ. Nr. 50103492051, 

2019. gada 7. oktobra iesniegumu par īpašuma „Ausaiņi”, kadastra nr. 76700020043, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76700020043 sadalīšanu divos gabalos – 12,0 ha un 10,1 ha 

platībā. 

Nekustamā īpašuma „Ausaiņi” (kad. nr. 76700020043) sastāvā ietilpst viena  zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumiem 76700020043 (22,1ha), kas atrodas Tišā, Rušonas pagastā,  

Riebiņu novadā.  

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Ausaiņi” sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700020043 kopplatība ir 22,1 ha, tā sadalāma 12,0 ha un 10,1 ha platībās.  

 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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ausaiņi” ar 

kadastra Nr. 76700020043, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700020043 (platība 
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22,1ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 12,0 ha un 10,1 ha platībās atbilstoši 

grafiskajam pielikumam.  

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (12,0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 

0201).  

3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Ausaiņu mežs”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (10,1 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. 

 

 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2019 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu 

maksātājiem Riebiņu novada pašvaldībā” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, domes jurista 

Andra Grebeža un NĪN speciālistes Ainas Tumašovas lēmumprojektu par saistošo noteikumu 

Nr. 11/2019 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Riebiņu novada 

pašvaldībā” projekta apstiprināšanu. 

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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/2019 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 

nodokļu maksātājiem Riebiņu novada pašvaldībā” projektu (skatīt 1. pielikumu). 

 

 

5. 

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu 

piemērošanu Riebiņu novadā” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, domes jurista 

Andra Grebeža un NĪN speciālistes Ainas Tumašovas lēmumprojektu par saistošo noteikumu 

Nr. 12/2019 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Riebiņu novadā” 

projekta apstiprināšanu. 

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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 
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Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

normu piemērošanu Riebiņu novadā” projektu (skatīt 2. pielikumu). 

 

 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole 

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta 

lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada dome 

sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projekta apstiprināšanu. 

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

ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  projektu (skatīt 3. pielikumu). 

 

 

7. 

Iesniegumu izskatīšana 

7.1. 

Z/S “Vilcāni” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par Z/S “Vilcāni”, reģ. Nr. 47701005041, Z. V. 2019. gada 14. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt vienošanos par 2014. gada 16. aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. V-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 15. aprīlis, un precizējot nomas platību 

– 1,0735 ha. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

7.2. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par J. B., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 10. oktobra 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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 
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1.  Iznomāt trīs zemes vienības ar kadastra numuru 76480020345 (0,4 ha), 76480020457 

(0,5 ha) un 76480020612 (0,4 ha) atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar  Jāzepu Bricu, personas kods 110964-15185. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

7.3. 

A. T. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. T. pilnvarotās personas K. T., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 

9. oktobra 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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Tīrumnieki”, kadastra numurs 76780010006, zemes 

vienību 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780040032, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Jaunaudze” . 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

7.4. 

E. R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par E. R., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 10. oktobra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 15. jūlijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

R-3 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 14. jūlijs. 
 

7.5. 

L. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par L. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 11. oktobra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 
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Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 18. jūnijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

S-10A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 17. jūnijs. 
 

7.6. 

R. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par R. Š., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 11. oktobra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu (pirms tam zemes vienību nomāja tēvs). 

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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,7217 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700120230 R. Š. 

(personas kods xxxxxx-xxxxx). 

2. Slēgt lauku apvidu zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

7.7. 

N. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par N. P., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 11. oktobra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt vienošanos par 2014. gada 16. jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-5 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 15. jūlijs. 

2. Slēgt vienošanos par 2009. gada 18. jūnijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas 

līguma Nr. P-5A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu – 2029. gada 17. jūnijs. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

7.8. 

J. T. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par J. T., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 8. oktobra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 
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Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 20. augustā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma 

Nr. T-5A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 19. augusts. 
 

7.9. 

V. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par V. G., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 8. oktobra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

G-3 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs, veicot līguma 

grozījumus un pagarinot līgumu tikai par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76480050080 (3,0 ha) nomu. 

 

7.10. 

S. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par S. D., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 15. oktobra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar A. D. (mirusi). 

2. Iznomāt 2,2 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700010191 S. D. 

(personas kods xxxxxx-xxxxx). 

3. Slēgt lauku apvidu zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

7.11. 

Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Arņa Opolā iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Arņa 

Opolā 2019. gada 14. oktobra iesniegumu par dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu ar T. M.. 

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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres 02.02.2009. un komunālo pakalpojumu 02.03.2009. 

līgumu ar T. M. (personas kods xxxxxx-xxxxx) adresē: Latgales iela x-x, Sīļukalns, 

Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads, ar 2019. gada 31. oktobri. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar T. M. (personas 

kods xxxxxx-xxxxx) adresē: Latgales iela x-x Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu 

novads, ar 2019. gada 1. novembri. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

7.12. 

I. P.  iesnieguma izskatīšana 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

8. 

Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemtā lēmuma 

apstiprināšanu. 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez 

PVN) 

Kūdras kurināmo granulu 

iegāde 2019./2020. gada 

apkures sezonai Riebiņu 

novada domes 

vajadzībām  

 

Atklāts 

konkurss 
“ZELTA ZEME” SIA  

 

 

79120,00 

Tautas tērpu iegāde 

Riebiņu novada Galēnu 

kultūras nama VPDK 

“Amizieris” 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

1. Daļa   SIA 

“MUDURI” 

 

2. SIA 

“KRISTĀLA 

KURPĪTE” 

 

 

11471,40 

1035,00 

Līgums tiks  slēgts 

LEADER projekta 

apstiprināšanas 

gadījumā 

 

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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 
 

9. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aranti” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas, sertifikāta 
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numurs BA Nr.86, 2019.gada 9.oktobrī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aranti”, kadastra numurs 76780030358, kas 

atrodas Ereļos, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā. Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības 

projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 12 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav,Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Aranti” (kadastra Nr. 

76780030358), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030358 (platība 5,4 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr.1 (4,0 ha, kadastra apzīmējums 76780030584) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Arantiņi”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (1,4 ha, kadastra apzīmējums 76780030585) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Līčupes” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas, sertifikāta 

numurs BA Nr.86, 2019.gada 10.oktobrī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Līčupes”, kadastra numurs 76480010094, 

kas atrodas Gribolvā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, Konstatēts, ka izstrādātais zemes 

ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 12 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Līčupes” (kadastra 

Nr. 76480010094), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480010089 (platība 16,5 

ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (9,8 ha, kadastra apzīmējums 76480010207) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Ošas līčupes”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (6,7 ha, kadastra apzīmējums 76480010197) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods).  

4. Pievienot pie nekustamā īpašuma „Ošas līčupes” divas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 76480010088 (4,6 ha) un 76480010090 (3,4 ha), izveidojot jaunu īpašumu. 

5. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

11. 
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Par saistošo noteikumu Nr. 14/2019 „Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu”” 

projektu   
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par grozījumiem 2019.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par 

Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu””. 

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

„Par pašvaldībām” 46.pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.14/2019 „Par grozījumiem 2019.gada 19.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu””. 

projektu  (skatīt 4. pielikumu). 

 

 

12. 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar I. M. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par telpu nomas līguma 

pagarināšanu ar saimnieciskā darba veicēju I. M. par telpas Nr.17, Saules ielā 8, Riebiņos, 

Riebiņu novadā. Telpas tiks izmantotas skaistumkopšanas salona darbības nodrošināšanai. 

    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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt līgumu ar I. M., reģistrācijas kods xxxxxxxxxxxx, deklarētā adrese xxx, 

līdz 2020. gada 31. decembrim par telpu 13 m² platībā ar kadastra Nr. 7662 005 

0691, kas atrodas Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, nomu. 

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

PVN 21% mēnesī. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

13. 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista 

sagatavoto lēmumprojektu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts 

ieguves atļaujas izsniegšanu VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 

40003356530, piederošajā „Rutuļi 1” atradnes „Rutuļi LAU” iecirknī. 

2019. gada 30. septembrī tika saņemts VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas 

Nr. 40003356530, Vaļņu iela 15, Daugavpils, iesniegums par atļaujas izsniegšanu bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts ieguvei atradnē „Rutuļi 1” iecirknī „Rutuļi 

LAU”, kura atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā (kadastra Nr. 7670 012 0164). 

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, kurš 

nosaka, ka pašvaldība var izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, 1996.gada 2.maija 

likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes dzīļu fonda 

izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā 
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kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta 5.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka vietējās 

pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot 

Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguvei, 2011.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 

kārtība” un 2007.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts 

nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju ir 142,29 euro, saskaņā ar 2019. gada 25. jūnija valsts SIA „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” lēmumu, protokols nr. 32., akceptēt atlikušos N 

kategorijas smilts-grants un smilts krājumus atradnē ”Rutuļi 1” iecirknī „Rutuļi LAU” – 18,41 

tūkst. m3 smilts - grants, 451,77 tūkst. m3 smilts, smilts – grants un smilts atradnes „Rutuļi 1” 

iecirkņa „Rutuļi LAU” izvietojuma plānu, izsniegto derīgo izrakteņu atradnes pasi (derīgu līdz 

2044.gada 2. jūlijam), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Izsniegt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 40003356530, pēc valsts 

nodevas – 142,29 euro (viens simts četrdesmit divi eiro, 29 centi) samaksas Riebiņu novada 

domei, reģistrācijas Nr. 90001882087, kontā AS SEB Bankā (kods UNLALV2X,  konts 

LV12UNLA0050005638857), bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz laiku 

līdz 2044. gada 2. jūlijam smilts – grants un smilts atradnei „Rutuļi 1” iecirknī „Rutuļi 

LAU”.   

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

Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

14. 

Par nolikuma “Par inventarizācijas norises kārtību” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un domes galvenās grāmatvedes 

Vēsmas Želves lēmumprojektu par nolikuma “Par inventarizācijas norises kārtību” projekta 

apstiprināšanu. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt nolikuma “Par inventarizācijas norises kārtību” projektu (skat. 5. 

pielikumu). 

 

 

15. 

Par Sīļukalna katlu mājas remontu un apkures iekārtu operatoru nepieciešamību 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Leicis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Tehniskās daļas vadītāja Artūra 

Meluškāna lēmumprojektu par Sīļukalna katlu mājas remontu un apkures iekārtu operatoru 

nepieciešamību. Sīļukalna moduļa tipa katlu mājas remontam Rēzeknes specializētajā rezerves 

daļu darbnīcā tika izgatavota neprecīza rezerves daļa. Šobrīd tiek veikti rezerves daļas 

garantijas labošanas darbi. Pēc tās izgatavošanas tālākie darbi notiks montāžas darbnīcā, kurā 

tiks salasīts viss reduktors kopā. Pēc visu iepriekšminēto darbu veikšanas novada komunālie 

darbinieki veiks reduktora montāžu Sīļukalna katlu mājā. 
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Ņemot vērā to, ka Sīļukalna moduļa tipa katlu mājas remonts ir ievilcies uz nenoteiktu 

laiku, apkures nodrošināšanai tiek izmantotā vecā katlu māja. Tās nodrošināšanai ir 

nepieciešama malka un papildus 2 (divi) apkures operatori, ja kurināšana notiks ar malku. 

Šobrīd apkures iekārtu operatora pienākumus veic viens kurinātājs (minimālā darba alga) un 

komunālās nodaļas strādnieks (52 EUR piemaksa pie darba algas). Finansējumu var paredzēt 

no Sīļukalna pagasta komunālajiem izdevumiem un potenciāli neizmantotā šķeldas apjoma, ar 

ko ir paredzēts kurināt moduļu katlu māju. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Nodrošināt pagaidu apkuri, izmantojot veco katlumāju. 

2. Paredzēt malkas iegādi (aptuveni 42 m³) no Komunālās saimniecības līdzekļiem. 

3. Pieņemt darbā trīs apkures iekārtu operatorus. 
 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0126 un 7662 

001 0133, kas atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

               Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas lēmumprojektu par zemes vienību atsavināšanu un objekta izsoles noteikumu projektu. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0126 un 7662 001 0133 ietilpst nekustamā 

īpašuma “Skujiņas”, kadastra numurs 7662 001 0126, sastāvā. 

                Zemes vienību (meža zeme ar mežaudzi) kopplatība 17,6 ha, no tās 12,05 ha aizņem 

mežs. Mežaudzes kopējā krāja 1315,6 (viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit  kubikmetri  un sešas 

desmitdaļas no kubikmetra). 

             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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0126, 13,6 ha 

platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0133, 4,0 ha platībā, 

ietilpstošas īpašuma “Skujiņas”, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, sastāvā.  

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

3. Apstiprināt izsoles objekta (divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 

0126 un 7662 001 0133) nosacīto cenu – EUR 22960,00 (divdesmit divi tūkstoši deviņi 

simti sešdesmit euro, 00 centi), tas ir, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7662 001  

0126 EUR 5258,00 par zemi un EUR 13927,00 par mežaudzi, un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7662 001 0133 EUR 719,00 par zemi un EUR 3056,00 par 

mežaudzi. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100 % euro. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma- divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 

001 0126 un 7662 001 0133, Riebiņu  pagasts, Riebiņu novads, izsoles noteikumu projektu 

(skat. 6. pielikumu). 

5. Noteikt, ka par privatizācijas procesa likumību atbild Privatizācijas un atsavināšanas 

komisija. 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0084, kas 

atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, atsavināšanu 
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Ziņo P. Rožinskis 

               Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas lēmumprojektu par zemes vienības atsavināšanu un objekta izsoles noteikumu projektu. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0084 ietilpst nekustamā īpašuma “Skujiņas”, 

kadastra numurs 7662 001 0126 sastāvā. 
                 Zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi) kopplatība 3,7 ha, no tās 3,54 ha aizņem mežs. 

Mežaudzes kopējā krāja 452,8 (Četri simti piecdesmit divi kubikmetri  un astoņas desmitdaļas no 

kubikmetra). 

              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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0084, 3,7 ha 

kopplatībā, “Skujiņas”, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads.  

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

3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0084 nosacīto cenu – EUR 

6652,00 (seši tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro, 00 centi), tas ir –  EUR 1015,00 

par zemi un EUR 5637,00 par mežaudzi. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 

100 % euro. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0084, Riebiņu  pagasts, 

Riebiņu novads, izsoles noteikumu projektu (skat. 7. pielikumu). 

5. Noteikt, ka par privatizācijas procesa likumību atbild Privatizācijas un atsavināšanas 

komisija. 

 
 

18. 

Par nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 002 0080, kas 

atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

               Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas lēmumprojektu par zemes vienības atsavināšanu un objekta izsoles noteikumu projektu. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7662 002 0080 ietilpst nekustamā īpašuma “Skujiņas”, 

kadastra numurs 7662 001 0126 sastāvā. 
               Zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi) kopplatība 6,5 ha, no tās 4,99 ha aizņem mežs. 

Mežaudzes kopējā krāja 1111,4 (viens tūkstotis viens simts vienpadsmit kubikmetri  un četras desmitdaļas 

no kubikmetra). 
            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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 002 0080, 6,5 ha 

kopplatībā, “Skujiņas”, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads.  

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

3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 002 0080 nosacīto cenu – EUR 

14122,00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro, 00 centi), tas ir – EUR 

654,00 par zemi un EUR 13468,00 par mežaudzi. Maksājumi par nekustamo īpašumu 

veicami 100 % euro. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 002 0080, Riebiņu  pagasts, 

Riebiņu novads, izsoles noteikumu projektu (skat. 8. pielikumu). 

5. Noteikt, ka par privatizācijas procesa likumību atbild Privatizācijas un atsavināšanas 



22 
 

komisija. 

 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma “Golubu Meži”, kadastra numurs 7676 003 0086, kas atrodas 

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

               Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma “Golubu Meži” atsavināšanu un objekta izsoles 

noteikumu projektu. Īpašuma sastāvā ietilpst divas zemes vienības 13,21 ha kopplatībā (meža zeme 

ar mežaudzi) Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, tajā skaitā  zemes vienības 10,39 ha, kadastra apzīmējums 

7676 003 0086 un  2,82 ha, kadastra apzīmējums 7676 003 0087. Mežaudzes kopējā krāja 2202,0 (divi 

tūkstoši divi simti divi) kubikmetri. 

             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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Golubu Meži”, Silajāņu pagasts, Riebiņu 

novads ar kadastra numuru 7676 003 0086,13,21 ha kopplatībā, kura sastāvā ietilpst divas 

zemes vienības: 10,39 ha ar kadastra apzīmējumu 7676 003 0086 un 2,82 ha ar kadastra 

apzīmējumu 7676 003 0087.  

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

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Golubu Meži”, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads, 

nosacīto cenu – EUR 30511,00 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro, 00 

centi), tas ir, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7676 003 0086 EUR 2750,00 par 

zemi un EUR 17646,00 par mežaudzi, un  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7676 

003 0087 EUR 656,00 par zemi un EUR 9459,00 par mežaudzi. Maksājumi par 

nekustamo īpašumu veicami 100 % euro. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Golubu Meži”, Silajāņu  pagasts, Riebiņu novads, ar 

kadastra numuru 7676 003 0086 izsoles noteikumu projektu (skat. 9. pielikumu). 

5. Noteikt, ka par privatizācijas procesa likumību atbild Privatizācijas un atsavināšanas 

komisija. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.50 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts 21.10.2019. 

 

 
 

 


