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Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns 

 

Nepiedalās deputāts Jānis Kupris- attaisnojošu iemeslu dēļ 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību un ierosina 

papildus izskatīt šādus 4  (četrus) jautājumus: 

N. p. k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

 

1. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa 

grozījumiem iedzīvotājiem 

 

P.Rožinskis 

2. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar Rēzeknes novada domi 

par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Rušonas ezerā 

P.Rožinskis 

3. Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

3. Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

4. 

 

Par zemes ierīcības projektu izstrādi 

 

P.Rožinskis 

5. 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam „Bērzu mājas” 

 

P.Rožinskis 

6. Par Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 

nolikuma apstiprināšanu 

 

P.Rožinskis 



 

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 4 (četrus) jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi. 

 

 

1.  

Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa grozījumiem iedzīvotājiem 

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un ekonomistes 

Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma tarifa grozījumiem iedzīvotājiem, kuri izmanto pašvaldības noteiktās 

atkritumu savākšanas vietas un norēķinās par pakalpojumu ar pašvaldību. 

Novada dome konstatē: 

1) 2015.gada 6.martā starp SIA „EKO LATGALE” un Riebiņu novada domi tika 

noslēgts līgums Nr.21/iep par atkritumu savākšanu un izvešanu no Riebiņu novada 

teritorijas (līguma ir spēkā līdz 2020.gada 6.martam). 

2) 2015.gada 6.martā līguma Nr.21/iep 9.2.punktā ir noteikts, ka apsaimniekotājs 

ir tiesīgs mainīt pakalpojuma sniegšanas maksu, ja mainās dabas resursu nodoklis 

(turpmāk tekstā DRN) par atkritumu apglabāšanu. 

3) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 28.novembrī ir 

pieņēmusi lēmumu Nr.132, kurā ir izvērtēta sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma sniegšana sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” pie pašreizējām dabas 

resursu nodokļa likmēm par atkritumu apglabāšanu un apstiprināts pakalpojuma tarifi 

2019.gadam EUR 45,43  (bez PVN) par tonnu, EUR 15,83 (bez PVN) par kubikmetru. 

4)     Ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem norēķinās 677 

iedzīvotāji; bez tam atkritumus ražo pašvaldības iestādes, struktūrvienības, publiskās 

vietas (kapsētas, parki, pludmales u.tml.).   

5)     Vienā mēnesī vidēji SIA EKO LATGALE savāc 155 kbm.  Sadzīves atkritumu. 

Viens iedzīvotājs vidēji mēnesī izmet 0,077 kbm. sadzīves atkritumu. Viena 

kubikmetra atkritumu savākšanas un izvešanas cena ir EUR 15.83 (bez PVN). (Skatīt 

1.pielikumu). 

6) Maksa par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu vienam cilvēkam līdz šim ir 

EUR 0,71 (bez PVN).  

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

daļas 14.punkta e)apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo 

daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu – Nodokļu likmes par atkritumu 

apglabāšanu, novada domes 2005.gada 10.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par 

Riebiņu novada sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu, pārstrādi un 

noglabāšanu” 11.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj:  

1. Noteikt vienam daudzdzīvokļu un individuālās mājas iedzīvotājam, kuri 

izmanto pašvaldības noteiktās atkritumu savākšanas vietas un norēķinās 



par pakalpojumu ar pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma tarifu mēnesī EUR 1,22 (bez PVN) (aprēķinu skatīt 

1.pielikumā). 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktais atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri; ar šī lēmuma 

spēkā stāšanos atzīt par spēkā neesošu daudzdzīvokļu un individuālās 

mājas iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

tarifu EUR 0.71 (bez PVN) mēnesī. 

3. Izmaiņas nopublicēt Riebiņu novada domes informatīvajā izdevumā un 

pašvaldības mājas lapā, pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem informēt 

iedzīvotājus par jauno atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu.  

 

 

2. 

Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar Rēzeknes novada domi par licencētās 

makšķerēšanas organizēšanu Rušona ezerā 

Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Plānošanas 

daļas vadītājas Ineses Jakoveles  sagatavoto lēmumprojektu par  pilnvarojuma līguma 

slēgšanu ar Rēzeknes novada domi par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Rušona 

ezerā . 

Līdz šim Riebiņu novada dome veica licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu 

un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušona ezera teritorijā uz 2014. gada 

21.oktobrī noslēgtā pilnvarojuma līguma pamata, kas paredzēja, ka Rēzeknes novada 

pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās makšķerēšanas 

nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušona ezera teritorijā. 

Līgums bija spēkā līdz 2019. gada 30.maijam.  

Tā kā arī turpmāk Riebiņu novada dome apņemas veikt nepieciešamās darbības, 

nepieciešams pagarināt šo pilnvarojuma līgumu. Rēzeknes novada dome jau ir 

izskatījusi un apstiprinājusi Pilnvarojuma līgumu Nr.8.21/556 ar 20.06.2019. sēdes 

protokols Nr.14, 6&, tagad tas ir jāapstiprina Riebiņu novada domē, jāparaksta un viens 

eksemplārs jāizsūta Rēzeknes novada domei. 

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 balsīm 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti 

nolemj: 

Apstiprināt un parakstīt 2019.gada 20.jūnija Pilnvarojuma līgumu 

Nr.8.21/556 (līgums 2.pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

3. 

Iesniegumu izskatīšana 



3.1. 

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 

kodsxxx, dzīv. xxxRiebiņu novadā, 2019. gada 3.jūlija iesniegumu par zemes nomas 

līguma laušanu. 

Novada dome konstatē: 

A.K. nomāja nekustamo īpašumu “Kokles” (kadastra Nr.7676 004 0170) 8.5079 ha 

platībā no 2018./gada 21.novembra. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Lauzt 2018.gada 21.novembra līgumu Nr.K-2 ar A.K. par zemes īpašuma  

“Kokles” ar kadastra Nr.7676 004 0170 8,5079 ha platībā iznomāšanu ar 

2019.gada 23.jūliju. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.2. 

J. Z. iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P.Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J.Z., personas 

kodsxxxx, dzīv. “xxxxx, Riebiņu novadā, 2019. gada 19. jūnija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Slēgt vienošanos ar J.Z. par 2009. gada 28.jūlijā noslēgtā lauku apvidu 

zemes nomas līguma Nr. Z-3 pagarināšanu, nosakot līguma beigu termiņu 

- 2029. gada 27. jūlijs. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.3. 

P. Š. iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P.Rožinskis 

 Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par P.Š., personas kods 



xxx, dzīv.xxx Riebiņu novadā, 2019. gada 2.jūlija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj:  

1. Slēgt vienošanos ar P.Š. par 2013. gada 21.augustā noslēgtā lauku apvidu 

zemes nomas līguma Nr. Š-1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. 

gada 20.augusts. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.4. 

E.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par E.S., personas 

kodsxxxx, dzīv. xxx, Riebiņu novadā, 2019. gada 2.jūlija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Slēgt vienošanos ar E. S. par 2009 gada 29.aprīlī noslēgtā lauku apvidu 

zemes nomas līguma Nr. S-6 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. 

gada 28.jūlijs. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.5. 

Zemnieku saimniecības “Zaļās Birzes” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par zemnieku 

saimniecības “Zaļās Birzes”, reģ.Nr.41501011214, juridiskā adrese Avotu iela 2, 

Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 2019. gada 28.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 balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 



1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Zaļās Birzes”, reģ.Nr. 41501011214 zemi  

1,8 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 012 0163, 

atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar  zemnieku saimniecību “Zaļās 

Birzis”, reģ. Nr. 41501011214. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.6. 

J. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par pilnvarotās personas 

J.K., personas kods xxx, dzīv.xxx Riebiņu novadā, 2019. gada 27. jūnija iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj:  

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Lazdas”, kadastra numurs 7676 001 0048, trīs 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7676 003 0048 (2,4 ha), 7676 003 

0049 (3,5 ha), 7676 005 0074 (6,4 ha), izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Purenes”. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.7. 

Par īres līguma slēgšanu par nedzīvojamo telpu grupām un zemes nomu 
Ziņo P.Rožinskis 

 Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I.S., personas kods 

xxx, deklarētā dzīvesvietaxxxx, Riebiņu novads, 2019.gada 17.jūnijs iesniegumu par 

īres tiesībām uz neapdzīvotām ēkām (telpu grupām), kas atrodas Sīļukalnā, Latgales 

ielā 7.  

Atbilstoši Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem, uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030462 (kopplatība 0,3528ha) atrodas 

piecpadsmit nedzīvojamas ēkas. I.Salenieks lauksaimniecības vajadzībām vēlas iegūt 

īres tiesības uz saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumiem 76780030462001, 

76780030462002 un 76780030462003 kopplatībā 256,80 m2 . 

 Saskaņā ar Riebiņu novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā no 

14.08.2012., (14.08.2012. Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr.9 par Riebiņu 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem), zemes vienības galvenais zemes izmantošanas mērķis ir trīs, četru un 



piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (attiecas plānojumā noteiktās funkcionālās 

zonas „Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas (DZD)” izmantošanas 

nosacījumiem).  

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, Riebiņu novada pašvaldības teritorijas plānojumu, atklāti 

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Edgars 

Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu uz nenoteiktu laiku ar I.S., 

personas kods 100375-12157, par ēkas ar kadastra numuru 

76780030462001 īri 219,70 kv. m platībā, ēkas ar kadastra numuru 

76780030462002 16,50 kv. m. platībā un ēkas ar kadastra numuru 

76780030462003 20,60 kv. m. platībā un ar ēkām sastītā zemes gabala ar 

kadastra nr. 76780030462, kura kopplatība ir 0,3528ha, 2568/14708 dom. 

daļu nomu. 

2. Noteikt nomas maksu 0,14 EUR (bez PVN) par kvadrātmetru gadā. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.8. 

V.A. iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par  V. A., personas kods xxx, 2019. gada 4.jūlija iesniegumu par telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līguma izbeigšanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar V.A, 

personas kodsxxx, adresē: xxx, Riebiņu novads ar 2019.gada 17.jūliju. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

3.9. 

A.G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. G., personas kods xxx dzīv. xxx, Riebiņu novadā, 2019. gada 8. 

jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 



Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Andris”, kadastra numurs 7648 002 0363, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 005 0079 4,6 ha platībā, 

izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kārkliņi”. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.10. 

J.M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par J.M., personas kodsxxxx, dzīv.xxx, Riebiņu novadā, 2019. gada 

10. jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Jāņi”, kadastra numurs 7676 005 0081, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7676 005 0081 0,5 ha platībā, 

atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

0601). 

3. Atstāt spēkā VARIS reģistrēto adresi ēkām: “Jāņi”, Markova ciems, 

Silajāņu pagasts, Riebiņu novads. 

4. Atdalītajam (paliekošajam) zemes gabalam 4,4 ha platībā piešķirt 

nosaukumu “Stārķi”, izveidojot jaunu īpašumu.  

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

6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7676 005 0157 3,2 ha platībā 

piešķirt nosaukumu “Stārķīši”, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.11. 

M.T.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par M. T., personas kodsxxx, dzīv. xxx novadā, 2019. gada 9. jūlija 

iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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



paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Rasa”, kadastra numurs 7678 003 0573, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0142 4,6 ha platībā, 

izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Meža Rasas”. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.12. 

A.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A.S., personas kods xxx, dzīv. xxx, 2019. gada 12. jūlija 

iesniegumu par vēsturiskā nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7670 008 0114. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

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

apzīmējumu 7679 008 0114, adresi no “Odziņas”, Kliškovas ciems, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads uz “Mūrlauži”, Kliškovas ciems, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads (kods 106439780). 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

3.13. 

(ierobežotas pieejamības jautājums) 

4. 

Par zemes ierīcības projektu izstrādi 

4.1. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Cepures” 

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata A.Ā., personas kods xxx, 2019.gada 15.jūlija iesniegumu 

par īpašuma „Cepures”, kadastra nr. 76780030527, par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76780030402 sadalīšanu divos gabalos – 10,8ha un 10,4ha platībās. 

Nekustamā īpašuma „Cepures” (kad. nr. 76780030527) sastāvā ietilpst viena 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76780030402, kas atrodas Sīļukalna pagastā, 

Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē: 



 Nekustamā īpašuma „Cepures” sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76780030402 kopplatība ir 21,2 ha, tā sadalāma 10,8 ha un 10,4 ha 

platībās. Lai to veiktu  ir 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”. 

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

pirmo daļu, 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Edgars 

Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Cepures” ar kadastra Nr. 76780030527, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76780030402 (platība 21,2ha), zemes vienību sadalot divos 

zemes gabalos 10,8ha un 10,4ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

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

uzmērīšanu dabā. 

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (10,8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

pēc instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi 

lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Puķītes”.  

5. Noteikt paliekošā zemes gabala (10,4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

pēc  instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-                         

mežsaimniecība (kods 0201). 

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

domes apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), 

konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes 

inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 

1: 10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

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

ierīcības darbu veicējam.  

9. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā 

formā. 

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

apstiprināšanas Riebiņu novada domē. 

 

4.2. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

nekustamam īpašumam „Jaundzemi” 
Ziņo P.Rožinskis 



Novada dome izskata P.S., personas kods xxxx, 2019.gada 15.jūlija iesniegumu 

par īpašuma „Jaundzemi”, kadastra nr. 76780030051, par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76780030051 sadalīšanu divos gabalos – 5,4 ha un 1,2 ha platībās. 

Nekustamā īpašuma „Jaundzemi” (kad. nr. 76780030051) sastāvā ietilpst divas  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 76780030051 (6,6ha) un 76780030165 (3,1ha), kas 

atrodas Ičauniekos, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma „Jaundzemi” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76780030051 kopplatība ir 6,6 ha, tā sadalāma 5,4 ha un 1,2 ha platībās.  

Lai to veiktu  ir 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”. 

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

pirmo daļu, 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Edgars 

Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Jaundzemi” ar kadastra Nr. 76780030051, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76780030051 (platība 6,6ha), zemes vienību sadalot divos 

zemes gabalos 5,4ha un 1,2ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

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

uzmērīšanu dabā. 

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- 

lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Noriņas”. 

5. Noteikt paliekošā zemes gabala (1,2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- 

lauksaimniecība (kods 0101). 

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

domes apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), 

konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes 

inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas. 

7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 

1: 10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

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

ierīcības darbu veicējam.  



9. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā 

formā. 

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

apstiprināšanas Riebiņu novada domē. 

 

5. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam „Bērzu mājas” 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata SIA „Preime” sertificētas zemes ierīkotājas Anitas 

Šķēpas, sertifikāta numurs BA Nr.86, 2019.gada 15.jūlijā elektroniski iesniegtu 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Bērzu mājas”, kadastra numurs 76480030010, kas atrodas Maltas Trūpos, Galēnu 

pagastā, Riebiņu novadā, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 

pašvaldības teritorijas plānojumam.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 

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

noteikumi”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Bērzu 

mājas” (kadastra nr. 76480030010), par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76480030010 (platība 7,0ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam nr.2 (3,2ha, kadastra apzīmējums 

76480030098) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Piešķirt nosaukumu „Klāra”.  

4. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (3,8ha, kadastra apzīmējums 

76480030096) noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods).  

5. Plānotajai zemes vienībai nr.1 atstāt esošo VARIS reģistrēto adresi: „Bērzu 

mājas”, Maltas Trūpi, Galēnu pagasts, Riebiņu novads, (kods 103920512). 

6. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski 

VZD Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

6. 

Par Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšanu 

Riebiņu novada dome izskata pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas 

Jeļenas Harlamovas sagatavoto  pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma 

projektu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada domes deputāti nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma projektu  

(skatīt 3.pielikumu). 

 



 

Sēdi slēdz plkst. 14.32 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)         Valentīna Bogdanova 

 

Protokols parakstīts 17.07.2019. 

 

 

 

 

 


