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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 27. decembrī        Nr. 16 

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.05 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par dalību Latvijas – Lietuvas programmas projekta LLI-416 

“Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas 

attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā”/ “LOCAL 

FOODS”” partnerībā 

Domes 

priekšsēdētājs  

P. Rožinskis 

2. 
Par vienošanās noslēgšanu ar LRAA pie 2018. gada 25. jūnija 

sadarbības līguma Nr. 180625-6 

P. Rožinskis 

3. Par Riebiņu novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu P. Rožinskis 

4. Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana P. Rožinskis 

5. 
Par dzīvokļa - Skolas iela 1-14, Galēni, Galēnu pagasts, 

nodošanu atsavināšanai 

P. Rožinskis 

6. 
Par saistošo noteikumu Nr. 16/2019 „Par grozījumiem 

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

Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu” projektu   

Domes ekonomiste  

V. Bogdanova 

7. Par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” P. Rožinskis 

8. 
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 19.11.2019. lēmumā 

Nr. 8.2 (prot. Nr. 12)  “A. Golubevas iesnieguma izskatīšana” 

P. Rožinskis 

9. 
Par īres maksas noteikšanu sociālās mājas  “Rudenāji” 

iemītniekiem 

P. Rožinskis 

10. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 

„Mežvidi” 

P. Rožinskis 

11. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās:  

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča  

 

Domes administrācijas pārstāvji: ekonomiste Valentīna Bogdanova 

 



2 
 

Nepiedalās: Alberts Upenieks (attaisnojošo iemeslu dēļ), Juris Sparāns (iemesls nav zināms) 

 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību un ierosina papildus izskatīt 

šādus 5 (piecus) jautājumus: 

 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Jaundzemi” 

P. Rožinskis 

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

novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

precizēšanu 

P. Rožinskis 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Ausaiņi” 

P. Rožinskis 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Desetnieki” 

P. Rožinskis 

16. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

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

 

 

1. 

Par dalību Latvijas – Lietuvas programmas projekta LLI-416 “Vietējās pārtikas ražošanas 

un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā”/ “LOCAL 

FOODS”” partnerībā  
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par dalību Latvijas – 

Lietuvas programmas projekta LLI-416 “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas 

attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā”/ “LOCAL FOODS” partnerībā un  priekšfinansējuma 

piešķiršanu EUR 9127,11 apmērā.   

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Nepiedalīties Latvijas – Lietuvas programmas projektā LLI-416 “Vietējās pārtikas ražošanas un 

piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā”/ LOCAL FOODS”” 

kā projekta partneris. 

 

 

2. 

Par vienošanās noslēgšanu ar LRAA pie 2018. gada 25. jūnija 

 sadarbības līguma Nr. 180625-6 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un projektu vadītājas Arnitas Znotiņas 

lēmumprojektu par vienošanās Nr. 1 noslēgšanu ar LRAA pie 2018. gada 25. jūnija sadarbības 

līguma Nr. 180625-6, Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts LLI-402 “Riska grupas 

jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms “Risk Free”) un projekta 

ietvaros nepieciešamā līdzfinansējuma un  priekšfinansējuma atlikuma EUR 8000,00 apmērā, t.sk., 
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līdzfinansējumu EUR 1557,50 (17,5%)  un papildus finansējuma āra sporta laukuma aprīkojuma 

iegādei un uzstādīšanai EUR 2641,50 paredzēšanu 2020. gada pašvaldības budžetā. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj:  

1. Noslēgt vienošanos Nr. 1, par grozījumiem, ar LRAA pie 2018. gada 25. jūnija 

sadarbības līguma Nr. 180625-6, Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts 

LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”. 

2. Paredzēt projekta ietvaros nepieciešamo līdzfinansējuma un  priekšfinansējuma 

atlikumu EUR 8000,00 apmērā, t.sk. līdzfinansējumu EUR 1557,50 (17,5%)  un 

papildus finansējuma āra sporta laukuma aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai EUR 

2641,50 2020. gada pašvaldības budžetā. 

 

 

3. 

Par Riebiņu novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu novada 

bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. 

            Riebiņu novada pašvaldībā saņemtas Elvīras Strautmanes, Intas Baško, Ainas Voveres un 

Mārītes Bogdanovas, piekrišanas turpināt pildīt bāriņtiesas locekļu pienākumus uz nākamo 

ievēlēšanas termiņu. 

 Bāriņtiesas locekļu pilnvaras beidzas saskaņā ar Bāriņtiesu likumā noteikto pilnvaru 

termiņu– pieci gadi. Pamatojoties uz Riebiņu novada domes sēdes lēmumu bāriņtiesas 

priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš beidzas 03.01.2020. Likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu 

priekšsēdētājus un locekļus. Bāriņtiesu likuma 9.pants nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā 

pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punkts paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja 

attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu, savukārt 5.punktā noteikts, ka bāriņtiesas 

locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas, beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu un Bāriņtiesu 

likuma 9. pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada 

dome nolemj: 

1. Ievēlēt MĀRĪTI BOGDANOVU, personas kods xxxxxx-xxxxx, par Riebiņu novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem. 

2. Ievēlēt ELVĪRU STRAUTMANI, personas kods xxxxxx-xxxxx, par Riebiņu novada 

bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem. 

3. Ievēlēt INTU BAŠKO, personas kods xxxxxx-xxxxx, par Riebiņu novada bāriņtiesas locekli 

uz pieciem gadiem. 

4. Ievēlēt AINU VOVERI, personas kods xxxxxx-xxxxx, par Riebiņu novada bāriņtiesas 

locekli uz pieciem gadiem. 

5. Noteikt, ka jaunievēlētais bāriņtiesas sastāvs uzsāk darbu ar 2020. gada 4. janvāri. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369
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4. 

Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā 

pieņemto lēmumu apstiprināšanu. 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR 

(bez PVN) 

Riebiņu novada pašvaldības 

Galēnu un Sīļukalna 

pagastu autoceļu ziemas 

uzturēšanas darbu veikšana  

1.daļa Galēni  

 

2.daļa Sīļukalns 

 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

 

 

 

"Smaragdi" IK 

 

"RECRO-N" SIA  

 

 

 

18835,00 

 

15620,00 

 

 

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, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Jāzeps Ivanāns balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

 

5. 

Par dzīvokļa - Skolas iela 1-14, Galēni, Galēnu pagasts, nodošanu atsavināšanai 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas lēmumprojektu par dzīvokļa - Skolas iela 1-14, Galēni, Galēnu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai. 

Izskatot dzīvokļa Skolas iela  1-14, Galēni, Galēnu pagastā, īrnieka iesniegumu par dzīvokļa 

nodošanu atsavināšanai konstatēts, ka dauddzīvokļu māja Skolas ielā 1, Galēni, Galēnu pagasts un 

zemesgabals uz kura atrodas māja ir reģistrēti Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

Pamatojoties uz likuma ”Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 

ceturtās  daļas piekto punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, 

45.panta  ceturto daļu, kurā noteikti nosacījumi, pie kādiem  tiek atļauts atsavināt izīrētu dzīvokli, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.425 ”Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 10.2 

punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai 

un pamatojoties uz Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas ierosinājumu 

un likuma ”Par pašvaldībām”21.pantu, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj:  
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1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda nekustamā īpašuma Skolas 

iela 1, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu novads, kadastra numurs 76480020160, sastāvā ietilpstošo 

dzīvokļa īpašumu Skolas iela 1-14, dzīvokļa kopplatība 33,6 kv.m. un kopīpašuma 336/13389 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76480020160. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Skolas iela 1-14, Galēni, Galēnu pagasts, to pārdodot 

par brīvu cenu ( nosacīto cenu ) dzīvokļa īrniekam(iem).  

3. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas 

procedūru. 

4. Noteikt ka nosacīto cenu sastāda kadastrālā vērtība un atsavināšanas izdevumi (dzīvokļa 

platība m2 x 0,1priv.sert. x 39,84 EUR (privatizācijas sertifikāta vērtība-28 lati). 

5. Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20% apmērā no kadastrālās vērtības par īres tiesību pirkšanu 

no pašvaldības un par kapitālieguldījumiem, saskaņā ar pašvaldības izziņu un apliecinošiem 

dokumentiem.   

 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr._16/2019_ „Par grozījumiem 2019.gada 19.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu” projektu   
Ziņo V. Bogdanova, uzstājas 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, 

nolemj:  

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 16/2019 „Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra 

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

projektu  (skatīt 1. pielikumu). 

 

 

7. 

Par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par izstāšanos no biedrības 

Eiroreģions “Ezeru zeme”. Ikgadējā biedru maksa ir ap EUR 3500. 

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, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Jāzeps Ivanāns, 

Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Edgars Vilcāns balsojumā nepiedalās, nolemj: 

Izstāties no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme”. 

 

 

8. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 19.11.2019. lēmumā Nr. 8.2 (prot. Nr. 12)  “A. 

Golubevas iesnieguma izskatīšana”  
Ziņo P. Rožinskis 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma  

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu grozījumiem Riebiņu novada domes 19.11.2019. lēmumā 
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Nr. 8.2 (prot. Nr. 12)  “A. Golubevas iesnieguma izskatīšana”. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj:  

Grozīt lēmumu, papildinot to ar tekstu “un precizējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7676 005 0047 nomas platību – 8,9495 ha.” aiz vārdiem “2029. gada 27. maijs”. 

 

 

9. 

Par īres maksas noteikšanu sociālās mājas  “Rudenāji” iemītniekiem 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole 

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta 

lēmumprojektu par īres maksas noteikšanu sociālās mājas  “Rudenāji” iemītniekiem. 

  Ņemot vērā VARAM iebildumus par 2019. gada 15. oktobra Riebiņu novada domes sēdē 

pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019  “Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” attiecībā uz sociālās mājas īres un komunālo 

maksājumiem, nepieciešams noteikt konkrētu maksu vienam sociālās mājas “Rudenāji” 

iemītniekam.   (Pielikumā:  iemītnieku uzturēšanās izmaksas aprēķins.)  

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

13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, 

Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj:  

1. Saskaņā ar sociālās mājās “Rudenāji” 2018. gada izdevumu tāmi, tiek noteikta vidējā 

viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas mēnesī 61,26 euro apmērā. 

2. No maksas par uzturēšanos tiek atbrīvotas personas, kurām piešķirts trūcīgas personas 

statuss.  

 

 

10. 

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

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

Upenieces lēmumprojektu par V. S., personas kods xxxxxxx-xxxx, 2019. gada 25. novembra 

iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mežvidi”, kadastra Nr. 76800040094, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76800040094 sadalīšanu divos gabalos – 2,6 ha un 2,8 ha platībās. 

Nekustamā īpašuma „Mežvidi” (kad. nr. 76800040094) sastāvā ietilpst divas  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 76800040094 (5,4ha) un 76800040095 (3,2ha), kas atrodas 

Ceperniekos, Stabulnieku pagastā,  Riebiņu novadā.  

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

apzīmējumu 76800040094 kopplatība ir 5,4 ha, tā sadalāma 2,6 ha un 2,8 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada 

dome nolemj:  
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Mežvidi” ar kadastra 

Nr. 76800040094, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800040094 (platība 5,4 ha), zemes 

vienību sadalot divos zemes gabalos 2,6 ha un 2,8 ha platībās atbilstoši 1. grafiskajam 

pielikumam.  

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101).  

3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Mežvidnieki”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (2,8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 0201). 

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. 

 

11. 

Iesniegumu izskatīšana 

11.1. 

F. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par F. Š., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 29. 

novembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

Riebiņu novada domes, 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2014. gada 17. decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Š-5 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 16. decembris. 

 

 

11.2. 

V. N. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par V. N., personas kods, dzīvesvieta,  2019. gada 4. 

decembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

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

N-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 20. decembris, un precizējot nomas 

platību zemes vienībai ar kadastra apz. 76780050087 – 0,4206 ha un 76780050086 – 4,3583 ha. 
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11.3. 

J. N. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par J. N., personas kods, dzīvesvieta,  2019. gada 21. 

novembra iesniegumu par zemes nomas 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Izbeigt zemes nomas attiecības ar J. N. par zemes vienību ar kadastra apz. 76800040481 0,5 

ha platībā. 

 

 

11.4. 

S. U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par S. U., personas kods, dzīvesvieta,  2019. gada 

21. novembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Iznomāt 0,5 ha platībā zemi  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0481 

atbilstoši 2. grafiskajam pielikumam. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar  S. U., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

 

11.5. 

A. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods, dzīvesvieta,  2019. gada 

28. novembra iesniegumu par zemes nomas 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Izbeigt zemes nomas attiecības ar A. B. par zemi 2,5 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apz. 

76800040455. 

 

 

11.6. 

J. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par J. P., personas kods, dzīvesvieta,  2019. gada 29. 

novembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Iznomāt 2,5 ha platībā zemi  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0455 

atbilstoši 3. grafiskajam pielikumam. 

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

3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. P-3, papildinot 

ar šo nomas platību un precizējot kopējo zemes nomas platību – 4,5 ha. 

 

 

11.7. 

Z. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par Z. M., personas kods (ārvalstn.), dzīv. Krievijā,  

2019. gada 2. decembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 23. novembrī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

V-5 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 22. novembris. 

 

 

11.8. 

z/s Tūmeņi iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par z/s Tūmeņi, reģ. Nr. 41501025591, adrese: 

Saunas pag., Preiļu novadā, 2019. gada 15. novembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Iznomāt 16,0 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 002 0075 atbilstoši 4. 

grafiskajam pielikumam. 

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

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

 

 

11.9. 

Biedrības “Mednieku klubs “Kaimiņi”’”  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par biedrības “Mednieku klubs “Kaimiņi”’” , 

juridiskā adrese: “Lapsenes”, Rušonas pag., Riebiņu novadā, 2019. gada 3. decembra iesniegumu 
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par līguma pagarināšanu par medību platību izmantošanu. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2014. gada 19. februārī noslēgtā līguma par medību platību izmantošanu 

Nr.2 pagarināšanu uz 5 (pieciem) gadiem. 

 

 

11.10. 

M. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par M. S. (personas kods) pilnvarotās personas A.S. 

(personas kods), dzīvesvieta, 2019. gada 13. decembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 29. decembrī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

S-16 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 28. decembris, un precizējot nomas 

platību  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480030083 – 10,1673 ha un 76480030084 – 

11,2676 ha. 

 

11.11. 

I. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par I. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 16. 

decembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 29. aprīlī noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. S-

6A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 28. aprīlis. 

 

 

11.12. 

VAS “Latvijas pasts” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par VAS “Latvijas pasts” 2019. 

gada 27. novembra  iesniegumu par telpu nomas līguma pagarināšanu Stabulnieku pagastā. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 
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Slēgt vienošanos par 2018. gada 28. decembrī noslēgtā telpu nomas līguma ar VAS “Latvijas 

pasts”  pagarināšanu uz 5 gadiem, saglabājot esošo nomas maksu. 

 

 

11.13. 

G. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par izskata G. B., dzīvesvieta, 2019. 

gada 14. novembra  iesniegumu par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu adresē: Jaunā iela x-x, 

Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Izbeigt īres līgumu ar G. B. par dzīvokli Jaunā ielā x-x, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā. 

 

11.14. 

A. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par A. B., dzīvesvieta, 2019. gada 

7. novembra  iesniegumu par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu adresē: Skolas iela x-x, Stabulniekos, 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, un jauna līguma slēgšanu. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt īres līgumu ar A. B. par dzīvokli Skolas ielā x-x, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā. 

2. Slēgt īres līgumu ar A. B. par dzīvokli Jaunā ielā x-x, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā. 

 

 

11.15. 

Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas I. Trokšas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas 

I. Trokšas 2019. gada 2. decembra  iesniegumu par parāda dzēšanu O. B. (miris). 

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

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Dzēst komunālo maksājumu parādu EUR 436,27 O. B. (miris 07.03.2017.). 

 

                

11.16. 

 S. S. iesnieguma izskatīšanu   
Ziņo P. Rožinskis 



12 
 

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta 

lēmumprojektu par S. S., personas kods, dzīvesvieta, 21. novembra iesniegumu par dzīvojamās 

platības piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”. 

[..] 

Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.pantu un saskaņā 

ar Riebiņu novada domes  2019. gada 21. maija sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 10 “Riebiņu novada 

sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” un sociālo dzīvokļu nolikums”,  atklāti balsojot ar 13 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Piešķirt S. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojamo platību sociālajā mājā “Rudenāji”,  uz 

noteiktu laiku- seši mēneši. 

 

 

12. 

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

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

sertificēta zemes ierīkotāja Māra Seržana, sertifikāta numurs BA Nr.217, 2019. gada 17. decembrī 

elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Jaundzemi”, kadastra numurs 76780030051, kas atrodas Ičauniekos, Sīļukalna pagastā, 

Riebiņu novadā. 

Dome konstatē, 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 13 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

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

76780030051), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030051 (platība 6,6 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (5,4 ha, kadastra apzīmējums 76780030586) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Noriņas”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (1,2 ha, kadastra apzīmējums 76780030587) noteikt 

zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

13. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata domes vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par saistošo 

noteikumu Nr. 13/2019 „Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” precizēšanu saskaņā ar VARAM ieteikumiem. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 
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Precizēt saistošos noteikumus Nr. 13/2019 „Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” saskaņā ar VARAM ieteikumiem (skatīt 2. 

pielikumu). 

 

 

14. 

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

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

sertificēta zemes ierīkotāja Marinas Sisojevas, sertifikāta numurs AA0148, 2019.gada 20.decembrī 

elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Ausaiņi”, kadastra numurs 76700020043, kas atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. 

Dome konstatē, 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 13 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ausaiņi” (kadastra nr. 

76700020043), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700020043 (platība 22,1 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr.1 (12,0 ha, kadastra apzīmējums 76700020121) 

zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Ausaiņu mežs”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr.2 (10,1 ha, kadastra apzīmējums 76700020122) noteikt 

zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

15. 

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

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

sertificēta zemes ierīkotāja Māra Seržana, sertifikāta numurs BA Nr.217, 2019.gada 20.decembrī 

elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Desetnieki”, kadastra numurs 76480040209, kas atrodas Lomos-Bortniekos, Galēnu 

pagastā, Riebiņu novadā. 

Dome konstatē, 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 13 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:  

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

76480040209), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480040209 (platība 1,5 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (0,25 ha, kadastra apzīmējums 76480040136) 

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

2.1. Piešķirt nosaukumu „Dārzu iela 4”.  
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3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (1,25 ha, kadastra apzīmējums 76480040122) noteikt 

zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

16. 

Iesniegumu izskatīšana 

16.1. 

Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas 2019. 

gada 19. decembra  iesniegumu par parādu dzēšanu. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Dzēst komunālo maksājumu parādu EUR 213,52 A. B. (miris). 

2. Dzēst komunālo maksājumu parādu EUR 320,48 I. B. (parāds nav atgūstams). 

3. Dzēst komunālo maksājumu parādu EUR 96,37 J. B. (tehniska kļūda). 

 

 

16.2. 

K. V.s iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, K. Nagle 

Novada dome izskata Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas 

lēmumprojektu par K. V., personas kods xxxxx-xxxxx, 2019. gada 13. decembra  iesniegumu par 

līguma slēgšanu par dzīvokļa īri. Pamatojoties uz 2019. gada 19. novembra Riebiņu novada domes 

lēmumu, pārvaldes vadītāja ir ierādījusi K.V. dzīvokli Skolas ielā x-x, Stabulniekos. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Uzdot domes vecākajai juristei Inesei Pedānei sagatavot līgumu parakstīšanai ar K. V., 

personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa īri Skolas ielā x-x, Stabulniekos, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā. 

 

 

16.3. 

M. U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par 

M. U., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 19. decembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2014. gada 16. jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. U-4 pagarināšanu, 

nosakot beigu termiņu - 2024. gada 15. jūlijs. 
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16.4. 

SIA “Muflonu dārzs AUĻI” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par 

SIA “Muflonu dārzs AUĻI”, reģ. Nr. 41503034599, prokūristes Olgas Tsilker,  2019. gada 13. 

decembra iesniegumu par zemes 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Auļi”, kadastra numurs 76620080138, divas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 76620080138 (104,7 ha) un 76620050729 (16, 4 ha) , izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam iešķirt nosaukumu “Jaunauļi”. 

 

 

16.5. 

A. N. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par 

A. N., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 23. decembra 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

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

N-1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 20. decembris. 

 

 

16.6. 

SIA „IRI Asset Management” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par 

SIA „IRI Asset Management”, reģ. nr. 40103279083, adrese: Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes 

novads, 2019. gada 12. decembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādi trijiem 

nekustamiem īpašumiem Galēnu un Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. 

Dome konstatē, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamais īpašums „Meža Kalnozoli”, kadastra nr. 76800040483, sastāvošs no četrām zemes 

vienībām (kad. apz. 76480050010, 76800040069, 76800040118, 76800040126), reģistrēts 

Stabulnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000560365. Nekustamais īpašums „Meža 

sīpoli”, kadastra Nr. 76480050131, sastāvošs no vienas zemes vienības (kad. apz. 76480050129), 

reģistrēts Galēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000578686. Nekustamais īpašums 

„Saunas Vulāni”, kadastra Nr. 76480050023, sastāvošs no trijām zemes vienībām (kad. apz. 

76480050023, 76480050071, 76800040108), reģistrēts Galēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 4217. Īpašnieks ierosinājis īpašumu sadali Stabulnieku un Galēnu pagastu teritorijās atsevišķi. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu un 2006.gada 20.jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
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īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” , Riebiņu pašvaldības teritorijas 

plānojumu 2012.-2024.gadam, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, apvienojot vai sadalot trīs 

nekustamos īpašumos „Meža Kalnozoli”, „Meža sīpoli”, „Saunas Vulāni” divos īpašumos – 

Meža Kalnozoli” un „Meža sīpoli”. 

1.1. „Meža Kalnozoli” iekļaujamas četras zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

76800040126, 76800040069, 76800040118 un 76800040108, reģistrējot Stabulnieku pagasta 

zemesgrāmatā. 

1.2 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76800040069, 76800040118, 

76800040108 kadastrāli uzmērot var tikt apvienotas un to kopplatība var tikt precizēta. 

2. „Meža sīpoli” iekļaujamas četras zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76480050010, 

76480050023, 76480050071 un 76480050129, reģistrējot Galēnu pagasta zemesgrāmatā. 

2.1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76480050023, 76480050071 un 

76480050129 kadastrāli uzmērot var tikt apvienotas un to kopplatība var tikt precizēta. 

3. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76480050010 (0,8 ha), 76800040069 (0,9 

ha), 76800040118 (1,3 ha), 76800040126 (3,1 ha), 76480050129 (3,84 ha), 76480050023 (0,7 ha), 

76480050071 (1,1 ha), 76800040108 (1,8 ha) zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 

0201). 

4. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.40 

 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste   (personīgais paraksts)    Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts 30.12.2019. 
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1. PIELIKUMS  

Riebiņu novada domes 27.12.2019. 

sēdes lēmumam Nr. 6 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/2019 
 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Riebiņu novada domes 2019. gada 27. decembra 

sēdes lēmumu Nr. 6; protokols Nr.16 

  

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2019. gada budžetā  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. Panta pirmo daļu, likuma  

„Par budžetu un finansu vadību 6.pantu un 41.pantu, 

 likuma „Par pašvaldību budžetiem” un 2018. gada 18. decembra  

Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.488 „Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” 

 

 

Izdarīt grozījumus 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumu Nr. 6/2019 „Par Riebiņu 

novada domes 2019. gada budžetu” 1. , 2. un 3. pielikumā. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         P. Rožinskis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. PIELIKUMS 

Riebiņu novada domes 27.12.2019. 

sēdes lēmumam Nr. 13 

 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/2019 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2019. gada 15. oktobrī 

APSTIPRINĀTI 

ar Riebiņu novada domes 2019. gada 15. oktobra 

sēdes lēmumu Nr. 6; protokols Nr. 12 

PRECIZĒTI 

ar Riebiņu novada domes 2019. gada 27. decembra 

sēdes lēmumu Nr. 13 ; protokols Nr. 16 

 

 

„Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

5.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājam” 

5.panta ceturto daļu, 6.pantu,8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu 

                                             

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā atbilstoši normatīvajiem aktiem 

tiek sniegta Riebiņu novada domes (turpmāk – Pašvaldība) palīdzība dzīvojamo telpu (dzīvokļu) 

jautājumu risināšanā Riebiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām.  

2. Personas tiesības saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (dzīvokļu) jautājumu risināšanā nosaka 

likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likums “Par dzīvojamo telpu īri”, likums “Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un Noteikumi. 

3. Pašvaldības Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja un Sociālo jautājumu komiteja izskata 

jautājumu par palīdzības sniegšanu pēc būtības un iesniedz lēmumprojektu Pašvaldībai, lai sniegtu 

šādu palīdzību:  

       3.1. izīrētu Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu;  

       3.2. izīrētu Pašvaldības sociālo dzīvokli vai sociālās dzīvojamā mājas “Rudenāji” sociālo 

dzīvojamo platību (atsevišķas istabas un krīzes istabas); 

       3.3. nodrošinātu ar pagaidu dzīvojamo telpu. 

4.Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Noteikumos paredzēto palīdzību, reģistrēšanu 

attiecīgā palīdzības reģistrā (turpmāk – Palīdzības reģistrs), par atteikumu atzīt personu par tiesīgu 
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saņemt palīdzību un par izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Pašvaldība, ievērojot normatīvo 

regulējumu un Noteikumus. 

5. Pašvaldība palīdzību sniedz Palīdzības reģistros iekļautajām personām, izņemot gadījumus, kad 

neatliekami sniedzama palīdzība saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

13. pantu. 

6. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā un termiņā. 

 

II. PERSONU KATEGORIJAS, KURĀM PAŠVALDĪBA SNIEDZ PALĪDZĪBU  

 

7. Pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajai personu kategorijai un likuma 13.panta noteiktajā kārtībā. 

8. Pašvaldība pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošina:  

      8.1. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmajā daļā noteiktās 

personas;  

            8.2. maznodrošinātās personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir trīs un vairāk 

nepilngadīgi bērni vai bērns ar invaliditāti, vai kuru ģimenē visi ģimenes locekļi ir pensijas vecuma 

personas.  

9.Ja ar dzīvojamo telpu ir nodrošinātas visas noteikumu 7. un 8.punktā minētās personas, pašvaldība 

ir tiesīga sniegt palīdzību vispārējā kārtībā šādām personām:  

9.1.maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai maznodrošinātas 

personas ar invaliditāti. Šis apakšpunkts nav piemērojams gadījumos, kad šo personu 

apgādniekiem ir iespējams nodrošināt savus apgādājamos ar dzīvojamo telpu;  

             9.2.maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens 

nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta/trūcīga pensijas vecumu sasniegusi 

persona, maznodrošināta/trūcīga persona ar invaliditāti.  

10. Maznodrošināto personu kategorija, kura tiek nodrošināta ar Sociālo dzīvokli vai ar sociālo 

dzīvojamo platību tiek atrunāta Noteikumu IV. nodaļā. 

11.Dzīvojamā telpa tiek izīrēta, pamatojoties uz Pašvaldības pieņemto lēmumu par īres līguma 

noslēgšanu. 

12.Dzīvojamā telpa tiek nodota īrniekam ar dzīvojamās telpas īres  līguma un nodošanas-

pieņemšanas akta parakstīšanu.  

 

III. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA PALĪDZĪBAS DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU 

RISINĀŠANĀ SAŅEMŠANAI 

 

13.Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, Pašvaldībā iesniedz 

rakstveida iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Dokumenti, kas apliecina 

personas tiesības saņemt palīdzību un atrodas pašvaldības rīcībā nav jāiesniedz. Saimniecisko un 

īpašuma lietu komiteja pieprasa šos dokumentus Pašvaldības Sociālajam dienestam vai Bāriņtiesai.  

Dzīves vietas izziņu un Sociālā dienesta izziņu (tās kopiju) par maznodrošinātas (trūcīgas) personas 

statusa piešķiršanu (ja atbilstoši normatīvajiem aktiem un Noteikumiem palīdzība dzīvokļu 

jautājumu risināšanā sniedzama maznodrošinātai personai), kā arī personas rakstveidā sniegtu 

apliecinājumu, ka šai personai nepieder kāda dzīvojamā ēka vai telpa. Ja personas rīcībā nav Dzīves 

vietas izziņas un Sociālā dienesta izsniegtās izziņas (tās kopija) par maznodrošinātas (trūcīgas) 

personas statusa piešķiršanu, Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja veic minētās informācijas 

pieprasījumu.  

14.Papildus Noteikumu 13. punktā norādītajam iesniegumam, persona iesniedz sekojošu 

dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot attiecīgā dokumenta oriģinālu, kuras apliecina personas 

tiesības saņemt palīdzību:  
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 14.1. Personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība 

gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, kurš 

stājies spēkā, kopiju;  

 14.2. Politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā, 

ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā, 

kopija;  

14.3. Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti pie aizbildņa – 

tiesas sprieduma par aizgādību tiesību atņemšanu kopija;  

14.4. Politiski represētās personas – politiski represētās personas apliecības kopiju;         14.5. 

Repatrianti – repatrianta izziņas kopija un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai 

vecvecāku pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas;  

14.6. Personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – izziņas par 

atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas kopiju;  

14.7. Personas, kuras dzīvo īrētās dzīvojamās telpās, iesniedz īres līguma kopiju.  

15.Persona noteikumu 14.punktā norādītos dokumentus var neiesniegt, ja tie ir iesniegti vai tos ir 

izsniegusi kāda no Pašvaldības institūcijām vai informācija ir pieejama Pašvaldības attiecīgajā 

reģistrā.  

16.Pašvaldības palīdzība reģistru (vai reģistrus)  kārto Pašvaldības sekretārs. 

17.Par katru personu, kas reģistrēta palīdzības saņemšanai palīdzības reģistrā  papildus likuma “ Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  9.pantā noteiktajām ziņām, tiek iekļautas ziņas par adresi 

un ģimenes locekļu skaitu. 

18.Personai, kurai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt 

palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, ir pienākums nekavējoties ziņot 

Pašvaldībai. 

 

IV. SOCIĀLO DZĪVOKĻU VAI SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS “RUDENĀJI”  

SOCIĀLO DZĪVOJAMO PLATĪBU IZĪRĒŠANA 

 

19.Sociālo dzīvokļu un sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” uzturēšanu, apsaimniekošanu, 

pārvaldīšanu un uzskaiti organizē Pašvaldība.  

20. Sociālā dzīvokļa statusu, atbilstoši likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām" 4.pantam, nosaka ar Pašvaldības sēdes lēmumu, ņemot vērā Sociālā dienesta 

atzinumu. 

21.Sociālo dzīvokli vispirms piedāvā īrēt bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

kuri ir reģistrēti sociālo dzīvokļu Palīdzības reģistrā, pēc tam: 

        21.1. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām;  

        21.2. atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem;  

        21.3.daudzbērnu ģimenēm, 

pārējām personām reģistrācijas secībā, ņemot vērā personas (ģimenes) nodrošinātību ar dzīvokli un 

konkrētos dzīves apstākļus. 

22. Sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” sociālo platību ir tiesības īrēt personām (ģimenēm), kuras 

ir maznodrošinātas vai trūcīgas un kuras ir reģistrētas sociālo dzīvokļu Palīdzības reģistrā. Tās ir 

atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, atsevišķi dzīvojoši invalīdi un krīzes situācijā 

nonākušas personas/ģimenes.      

23.Ja bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns nepamatoti atsakās no vismaz diviem dzīvojamo 

telpu īres piedāvājumiem, turpmāk viņam dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā. 

24. Persona (ģimene), kura vēlās īrēt sociālo dzīvokli, Pašvaldībā iesniedz iesniegumu un 

dokumentus, kas apliecina šīs personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

25.Personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību 

reģistrē un nodod izskatīšanai Sociālo jautājumu komitejā. 

https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
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26. Personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, tiek reģistrētas Pašvaldībā sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas reģistrā.  

27. Sociālo dzīvokļu un sociālo  dzīvojamo platību izīrēšanas reģistru kārto Pašvaldības   Sociālais 

dienests. 

28.Personas (ģimenes), kuras noteiktajā kārtībā atzītas par tiesīgām īrēt sociālo dzīvokli vai sociālo 

dzīvojamo platību, ir iekļaujamas reģistrā tādā secībā, kādā tās iesniegušas iesniegumu attiecīgā 

Pašvaldības veida saņemšanai. 

29. Īres līgumu noslēdz uz sešiem mēnešiem. 

30. Iesniegumu ar lūgumu atjaunot īres līgumu, atbilstoši likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otrajai daļai, persona iesniedz, ja nav zaudējusi tiesības 

īrēt sociālo dzīvokli, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa 

beigām. Ja iesniegums iesniegts vēlāk kā vienu mēnesi pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa 

beigām, sociālā dzīvokļa īres līgums var tikt atjaunots, ja Pašvaldība atzīst iesnieguma iesniegšanas 

kavējumu par pamatotu un ja persona pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām nebija 

zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

31. Sociālā dzīvokļa īres maksa ir EUR 0,105 (nulle euro, 105 cents) par 1 ( vienu) kv.m mēnesī. 

Papildus īres maksai tiek noteikta maksa par apkuri, kas ir 50% apmērā no EUR 1,12 (viens euro 

un 12 centi) par 1 ( vienu) kv.m mēnesī,  par ūdeni un kanalizāciju, kas ir 50% apmērā no EUR 14,30 

(četrpadsmit euro un 30 centi) mēnesī, par atkritumu izvešanu, kas ir 50% apmērā no EUR 1,48 

(viens euro un 48 centi) vienai personai.  Par izlietoto elektroenerģiju un gāzi persona apmaksā pēc 

faktiskā patēriņa saskaņā ar skaitītāja rādītājiem.  

32. Sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” iemītniekiem maksa par dzīvojamās platības īri un 

komunālajiem pakalpojumiem ir EUR 61,26 (sešdesmit viens euro un 26 centi) mēnesī, kas ir 

noteikts ar Pašvaldības lēmumu par Sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” iemītnieku uzturēšanas 

maksu. 

33. Sociālajā dzīvojamā mājā “Rudenāji” no īres un komunālo pakalpojumu maksas tiek atbrīvotas 

personas, kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss.  

34. Maksa krīzes situācijā nonākušām personām /ģimenēm, kuras uzturas sociālās dzīvojamās mājas 

“Rudenāji” krīzes istabā tiek noteikta 25 euro mēnesī, sākot ar sesto izmantošanas mēnesī. 

35.Īres un komunālo maksājumu parādus no īrnieka piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

36.Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo platību Palīdzības reģistrā iekļautās personas pienākums 

ir rakstveidā informēt Pašvaldību par izmaiņām tās materiālajos un sociālajos apstākļos, kuru dēļ tā 

iekļauta reģistrā. Ja pēc Pašvaldības rakstiska atgādinājuma persona Pašvaldības noteiktajā termiņā 

informāciju nav sniegusi, tā tiek izslēgta no reģistra. 

37.Sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo platību izīrē uz Pašvaldības sēdes lēmuma pamata 

personai (ģimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

 

V. NODROŠINĀŠANA AR PAGAIDU DZĪVOJAMO TELPU  

38. Personu nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu šo Noteikumu 7.punktā paredzētajā gadījumā, ja 

Pašvaldība nevar nodrošināt šo personu ar dzīvojamo telpu 48 stundu laikā no personas iesnieguma 

saņemšanas, jo tai attiecīgajā brīdī nav neizīrētu dzīvojamo telpu. Persona tiek nodrošināta ar 

pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku, ne ilgāku par gadu.  

39. Ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai nodrošina arī 

šo Noteikumu 8.punktā minētās personas, kuras reģistrētas šo noteikumu 3.1.punktā minētās 

palīdzības saņemšanai.  

 

VI. PAR PALĪDZĪBAS ATTEIKUMU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ  
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40. Papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta piektajā daļā 

noteiktajam Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja sniedz atzinumu atteikt atzīt personu par tiesīgu 

saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmā punktā noteiktā 

palīdzība, ja persona pirms palīdzības lūgšanas apzināti, ar savu rīcību ir pasliktinājusi savas dzīves 

apstākļus, proti, ne senāk kā pirms 5 (pieciem) gadiem:  

        40.1. Personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas 

bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu;  

        40.2. Personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts sakarā ar to, ka persona nelikumīgi 

iemitina īrētāja dzīvojamā telpā citas personas, tādējādi pārkāpjot dzīvojamās telpas iekšējās 

kārtības un ar personu noslēgtā īres līguma noteikumus vai arī samazinot dzīvojamās telpas plātību 

līdz tādai platībai, kas ir mazāka par 6m2 uz vienu cilvēku.  

41. Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja sniedz atzinumu atteikt palīdzību, vienlaikus atceļot arī 

iepriekš savu pieņemto lēmumu par palīdzības sniegšanu, ja:  

       41.1. persona atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;  

       41.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu palīdzības 

sniegšanai;  

       41.3. zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu palīdzības sniegšanai šai personai;  

       41.4. persona nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt Noteikumos noteikto 

palīdzību;  

       41.5. personai sniegta palīdzība, bet persona novilcina palīdzības sniegšanas procesu, 

nepamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem;  

     

       41.6. persona Pašvaldības noteiktā termiņā nenoslēdz īres līgumu; 

       41.7. persona īrē (vai īrēja) Riebiņu novada Pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību, un 

personai ir īres maksas un/vai maksas par pakalpojumu/iem parāds, un persona nav noslēgusi 

vienošanos par parādu atmaksas grafiku vai ir noslēgusi vienošanos par parādu atmaksas grafiku, 

bet vienošanos noteiktajos termiņos nav pildījusi.  

42. Par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 3. panta pirmajā punktā noteikto palīdzību Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja 
sniedz lēmumprojektu  Pašvaldības sēdei. 

 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI  
 

43. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Riebiņu novada domes 2006.gada 10.oktobra 

saistošie noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu 

novadā”, 2013.gada 12.jūnija saistošie noteikumi Nr.5 “Grozījumi 2013.gada 15.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā””, 2013. gada 16.jūlija saistošie 

noteikumi Nr.12 “Grozījumi 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā”, 2019.gada 21.maija Riebiņu novada domes Sociāla dienesta 

nolikums „Riebiņu novada sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” un sociālo dzīvokļu nolikums”.   

44. Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas palīdzības saņemšanai, netiek 

izslēgtas no palīdzības reģistra un tām ir tiesības šo Noteikumu noteiktā kārtībā saņemt palīdzību, 

ja vien nav zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu palīdzības sniegšanai uz reģistrācijas brīdi.  

45. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas.   

 

 


