
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 
VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

2020. gada 15. decembrī       Nr. 17 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.08 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

N.p.k. 

 

Skatāmais jautājums Ziņotājs 

 

1. 

Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku klientiem, kas 

pakalpojumu saņem no Riebiņu novada domes 

Priekšsēdētāja 

vietnieks  

Jāzeps Ivanāns 

2. Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

pakalpojumu tarifiem 

Jāzeps Ivanāns 

3. Par amata vienības “autobusa vadītājs” samazināšanu Jāzeps Ivanāns 

4. Par grozījumiem Riebiņu novada domes noteikumos 

“Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi” 

Jāzeps Ivanāns 

5. Par pašvaldības informatīvā izdevuma dzēšanu no 

uzņēmumu reģistra 

Jāzeps Ivanāns 

6. Par saistošo noteikumu Nr. 12/2020 “Grozījumi  Riebiņu 

novada domes 2019.gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada 

dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 

projektu 

Jāzeps Ivanāns 

7. Par pabalsta mācību piederumu iegādei izmaksu 

daudzbērnu ģimenēm 

Jāzeps Ivanāns 

8. Par pārtikas paku izsniegšanu 5. - 6. klašu  izglītojamajiem 

attālinātās programmas apguves laikā 

Jāzeps Ivanāns 

9. Par sociālo māju “Rudenāji” Jāzeps Ivanāns 

10. Iesniegumu izskatīšana Jāzeps Ivanāns 

11. Par zemes nomu Jāzeps Ivanāns 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Ceperi” 

Jāzeps Ivanāns 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās deputāti: Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, 

Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, 

Ilga Pokšāne 
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Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis, Sociālā dienesta vadītāja 

Sandra Sprindža, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Bogdanova 

 

Nepiedalās:  Margarita Krole (attaisnojošo iemeslu dēļ), Pēteris Rožinskis (attaisnojošo 

iemeslu dēļ), Maigonis Mediņš (iemesls nav zināms). 

 

Priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 

sagatavotus 10 (desmit) jautājumus.  

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts 

Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija 

Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

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

 

13. Iesniegumu izskatīšana Jāzeps Ivanāns 

14. Par zemes nomu Jāzeps Ivanāns 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Klibiķu mājas” 

Jāzeps Ivanāns 

16. Par Bāriņtiesas darbu 2021. gadā Jāzeps Ivanāns 

17. Par Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšanu Jāzeps Ivanāns 

18. Par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma 

apstiprināšanu 

Jāzeps Ivanāns 

19. Par grozījumiem Riebiņu novada domes 17.11.2020. 

lēmumā Nr. 5 “Par Ziemassvētku dāvanām (saldumu 

paciņu) bērniem un sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju 

grupām” (prot. Nr.15) 

Jāzeps Ivanāns 

20. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites Jāzeps Ivanāns 

21. Par grozījumiem Riebiņu novada domes 09.02.2010. 

lēmumā Nr. 8.2.“Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras 

Upenieces iesnieguma izskatīšana” (prot. Nr.2) 

Jāzeps Ivanāns 

22. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai Jāzeps Ivanāns 

 

 

 

1. 

Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku klientiem, kas pakalpojumu saņem no  

Riebiņu novada domes  
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes ekonomistes 

lēmumprojektu par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku klientiem, kas pakalpojumu saņem no Riebiņu novada domes. 

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

2016.gada 14.janvāra regulas lēmumu Nr.1/2 „Ūdensapgādes pakalpojumu aprēķina 

metodika”, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, 

Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, 

Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku klientiem, kas pakalpojumu saņem no Riebiņu novada domes 

(skatīt 1. pielikumu). 

 

2. 

Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

 pakalpojumu tarifiem 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes ekonomistes 

lēmumprojektu par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu tarifu pārskatīšanu. 

Dome konstatē, ka Riebiņu novada pašvaldības pagastu centros novada domes Komunālā 

nodaļa nodrošina iedzīvotājus ar ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu un  attīrīšanu. Tā kā 

novadā nav izveidots atsevišķs uzņēmums, kas organizē un atbild par ūdensapgādi, tad 

pašvaldībai tarifi nav jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā.   

 Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifi pēdējo reizi 

tika pārskatīti 2015.gada 21.aprīlī.  Aprēķinot jauno, vienoto tarifu, tika ņemta vērā 

aprēķināšanas kārtība saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra regulas lēmumu Nr.1/2 „Ūdensapgādes 

pakalpojumu aprēķina metodika”, kā arī 2021.gadā paredzamais gada inflācijas procents 

(Saskaņā ar Latvijas Bankas prognozi), neparedzēto izdevumu procents un attīstības 

ieguldījumu procents, lai pašvaldība varētu ne tikai uzturēt esošās iekārtas, bet arī pilnveidot, 

uzlabot un attīstīt vai pat izveidot, uzstādīt jaunas iekārtas. Viena ūdens un apstrādātā 

notekūdeņu kubikmetra kopējās izmaksas (skatīt 2.pielikumu)  pēc aprēķina sastāda 2,00 EUR 

(bez PVN ), kur, pielietojot koeficentu 1, dzeramā ūdens tarifs – 1,00 EUR par vienu 

kubikmetru (bez PVN), notekūdeņu (kanalizācija) tarifs –1,00 EUR par vienu kubikmetru (bez 

PVN). 

Ūdensapgādes un notekūdeņu 1 m³  izmaksas tika rēķinātas pamatojoties uz  2019.gada  

rādītājiem: 

 kopējais iegūtā ūdens daudzums –   98 971 m³; 

 kopējais savākto notekūdeņu daudzums-      95 740 m³; 

 kopējās izmaksas -     349 463 EUR; 

 1 m³ izmaksas (ūdens un notekūdeņi kopā) - 1,80 EUR; 

 1 m³ izmaksas, ņemot vērā inflāciju,  

neparedzētos un attīstības izdevumus-  2,00 EUR;  

 1 m³ (ūdens un notekūdeņi kopā) pašreizējais tarifs-  1,85 EUR 

Priekšlikums:  palielināt ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tarifus, ja dzīvoklī, mājā, 

fermā  vai citās būvē nav  uzstādīts ūdens skaitītājs- par 10%. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2016.gada 14.janvāra regulas lēmumu Nr.1/2 

„Ūdensapgādes pakalpojumu aprēķina metodika”, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars 

Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt dzeramā ūdens tarifu – EUR 1,00 par vienu kubikmetru (bez PVN), ja 

dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē ir  uzstādīts ūdens skaitītājs.  

2. Apstiprināt notekūdeņu (kanalizācijas) savākšanas un attīrīšanas tarifu - EUR 

1,00 par vienu   kubikmetru (bez PVN),  ja dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē ir  

uzstādīts ūdens skaitītājs. 
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3. Apstiprināt šādus mēneša maksas tarifus par ūdeni un notekūdeņu savākšanu  

(bez PVN), gadījumos, kad dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvēs nav  uzstādīts 

ūdens skaitītājs, par vienu vienību: 

 

Patērētāji 

Maksa par ūdeni 

EUR/par vienību 

(bez PVN) 

Maksa par notekūdeņu 

savākšanu EUR/par 

vienību (bez PVN) 

Daudzdzīvokļu mājas (viens 

cilvēks) 

6,50 6.50 

Ģimenes mājas  (viens cilvēks) 8,66 8,66 

Liellopi 4,33 4,33 

Sīklopi un cūkas 2,17 2,17 

4. Noteikt, ka jaunos tarifus sāks piemērot no 2021.gada 1.marta.   

5. Noteikt, ka ar 2021.gada 1.martu spēku zaudē 2015.gada 21.aprīļa domes lēmums 

Nr.4 „Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas  pakalpojumu tarifiem”. 

6. Izmaiņas nopublicēt Riebiņu novada domes informatīvajā izdevumā un 

pašvaldības mājas lapā, pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem informēt 

iedzīvotājus par jaunajiem ūdensapgādes un   notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas pakalpojumu tarifiem. 

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

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

 

 

3. 

Par amata vienības “autobusa vadītājs” samazināšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumprojektu par amata vienības 

“autobusa vadītājs” samazināšanu. Sakarā ar to, ka skolēnu autobuss BMC Probus ar reģ. Nr. 

HN9838 vairs netiks izmantots, jo, lai to savestu kārtībā ir nepieciešami lieli izdevumi, 

izveidojas lieka amata vienība “autobusa vadītājs”. 

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

12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina 

Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, 

Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Samazināt Riebiņu novada domē vienu amata vienību “autobusa vadītājs”. 

2. Uzdot domes izpilddirektoram veikt nepieciešamās darbības. 

 

 

4. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes noteikumos “Skolēnu autobusu izmantošanas 

noteikumi” 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sagādes un loģistikas speciālista 

Artūra Lepera  lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes noteikumos “Skolēnu 

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

ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, 



5 

 

Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs 

Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā: “8. Izglītojamo pārvadājumu maršrutus 

izstrādā Riebiņu novada domes Tehniskā daļa sadarbībā ar Izglītības iestādes 

administrāciju, ņemot vērā informāciju par izglītojamo deklarētajām dzīvesvietām, pēc 

iespējas ievērojot šādus principus:  

8.1. nedublē atbilstošā laikā kursējoša sabiedriskā transporta pakalpojuma maršrutu uz 

tuvāko izglītības iestādi; 

8.2. nedublē pašvaldības pārvadājumu maršrutus uz dažādām izglītības iestādēm; 

8.3. attālums līdz tuvākajai pašvaldības izglītības iestādei, sabiedriskā transporta vai 

pašvaldības organizētā pārvadājuma vai pašpārvadājuma pieturai pa ceļu veicamā 

attālumā pārsniedz trīs kilometrus; 

8.4. ņemot vērā informāciju par skolēnu deklarēto dzīvesvietu, ved skolēnus tikai uz 

tuvāko novada izglītības iestādi.”. 

 

 

5. 

Par pašvaldības informatīvā izdevuma dzēšanu no uzņēmumu reģistra 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sabiedrisko attiecību speciālista 

Rolanda Nagļa lēmumprojektu par pašvaldības informatīvā izdevuma dzēšanu no masu 

informācijas līdzekļu reģistra. 

Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” liedz pašvaldībām 

un to iestādēm dibināt masu informācijas līdzekļus un paredz termiņu (2020. gada 31. 

decembris), kad pašvaldībām dzēst informatīvos izdevumus no masu informācijas līdzekļu 

reģistra. 

Nepieciešams dibinātāja lēmums un pieteikums LR uzņēmumu reģistram. 

Lēmumā nepieciešams nolemt, ka tiek izbeigta masu informācijas līdzekļa darbība, bet 

tiek turpināts izdot informatīvo izdevumu atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”. 
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot 

ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, 

Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs 

Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt “Riebiņu novada ziņu” kā masu informācijas līdzekļa darbību, bet 

turpināt izdot informatīvo izdevumu atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”. 

2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam veikt nepieciešamās darbības, lai dzēstu 

informatīvo izdevumu “Riebiņu novada ziņas” no LR uzņēmumu reģistra. 

3. Izdot vienu reizi mēnesī pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu „Riebiņu 

novada ziņas”, kur tiks publicēta novada pašvaldības aktuālā informācija un tā 

tiks izplatīta novada iedzīvotājiem. 

 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2020 “Grozījumi  Riebiņu novada domes 2019.gada 

15.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada dome 

sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” projektu 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Sociālā dienesta un vecākās juristes 

I. Pedānes lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 12/2020 “Grozījumi  Riebiņu novada 
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domes 2019.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu 

novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” projektu. 
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot 

ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, 

Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs 

Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12/2020 “Grozījumi  Riebiņu novada domes 

2019.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada 

dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” projektu (skatīt 2. pielikumu). 

 

 

7. 

Par pabalsta mācību piederumu iegādei izmaksu daudzbērnu ģimenēm 
Ziņo J. Ivanāns 

        Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu lietu 

un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par 

pabalsta mācību piederumu iegādei izmaksu daudzbērnu ģimenēm. Riebiņu novada domes 

2020. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10/2020 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm 

Riebiņu novadā”, kas tika apstiprināti ar Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 6 (protokola 

Nr. 11), precizēti ar Riebiņu novada domes 20.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 4 (protokola Nr. 13), 

4. nodaļā paredzēts pabalsts mācību piederumu iegādei. 

“IV. Pabalsts mācību piederumu iegādei 

14. Materiālo pabalstu mācību piederumu  iegādei uzsākot mācību gadu, piešķir daudzbērnu 

ģimeņu bērniem no pirmsskolas vecuma ( t.i. 5 gadi) līdz 9. klasei (ieskaitot), kuri mācās kādā 

no Riebiņu novada vispārējās izglītības iestādēm.  

15. Materiālais pabalsts mācību piederumu iegādei ir vienreizējs pabalsts un tas tiek 

piešķirts EUR 30,00 ( trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā katram bērnam uzsākot mācību gadu. 

16. Iesniegumi materiālā pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija mēneša līdz oktobra 

mēnesim (ieskaitot).” 

Ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi stājas spēkā tikai pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā (tika publicēti pēc saskaņošanas ar VARAM novembrī), pieteikumu 

termiņš (oktobris) tika nokavēts. Ģimenēm, kas bija pieteikušās uz šo pabalstu, tas tika 

izmaksāts EUR 15 apmērā (kā tas bija paredzēts iepriekšējos saistošajos noteikumos). 

Pašvaldības 2020. gada budžetā līdzekļi minētajam pabalstam tika ieplānoti. Līdz ar to Sociālais 

dienests ierosina izmaksāt pabalsta atlikušo daļu (EUR 15) mācību piederumu iegādei 

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

ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, 

Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs 

Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Izmaksāt pabalsta atlikušo daļu  (EUR 15) mācību piederumu iegādei daudzbērnu 

ģimenēm. 

 

 

8. 

Par pārtikas paku izsniegšanu 5. - 6. klašu  izglītojamajiem attālinātās programmas 

apguves laikā 
Ziņo J. Ivanāns 

        Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu lietu 

un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par 

pārtikas paku izsniegšanu 5. - 6. klašu  izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā. 
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        Saskaņā ar  06.11.2020 Ministru kabineta  rīkojumu Nr. 655 “ Par ārkārtējās situācijas 

noteikšanu”, visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija  no 2020. gada 9. novembra 

līdz 2021. gada 11. janvārim. Valstī ir noteikta attālinātās vispārējās pamatizglītības apguve  5-

6 .klašu audzēkņiem no 2020.gada 07.decembra līdz 11.janvārim.  Lai sniegtu atbalstu šiem 

izglītojamajiem, ir nepieciešams noteikt pārtikas produktu paku nodrošināšanas organizēšanu, 

kuri mācās Riebiņu  novada pašvaldības pamatizglītības iestādēs un izglītības programmu 

apgūst attālināti. 

         Riebiņu  novada pašvaldībā ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā 

nepieciešams nodrošināt  no pašvaldības budžeta izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem 

līdzekļiem vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu izglītojamajiem, nosakot pārtikas pakas 

vērtību 0,80  euro vienā attālinātajā mācību dienā, kas atbilst Riebiņu novada pašvaldības 

noteiktajam līdzfinansējumam brīvpusdienu nodrošināšanai. 

        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, 

ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas paredz, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu, likuma par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm 

par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, 

Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu 5-6.klašu  izglītojamajiem 

saņemt pārtikas paku vienu reizi par laika periodu no 07.12.2020- 18.12.2020 līdz 

8,00 euro apmērā, nepārsniedzot maksu par pusdienām 0,80 euro dienā. 

2. Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušiem  5-6.klases izglītojamajiem, kuri mācās cita novada skolā, un kuriem 

ir piešķirts trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās ģimenes statuss vai ir 

daudzbērnu ģimenes statuss,  saņemt pārtikas paku vienu reizi par laika periodu 

no 07.12.2020- 18.12.2020 līdz 8,00 euro apmērā, nepārsniedzot maksu par 

pusdienām 0,80 euro dienā. 

3. Organizēt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar sociālo 

dienestu lēmuma 1.,2. minētajiem izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem pārtikas pakas saņemšanu. 

4. Veikt pārtikas pakas komplektēšanu, ņemot vērā Veselības ministrijas ieteikumus 

pašvaldībām par pārtikas paku nodrošināšanu brīvpusdienu vietā izglītojamiem 

ārkārtējās situācijas laikā  un  2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumus 

nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”, saskaņojot novada izglītības iestādēm vienādu paku saturu. 

5. Uzdot veikt norēķinus par paku sagatavošanu  Riebiņu  novada grāmatvedības 

nodaļai, veicot maksājumus lēmuma 1., 2. punktā nosauktajiem izglītojamajiem  no 

Riebiņu novada pašvaldības 2020. gada izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem 

budžeta līdzekļiem brīvpusdienām un 2. punktā nosauktajiem izglītojamajiem no 

Riebiņu novada sociālā dienesta budžeta. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā līdz tā izpildei. 

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

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

 

 

9. 

Par sociālo māju “Rudenāji” 
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Ziņo J. Ivanāns 

    Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu lietu un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par 

sociālās mājas “Rudenāji”, kas atrodas Galēnos,  Galēnu  pagastā, Riebiņu novadā, pārcelšanu 

uz citām telpām. 

 Dome konstatē: 

1. Sociālā māja “Rudenāji” viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas ir lielas,  piem., uz  

2020. gada 1. decembri vidēji tās sastāda EUR 488, 2019.gadā - EUR 520, sociālās 

mājas lielos uzturēšanas izdevumus veido atalgojums aprūpētājām, apkures 

izdevumi un neliels dzīvojamo telpu skaits. 

2. Uz 2020. gada decembri sociālā mājā “Rudenāji” dzīvojamo platību īrē četrpadsmit 

īrnieki, vairākās istabās dzīvo par trīs iemītniekiem, kas nav ērti pilnvērtīgai 

ilgstošai dzīvošanai vienā telpā. 

3. Ņemot vērā vajadzību pēc brīvām dzīvojamām platībām novada senioriem, 

personām ar īpašām vajadzībām, ģimenēm krīzes situācijās, ir jāpalielina dzīvojamo 

platību skaits. Viena no iespējām uz doto brīdi ir Sīļukalna pamatskolas ēkas  

pielāgošana dzīvojamām telpām. Pārdalot pašreizējās telpas Sīļukalna pamatskolā, 

varētu piedāvāt dzīvojamās telpas 22 personām. 

4. Sīļukalna pamatskolas telpu pielāgošanai dzīvojamās telpām būtu nepieciešams 

veikt  sanitāro telpu remontu, izveidot kopējo virtuvi, veikt klašu pārdali, atjaunot 

grīdas segumu.  

5. Tāpat ir iespēja pārcelt sociālo māju “Rudenāji” uz Dravnieku pamatskolas telpām, 

pēc skolas likvidācijas. 

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

12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina 

Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, 

Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Uzdot domes izpilddirektoram organizēt Dravnieku pamatskolas telpu 

apsekošanu, atzinuma un nepieciešamās dokumentācijas (t.sk. telpu remontdarbu 

tāmes) sagatavošanu sociālās mājas “Rudenāji” pārcelšanai uz šīm telpām. 

2.  Remontdarbu  izdevumus ieplānot 2021. gada Riebiņu novada domes budžetā.  

 

 

10. 

Iesniegumu izskatīšana 

10.1. 

A. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma  speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par A.S., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 27. novembra 

iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, 

Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, 

Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Annas”, kadastra numurs 76620050277, zemes 

vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620030042, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Gravas” . 
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

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

 

 

10.2. 

D. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma  speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par D. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 1. decembra 

iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, 

Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, 

Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Tolstovi”, kadastra numurs 76760040031, zemes vienību 

4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040032, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Māraine” . 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, 

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

 

 

11. 

Par zemes nomu  
Ziņo J. Ivanāns 

  Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma  speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par zemes nomu. 

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

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

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, 

Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izskatot J.D., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..] pagasts, Riebiņu novads, 

2020.gada 26.oktobra iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76800020124 3,5 ha platībā, kas atrodas Ūgaiņos-Puduļos, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada 

domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

2. Izskatot S. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Preiļu novads, 2020.gada 

26.novembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76700010185 5,0 ha platībā, kas atrodas Kalnackos, Rušonas pagastā, 
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Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

3. Izskatot A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 

2020.gada 25.novembra  iesniegumu par 2011.gada 2.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes 

nomas līguma nr. M-1  pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” , pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību 8,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800020118 Stabulnieku pagastā,  

zemes vienību 2,1ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480020313 un zemes vienību 3,4ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 76480020522 Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, uz 10 

gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta nr.644 

„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

4. Izskatot O. E., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 

2020.gada 20.novembra iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 29.2, 30.2.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļu 0,10ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480020239, kas atrodas Galēnos, Galēnu 

pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada 

domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 29.2, 30.2 punktiem un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 

21.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai 

piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”2.2 apakšpunktu (par zemesgabalu 

no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka 

kā 10,00 EUR gadā). Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

5. Izskatot M.U., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 

2020.gada 26.novembra iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 

29.2, 30.2.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 0,05ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76480020239, kas atrodas Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu 

novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 29.2, 30.2 punktiem un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra 

Saistošo noteikumu Nr.1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai 

piekrītoša zemesgabala nomas maksu”2.1 apakšpunktu (par zemesgabalu līdz 500 m2  – 3 

% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 7,00 EUR gadā). 

Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 
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6. Izskatot A. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 

2020.gada 26.novembra iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 

29.2, 30.2.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 0,04ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76480020239, kas atrodas Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu 

novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 29.2, 30.2 punktiem un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra 

Saistošo noteikumu Nr.1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai 

piekrītoša zemesgabala nomas maksu”2.1 apakšpunktu (par zemesgabalu līdz 500 m2  – 3 

% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 7,00 EUR gadā). 

Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

7. Izskatot G. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 

2020.gada 25.novembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76620060115 2,0 ha platībā, kas atrodas Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu 

novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

8. Izskatot J. N., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Baldones novads, 

2020.gada 24.novembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76700040303 0,3 ha platībā, kas atrodas Ludvigovā, Rušonas pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

9. Izskatot R. H., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Baldones novads, 

2020.gada 24.novembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76700040208 0,8784 ha platībā, kas atrodas Ludvigovā, Rušonas pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
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10. Izskatot R. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 

2020.gada 1.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu  ar 

kadastra apzīmējumu 76800040481 0,5 ha platībā, kas atrodas Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

11. Izskatot I. U., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 

2020.gada 2.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar 

kadastra apzīmējumu 76480020150 0,20 ha platībā, kas atrodas Galēnos, Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 29.2, 30.2 punktiem un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra 

Saistošo noteikumu Nr.1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai 

piekrītoša zemesgabala nomas maksu”2.2 apakšpunktu (par zemesgabalu no 501 m2 līdz 

5000 m2  – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10,00 EUR 

gadā). Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

12. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ceperi” 
Ziņo J. Ivanāns 

  Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Sociālo jautājumu, Saimniecisko un īpašumu 

lietu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma  speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu 

novads, 2020. gada 30. novembra  iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ceperi”, kadastra Nr. 

76480040032, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480040032 sadalīšanu divos zemes 

gabalos. 

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Ceperi” sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 76480040032, kas atrodas Ceperos, Galēnu pagastā,  Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Ceperi” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76480040032 platība ir 10,6 ha, tā sadalāma 5,9 ha un 4,7 ha platībās. 

 Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru 

kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 

05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, 

kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes  (L1)”, 

izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija 

Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris 

Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ceperi” ar 

kadastra Nr. 76480040032, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480040032 (platība 

10,6 ha) sadalot divos zemes gabalos 5,9 ha un 4,7 ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,9 ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 

0101).  

3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala nosaukumu „Strodu Ceperi”.  

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (4,7 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods 

0101). 

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

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

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām 

ir noteiktas aizsargjoslas.  

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 

(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

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

darbu veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu 

novada domē. 

 

13. 

Iesniegumu izskatīšana 

13.1. 

V. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. P., personas 

kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 2020.gada 10.decembra iesniegumu par 

atteikšanos no nomas tiesību izmantošanas uz zemes vienību 0,4850 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76480020410, kas atrodas Galēnos, Galēnu pagastā. 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, 

Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt nomas attiecības ar V. P. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76480020410 0,4850 ha platībā. 

2. Atzīt par spēkā neesošu 2020. gada zemes nomas līgumu Nr. 2020/16. 

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. 

 

13.2. 

R. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

 Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas  lēmumprojektu 

par R. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta: [..], Riebiņu novads, 2020.gada 

22. oktobra iesniegumu par īres tiesībām uz neapdzīvotām ēkām (telpu grupām), kas atrodas 

Sīļukalnā, Latgales ielā 7.  
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Atbilstoši Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem, uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76780030462 (kopplatība 0,3528ha) atrodas piecpadsmit nedzīvojamas 

ēkas. R. K. vēlas iegūt īres tiesības uz saimniecības ēku garāžas ierīkošanai ar kadastra 

apzīmējumu 76780030462005 kopplatībā 18,10 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 12 balsīm par 

(Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, 

Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu uz nenoteiktu laiku ar R. K., personas kods 

xxxxxx-xxxxx, par ēkas ar kadastra numuru 76780030462005 īri 18,10 kv. m platībā, 

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

gabala ar kadastra Nr. 76780030462, kura kopplatība ir 0,3528 ha, 181/14708 dom. 

daļu nomu. 

2. Noteikt īres 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. 

 

13.3. 

SIA “Lakijs” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas Ā. Pudule, K. Nagle 

Novada dome izskata NĪN speciālistes A. Tumašovas lēmumprojektu par SIA “Lakijs”, 

reģ. Nr. 41503034620, 2020.gada 12. novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksas termiņa pagarināšanu. 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, 

Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt SIA “Lakijs” nekustamā īpašuma nodokļa par 2020. gadu nomaksas termiņu 

līdz 15.08.2021. 

2. Dzēst nokavējuma naudu (EUR 38,76) par 2020. gadu. 

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. 

 

14. 

Par zemes nomu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par zemes nomu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis 

Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta 
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Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izskatot I. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 2020.gada 

2.novembra iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76480020410 0,4850 ha platībā, kias atrodas Galēnos, Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

2. Izskatot O. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 

2020.gada 7.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76800040455 3,00 ha platībā, kas atrodas Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

3. Izskatot S. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], Riebiņu novads, 2020.gada 

14.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76760040362 0,2064 ha platībā, kas atrodas Antānos, Silajāņu  pagastā, 

Riebiņu novadā uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

 „Klibiķu mājas” 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

sertificēta zemes ierīkotāja Marinas Sisojevas, sertifikāta numurs AA0148, 2020.gada 

11.decembrī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Klibiķu mājas”, kadastra numurs 76700010023, kas atrodas Kaučera 

Gailīšos, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts 

atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.  

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

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

balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina 
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Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, 

Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Klibiķu mājas” 

(kadastra nr. 76700010023), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700010023 

(platība 16,7ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (0,2 ha, kadastra apzīmējums 76700010360) 

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

2.1. Piešķirt nosaukumu „Saulessveces”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (16,5 ha, kadastra apzīmējums 76700010361) 

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. 

Par Bāriņtiesas darbu 2021. gadā 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas Ā. Elsts, K. Nagle, M. Nogdanova, Ā. Pudule 

Novada dome izskata vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par Bāriņtiesas darbu 

2021. gadā. 

  Lai pilnveidotu bāriņtiesu darbu bērnu tiesību aizsardzībā, ir paaugstinātas 

kvalifikācijas prasības un darba stāžs attiecīgajā specialitātē bāriņtiesu priekšsēdētājiem, kas 

stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. Pēc 2021.gada 1.janvāra par bāriņtiesas priekšsēdētāju var 

būt tikai tāda persona, kuras kvalifikācija ir atbilstoša Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmās daļas 

3.punkta nākotnes redakcijā, kas būs spēkā ar 2021.gada 1.janvāri, noteiktajam. 

 Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētājai pēc 2021.gada 1.janvāra ir neatbilstoša 

kvalifikācija Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktam.  

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, 

Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

 

17. 

Par Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Iepirkumu komisijas iesniegto lēmumprojektu par Iepirkumu 

komisijā pieņemtajiem lēmumiem. 

 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa 

EUR (bez 

PVN) 

Riebiņu novada Silajāņu 

pagasta pašvaldības autoceļu 

2020./2021. gada ziemas 

ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšana 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 
SIA  “CEĻI UN 

TILTI” 

11809,20 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, 

Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu. 
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2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu. 

 

 

18. 

Par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu fonda 

nolikuma apstiprināšanu (skat. 2. pielikumu) 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

atklāti balsojot Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts 

Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija 

Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu saskaņā ar 3. 

pielikumu. 

 

19.  

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 17.11.2020. lēmumā Nr. 5  
“Par Ziemassvētku dāvanām (saldumu paciņu) bērniem un sociāli mazaizsargātajām 

iedzīvotāju grupām” (prot. Nr.15) 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas D. Staškeviča, S. Sprindža, Ā. Elsts, J. Leicis, I. Anspoka 

Novada dome izskata Sociālā dienesta lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada 

domes 17.11.2020. lēmumā Nr. 5 “Par Ziemassvētku dāvanām (saldumu paciņu) bērniem un 

sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām” (prot. Nr.15). 

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 Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, 

Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, 

Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus piecgadīgajiem-sešgadīgajiem bērniem un 

pamatskolas vecuma bērniem, kuri mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs – par 

summu EUR 5,50.”. 

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

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

 

20. 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata galvenās grāmatvedes V. Želves lēmumprojektu par 

pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. Pamatojoties uz likumu „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra 

noteikumiem Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, un sakarā ar ceļa 

projektu Valsts Nekustamie īpašumi ir nojaukuši tiltu pār Feimankas upi Riebiņu pagastā. Tilts 

pār Feimankas upi ir demontēts un tā vietā ir izbūvēta caurteka, tādēļ nepieciešams izslēgt no 

grāmatvedības uzskaites pamatlīdzekli: tilts pār Feimankas upi ar inventāra Nr. 348, sākotnējā 

vērtība 9186.06 euro, uzkrātais nolietojums 3832,55 euro. 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, 

Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Izslēgt no Riebiņu novada domes pamatlīdzekļiem šādu vienību: Riebiņu pagasta tilts 

pār Feimankas upi ar inventāra Nr.348, sākotnējā vērtība 9186.06 euro, uzkrātais 

nolietojums 3832,55 euro. 

2. Riebiņu novada domes grāmatvedei Eleonorai Cīmanei nodrošināt lēmuma izpildi.  

 

 

21.  

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 09.02.2010. lēmumā Nr. 8.2.“Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces iesnieguma izskatīšana” (prot. Nr.2) 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes A. Tumašovas 

lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes 09.02.2010. lēmumā Nr. 

8.2.“Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces iesnieguma izskatīšana” (prot. Nr.2). 

Šāds grozījums nepieciešams pamatojoties uz  Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās 

nodaļas 01.12.2020. vēstuli Nr. 2-04-L/807. 

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 Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, 

Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, 

Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Izslēgt lēmuma 1. punktu. 

 

 

22. 

Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājas A. 

Tumašovas lēmumprojektu par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. 

Izskatot Stabulnieku pagasta Stabulnieku ciema daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īrnieku   

iesniegumus par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, konstatēts, ka daudzdzīvokļu māja, 

kas atrodas Jaunā ielā 5A k-2, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, un zemesgabals uz kura 

atrodas māja ir reģistrēts 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 Riebiņu novada dome saskaņā 

ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Jānis Kupris, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Edgars 

Vilcāns, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Andrs Sondors, Ilga Pokšāne), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda dzīvokļu īpašumus, 

kuri ietilpst zemes un būvju īpašuma ”Jaunā iela 5A k-2” ar kadastra numuru 

7680 004 0013 sastāvā: 

N.p.k. Dzīvokļa īpašuma  

adrese 

Dzīvokļa 

 Kopplatība 

kv.m. 

Domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas  un 

zemesgabala 
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1. Jaunā iela 5A k-2 -2 32,80 328/4344 

2. Jaunā iela 5A k-2 -3 64,00 640/4344 

 

2. Nodot   atsavināšanai izīrētos dzīvokļus, kuri minēti šā lēmuma 1. punktā, 

daudzdzīvokļu mājās Stabulnieku pagastā, dzīvojamo  māju kopīpašuma, palīgēku (ja 

tādas ir īpašuma sastāvā), un zemesgabala domājamās daļas, tos pārdodot par brīvu cenu 

( nosacīto cenu ) dzīvokļu īrniekiem.  

3. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas 

procesu. 

4. Noteikt ka nosacīto cenu veido kadastrālā vērtība (saskaņā ar VZD informāciju) un 

atsavināšanas izdevumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1 priv.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.   

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.45 

 

Sēdes vadītājs         Jāzeps Ivanāns 

 

Protokoliste         Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts ______________ 

 

 

Deputāti, kas piedalījušies sēdē videokonferences režīmā:          Jānis Kupris 

  

Ārija Pudule 

 

Alberts Upenieks 

 

 Āris Elsts 

 

Dina Staškeviča 

 

 Edgars Vilcāns 

 

 Ineta Anspoka 

 

Juris Sparāns 

 

 Marija Bernāne 

 

Andrs Sondors 

 

Ilga Pokšāne 
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1.pielikums 

Riebiņu novada domes 2020.gada 10.decembra  

apvienoto komiteju sēdes lēmumam Nr.___ 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, e-pasts: riebini@riebini.lv 

================================================================ 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Riebiņu novada domes 2020.gada ___.decembra 

sēdes lēmumu Nr.___/prot.Nr./ 

 

Izdota saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra regulas lēmumu Nr.1/2 

 „Ūdensapgādes pakalpojumu aprēķina metodika” 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika klientiem, 

kas pakalpojumu saņem no Riebiņu novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas 

 

 

I. Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi 

 

1. Tarifu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķina pamatojoties 

uz  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes 

lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 

noteiktajiem pamatprincipiem. 

 

2. Pašvaldība aprēķina kopīgu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu ūdensvada un 

kanalizācijas tīkliem Riebiņu novada Sīļukalna, Galēnu, Stabulnieku, Riebiņu un 

Rušonas pagastos. 

 

3. Ūdenssaimniecības un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu Riebiņu 

novada pagastos veic Riebiņu novada Komunālā nodaļa. 

 

4. Pašvaldība aprēķina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, apvienojot: 

  - ūdens ražošanas un piegādes izmaksas; 

- notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas.  

 

5. Tarifs ietver maksu par: 

5.1.ūdensapgādes pakalpojumiem - par viena kubikmetra ūdens ieguvi, uzkrāšanu, 

sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā un padevi līdz pakalpojumu saņēmējam 

(ūdens padeve līdz ūdens skaitītājam (ievadam) lietotāja ēkā vai būvē); 

5.2.kanalizācijas pakalpojumiem - par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu 

līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai 

ūdenstilpnē. 
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II. Tarifā iekļaujamās izmaksas 

 

6. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu veido izmaksas, kas saistītas ar ūdens saražošanu un 

tā piegādi. Kanalizācijas pakalpojumu tarifu veido izmaksas, kas saistītas ar notekūdeņu 

savākšanu un to attīrīšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu veidojošo izmaksu 

galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:  

6.1. ar pakalpojuma sniegšanu tieši saistīto pamatlīdzekļu nolietojums, 

6.2. Ekspluatācijas izmaksas: darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas darbiniekiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pamatlīdzekļu 

tehnisko apkopi un remontu; pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas; 

dzeramā ūdens profilaktiskā attīrīšana, ūdens torņu dezinfekcija, atdzelžošanas 

staciju apkope; analīzes (notekūdeņu izmeklēšana, dzeramā ūdens ķīmiskās un 

mikrobioloģiskās analīzes); pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  

(elektroenerģija, degviela, inventārs, saimniecības preces, transportlīdzekļu 

uzturēšanas izmaksas u.c.), 

6.3. Dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem, 

6.4. Ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts 

izmantots ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu 

izveidei. 

 

7. Tarifa aprēķināšanai izmanto Riebiņu novada domes grāmatvedības dokumentos 

uzskaitītos tikai ar attiecīgo ūdenssaimniecības pakalpojumu saistītos faktiskos 

izdevumus un budžetā prognozētos ar pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus. 

 

8. Aprēķinos iekļauj izmaksas, kas tieši attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.  

 

9. Tarifu aprēķina, balstoties uz izmaksām viena pilna gada laikā. 

 

10. Tarifu nemaina biežāk kā vienu reizi gadā – to pārskata, ja vairāk kā par 10% mainās 

spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas.  

 

III. Aprēķinā iekļautais ūdens un notekūdeņu daudzums 

 

11. Tarifa aprēķināšanai Riebiņu novada dome izmanto šādus ūdens un notekūdeņu 

daudzumus, kurus nosaka, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem un 

kārtējā gada prognozi: 

 

- lietotājiem piegādātā ūdens daudzumus; 

- savākto notekūdeņu daudzumus. 

 

12. Ja nav zināms savākto notekūdeņu daudzums, pieņemt, ka lietotājiem piegādātā ūdens 

un savākto notekūdeņu apjoma attiecība ir 1: 1.  

 

IV. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšana 

 

13. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifu Pašvaldība aprēķina saskaņā ar 

šādu formulu: 

ŪA = ŪI / ŪQ  ,kur 

ŪA – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifs (euro/m3); 
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ŪI – ūdens ražošanas un piegādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pilnās izmaksas 

(euro); 

ŪQ – lietotājiem piegādātais ūdens daudzums (m3). 

                

                         V. Noslēguma jautājumi 

 

14. Noteikumi un visi tā grozījumi tiek apstiprināti ar Riebiņu novada domes lēmumu. 

 

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 15.decembri. 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs    Pēteris Rožinskis 
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2.pielikums 

 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv 

============================================================ 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

    SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. ____ 

 

2020. gada _____.decembrī                                                                                    

   APSTIPRINĀTI 

                                                                                    ar Riebiņu  novada domes ___.___.2020. 

sēdes  lēmumu Nr. __ (prot. Nr. 1) 

Grozījumi  Riebiņu novada domes 2019.gada 15.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 

“ Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

Izdoti saskaņā ar 

likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

Administratīvās atbildības likuma 2.panta 3.daļu  

 

Izdarīt Riebiņu novada domes 2019. gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 

“Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā " 

(turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1.Papildināt saistošos noteikumus ar 38.punktu šādā redakcijā: 

“38. Sociālās mājas “Rudenāji” iemītnieki stingri ievēro  Riebiņu novada dome sēdē 

apstiprinātos sociālās mājas “Rudenāji” iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk – noteikumi). 

Par šo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 20 (divdesmit) 

naudas soda vienībām. “. 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 39.punktu šādā redakcijā: 

“39. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu 38.punktā minēto 

pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības kārtībnieki.”.  

 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 40.punktu šādā redakcijā: 

“40. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija. “. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       Pēteris Rožinskis 
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