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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 
VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

  

2020. gada 17. novembrī       Nr. 15 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.05 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors  

 

Domes administrācijas pārstāvji: Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža, 

informācijas vadības speciālists Ainārs Mūrnieks 

 

Nepiedalās: Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms), Maigonis Mediņš (iemesls nav 

zināms) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sešus jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

1. Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu; 

2. Par noslēgto zemes nomas līgumu pārjaunošanu; 

3. Iesniegumu izskatīšana; 

4. Par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm; 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu P. Rožinskis 

2. Par zemes nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu P. Rožinskis 

3. Par zemes nomu P. Rožinskis 

4. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

5. 
Par Ziemassvētku dāvanām (saldumu paciņu) 

bērniem un sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām 

P. Rožinskis 
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5. Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmumā 

Nr. 2 “Par komisiju apstiprināšanu” (protokola Nr. 5 (12)); 

6. Par dalību kopīga jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plānošanas 

dokumenta izstrādē. 

 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot sešus papildus jautājumus, un sākt 

domes sēdi. 

 

1. 

Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 
 Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk – Nodaļa) 

2020.gada 20.oktobra nr.2-04-L/557 vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu, Nodaļa ir konstatējusi, ka atsevišķām zemes vienībām vai zemes vienības 

daļām nav noteikts nekustamā īpašuma mērķis (turpmāk-NĪLM), kā rezultātā zemes 

vienībai vai zemes vienības daļai nav aprēķināta kadastrālā vērtība. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļas 1.punktu 
“Zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai 

nosaka nekustamā īpašuma mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai 

izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa(...)”. 

 Pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

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), 

atklāti balsojot ar 13  balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050871 (platība 1,6ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050872 (platība 0,51ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050876 (platība 0,02ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. 

4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110383 (platība 0,26ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0501 – dabas 

pamatnes, parki, zaļās zonas un citas  rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. 
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 5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110399 (platība 0,076ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. 

6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110418 (platība 0,0322ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. 

7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110419 (platība 0,0506ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. 

8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110420 (platība 0,0166ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. 

9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110421 (platība 0,0093ha, 

statuss-rezerves zemes fonds) zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. 

10. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800040484 (platība 0,06ha, 

statuss-pašvaldībai piekritīgā zeme) zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā. 

 

2. 

Par zemes nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par zemes nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 20.oktobra lēmumam nr.17 (prot. 

Nr.13) „Par zemes nomas tiesību izsoli” un saskaņā ar domes 2020.gada 20. oktobra   

lēmuma nr.17 2.punktu par izsoles noteikumu apstiprināšanu  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 76480020364 un 76480020437 Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, 

2020.gada 29.oktobrī notika mutiska izsole ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgās 

zemes nomas tiesību iegūšanai. 

Saskaņā ar 2020.gada 29.oktobra pašvaldības īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisijas mutiskas izsoles protokolu nr.1 notikušajā izsolē piedalījās divi 

pretendenti. Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76480020364 nosolīja K. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, Riebiņu 

novads, par viens simts deviņiem EUR (109,00 euro). 

Saskaņā ar 2020.gada 29.oktobra pašvaldības īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisijas mutiskas izsoles protokolu nr.2 notikušajā izsolē piedalījās divi 

pretendenti. Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,2732ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76480020437 nosolīja K. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 

Riebiņu novads, par astoņdesmit astoņiem EUR (88,00 euro). 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6.1 panta 1.1 un trešo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves noteikumi” 32., 33. 

punktu, atklāti balsojot ar 13  balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

Apstiprināt izsoles rezultātus (izsoles protokolu kopijas 1. pielikumā). 
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3. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un 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 13  balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris 

Rožinskis, Andrs Sondors), pret, atturas nav, balsojumā par 7. punktu Pēteris Rožinskis 

nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izskatot V.Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2020. gada 20. oktobra  iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz Ministru 

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

tiesības noteikumi”, iznomāt   pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,4319 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 76700070242, kas atrodas Bašķos, 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”, atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Izskatot J.B., personas kods 110964-12185, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2020. gada 22. oktobra 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 76480020613 0,3 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 noteikumiem”, atbilstoši 30.4 punktam. 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Izskatot I. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2020. gada 20. oktobra 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 76480040186 3,0 ha platībā un zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 76480040288 1,8 ha platībā, kas atrodas Lomos-

Bortniekos, 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”, atbilstoši 30.4 punktam. 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Izskatot J. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

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

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

tiesības noteikumu” 53. punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 
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kadastra apzīmējumu 76800020321 0,4342 ha platībā un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76800020347 0,4 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”, atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas 

mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101).  

5. Izskatot SIA „RECRO-N”, reģ. Nr. 45403039990, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 

17A, Varakļāni, 2020. gada 29. oktobra iesniegumu par zemes vienību iznomāšanu, 

pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53. punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780010162 0,7 ha platībā, 76780010243 

0,5 ha platībā, 76780030177 0,7982 ha platībā,  76780030308 0,3458 ha platībā, 

76780030396 1,4 ha platībā, 76780030505 0,9 ha platībā, 76780050131 0,4 ha platībā, 

kas atrodas Sīļukalna 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”, atbilstoši 30.4 punktam. 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Izskatot R. E., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2020. gada 5. 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 piekritīgās 

zemes vienības daļu 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040455, 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”, atbilstoši 30.4 

punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

7. Izskatot SIA „TU LAUKI”, reģ. Nr. 41503019640, juridiskā adrese: Brīvības iela 

2, Preiļi, 2020. gada 4. novembra iesniegumu par 2010. gada 10. martā noslēgtā 

lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. P-2 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 0,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76480040278, zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76700010249, zemes vienību 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780010223, 

zemes vienību 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780030541, zemes vienību 

0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800030271 un zemes vienību 0,1355 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040321, kas atrodas Riebiņu pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005. gada 30. 

augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

8. Izskatot Z/S „Puduļi”, reģ. Nr. 47701008832, juridiskā adrese: „Puduļi”, Pastari, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, 2020. gada 6. novembra iesniegumu par zemes 
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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 76800030218 

3,2 ha platībā, kas atrodas Meža Trūpos, 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”, atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

4. 

Iesniegumu izskatīšana 

4.1. 

I. P.  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par I.P.,  

personas kods xxxxxx-xxxxx,  dzīvesvieta deklarēta  xxx, Riebiņu novadā,  2020. gada 

30. oktobra   iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 15/soc pagarināšanu.  

Dome konstatē: 

1) iesniegumā I.P. lūdz pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr. 15/soc.. Ar 

pagarinājumiem līgums pašreiz bija noslēgts līdz 2020. gada 13.oktobrim; 

2) ģimene ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. 

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

un saskaņā ar Riebiņu novada domes  2019.gada 15.oktobra saistošajiem noteikumiem 

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

risināšanā” stājušies spēkā 2020.gada 10.februārī,   atklāti balsojot ar 13  balsīm par 

(Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu I.P.,  personas kods xxxxxx-xxxxx. 

2. Slēgt vienošanās par īres līguma pagarināšanu no 2020. gada  14. oktobra uz  

noteiktu laiku  - 6 (sešiem) mēnešiem. 

 

4.2. 

Sociālā dienesta vadītājas S. Sprindžas iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

4.3. 

A. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A.O., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 23. oktobra 

iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13  balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), 
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pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Šusti”, kadastra numurs 76800040133, zemes 

vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040114, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Šustu meži” . 

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

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

 

 

5. 

Par Ziemassvētku dāvanām (saldumu paciņu) 

bērniem un sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras un 

sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par Ziemassvētku 

dāvanām (saldumu paciņu) bērniem un sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 

Ņemot vērā novadā iedibināto  tradīciju vairāku gadu garumā  un nepieciešamību 

iepriecināt novada izglītības iestāžu bērnus un mazaizsargātos iedzīvotājus 

Ziemassvētkos, novada sociālais dienests lūdz domi pieņemt lēmumu par Ziemassvētku 

dāvanu (saldumu paciņu)  piešķiršanu, kuras tiktu pasniegtas Riebiņu novada  

mazgadīgajiem, sākumskolas, pirmskolas, pamatskolas vecuma  bērniem, kā arī 

vientuļajiem pensionāriem, 1. grupas invalīdiem, politiski  represētajiem un Černobiļas 

AES dalībniekiem . 
   

Bērnu skaits Ziemassvētku dāvanām 
 

Vecums  Galēni Rušona Riebiņi Sīļukalns  Silajāņi Stabulnieki  Kopā  

Pamatskolas, 

pirmskolas  

vecuma bērni 

89 78 141 0 0 30 338 

No 0 līdz 

skolas 

vecumam  

15 58 59 12 10 25 179 

Specializētās 

skolās 

0 6 1 1 0 1 9 

Kopā: 104 142 201 13 10 56 526 

 

 

Sociāli mazaizsargāto grupu skaits Ziemassvētku dāvanām 
 

 Galēni  Rušona Riebiņi Sīļukalns Silajāņi Stabulnieki  kopā 

Politiski 

Represētie 

7 7 2 4 0 4 24 

Černobiļas AES 

avārijas seku 

likvidētāji 

2 2 2 0 1 0 7 

I. grupas invalīdi 10 17 12 7 8 17 71 

Vientuļie 

pensionāri 

17 36 20 7 15 17 112 

kopā 36 62 36 18 24 38 214 
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140 204 237 31 34 94 740 

 

 

 

 

Pavisam –   782 dāvanas par summu EUR 4 301. 
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 (Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus,  visiem Riebiņu novadā deklarētajiem 

bērniem no 0 gadiem līdz 5 gadu vecumam par  summu EUR 5,50. 

2. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus pamatskolas vecuma bērniem, kuri 

mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs – par summu EUR 5,50. 

3. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus bērniem, kuri ir deklarēti Riebiņu 

novadā, bet kuri mācās specializētajās skolās- par summu EUR 5,50. 

4. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus Riebiņu novada vientuļajiem 

pensionāriem, 1. grupas invalīdiem, politiski represētajiem, Černobiļas AES 

dalībniekiem - par summu EUR 5,50. 

5. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus Riebiņu novada sociālās mājas 

„Rudenāji” un Sociālās aprūpes centra „Rušona” iemītniekiem - par summu EUR 

5,50. 

 

6. 

Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Sparāns, A. Upenieks 

Novada dome izskata Iepirkumu komisijas iesniegto lēmumprojektu par 

Iepirkumu komisijā pieņemtajiem lēmumiem. 

 
Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Kurināmo kūdras 

granulu piegāde 

2020./2021. gada apkures 

sezonai Riebiņu novada 

domes vajadzībām 

Atklāts konkurss “ZELTA ZEME” SIA EIRO 68500,00 
 

Būvdarbu veikšana 

objektā “Riebiņu novada 

Galēnu pagasta 

pašvaldības autoceļa 

Nr.3 Dārzu iela km 0,00-

0,58 pārbūve” 

Atklāts konkurss "RĒZEKNES 

MELIORĀTORS" SIA  

EIRO 79197.63 

Līgums tiks slēgts ELFLA 
projekta atbalstīšanas 
gadījumā. 

  

Sociālā māja 

„Rudenāji” 

 14 

Sociālās aprūpes 

centrs „Rušona 
28 

         kopā  42 
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Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.13 Kastīre- 

Geļenova- Šaures km 

4,82-6,47 pārbūve 

Atklāts konkurss "Krustpils" SIA EIRO 198092.17 

Aktivitātes ir paredzētas 

realizēt, piesaistot  Valsts 

kases kredīta līdzekļus 

atbilstoši Ministru kabineta 

2020.gada 14.jūlija 

noteikumiem Nr. 

456  “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, 

kādā pašvaldībām izsniedz 

valsts aizdevumu 

ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”. 

Līgums tiks slēgts 

finansējuma piešķiršanas  

gadījumā. 

Būvdarbu veikšana 

objektā “Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa 

Nr.1 Polkorona- Voveri 

km 0,65 - 2,72 pārbūve” 

 

Atklāts konkurss "Krustpils" SIA 

  

EIRO 499369,69 

Aktivitātes tiek paredzētas 

realizēt ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) finansējuma 

darbības programmas 

„Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā 

virziena "Vides 

aizsardzības un resursu 

izmantošanas efektivitāte" 

5.6.2. specifisko atbalsta 

mērķi "Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības 

programmām" trešā 

projektu iesniegumu 

atlases kārta "Ieguldījumi 

degradēto teritoriju 

revitalizācijā Latgales 

plānošanas reģiona 

attīstības programmas 

pielikumā noteikto 

teritoriju 

pašvaldībās" (Latgales 

programma), projekta 

Nr.5.6.2.0/20/I/005 

“Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana un investīciju 

piesaistes veicināšana 

Riebiņu novadā” atbalstu. 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu 

2020./2021.gada ziemas 

ikdienas uzturēšanas 

darbu veikšana” 

Atklāts konkurss “Smaragdi” IK 

 

 

 

 

 

 

 

“Ozoli” Saunas pagasta 

A.Gribonika ZS 

 

1.daļa EIRO 15334,00 

(Galēni) 

6.daļa EIRO 10368,00 

(Stabulnieki) 

 

 

2.daļa EIRO 19620,00 

(Riebiņi) 
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“RECRO-N” SIA 

 

 

Aizkalnes pagasta 

zemnieku saimniecība 

"DRUVAS" 

5.daļa EURO 14008,10 

(Sīļukalns) 

 

3.daļa EURO 25290,00 

(Rušona) 

 

Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa 

Nr.1 Polkorona- Voveri 

km 0,00-0,65 un km 2,72-

3,70 pārbūve  

 

Atklāts konkurss "AĻŅI AS" SIA 

 
1.daļa EIRO 101487,31 

2.daļa EIRO 133998,55 

Aktivitātes ir paredzētas 

realizēt, piesaistot  Valsts 

kases kredīta līdzekļus 

atbilstoši Ministru 

kabineta 2020.gada 

14.jūlija noteikumiem Nr. 

456  “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, 

kādā pašvaldībām izsniedz 

valsts aizdevumu 

ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”. 

Līgums tiks slēgts 

finansējuma piešķiršanas  

gadījumā. 

 

 

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

punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Margarita Krole, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris 

balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Apstiprināt Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

 

7. 

Par noslēgto zemes nomas līgumu pārjaunošanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par noslēgto 

zemes nomas līgumu pārjaunošanu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6.1 pantu par publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem, 

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

tiesības noteikumi” un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra lēmumam 

nr.5 „Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”  3.3. punktu, par 

noslēgtajiem zemes nomas līgumiem no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim, 

kuriem jāveic līgumu pārjaunojumi, RIEBIŅU NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 13  

balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Pēteris Rožinskis balsojumā 

par sava zemes nomas līguma pārjaunošanu  nepiedalās, nolemj: 
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Uzdot domes vecākajai juristei līdz 2020.gada 30.decembrim veikt zemes nomas 

līgumu pārjaunojumus, kuri slēgti laika periodā no 2018.gada 1.jūlija līdz 

2019.gada 31.decembrim saskaņā ar pielikumu. 

 

 

8. 

Iesniegumu izskatīšana 

8.1. 

A. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

8.2. 

J. C.  iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P. Rožinskis 

 [ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

9. 

Par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un 

ielu uzturēšanas klasēm. 

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

punktu, atklāti balsojot ar 13  balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu noteiktās uzturēšanas 

klases 2020./2021. gada ZIEMAS sezonā (saskaņā ar pielikumu 

http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/pasvaldiba/autoceli ). 

2. 2020./2021. gadā pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus veikt saskaņā ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikācijām. 

 

 

10. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmumā Nr. 2 

“Par komisiju apstiprināšanu” (protokola Nr. 5 (12)) 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, A. Upenieks, J. Kupris 

Novada dome izskata Iepirkumu komisijas iesniegto lēmumprojektu par 

grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmumā Nr. 2 “Par komisiju 

apstiprināšanu” (protokola Nr. 5 (12)). 

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

punktu, atklāti balsojot ar 11  balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Pēteris Rožinskis, Jānis Kupris 

balsojumā nepiedalās, nolemj: 

Izteikt trešo punktu šādā redakcijā: “3. Iepirkumu komisija 3 (trīs) locekļu sastāvā. 

Noteikt, ka lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, ja tiek konstatēta viena vai 

vairāku komisijas locekļu prombūtne, izpilddirektors norīko darbam komisijā 

iztrūkstošo locekli.” 

 

http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/pasvaldiba/autoceli
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11. 

Par dalību kopīga jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plānošanas dokumenta 

izstrādē 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata vecākās juristes Ineses Pedānes sagatavoto 

lēmumprojektu par dalību kopīga jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plānošanas 

dokumenta izstrādē. 

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, sākot ar 

2021.gada 1.jūliju, Preiļu novada administratīvo teritoriju veidos esošais Vārkavas, 

Preiļu, Riebiņu un Aglonas novada Aglonas pagasts. Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās 

ievēlētā Preiļu novada pašvaldības dome varētu pilnvērtīgi normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā pildīt tās funkcijas un uzdevumus, nepieciešams izstrādāt jaunveidojamā Preiļu 

novada Attīstības Stratēģiju un Preiļu novada Attīstības Programmu, kuros tiks noteikti 

ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie mērķi, vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 

kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 

īstenošanai.  

Riebiņu novada dome ir saņēmusi Preiļu novada domes 2020.gada 19.oktobra 

elektroniski parakstītu dokumentu par dalību jaunveidojamā Preiļu novada attīstības 

plānošanas dokumentu projekta izstrādē, ar lūgumu apliecināt dalību jaunveidojamā 

Preiļu novada kopējo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un finansējuma 

pieprasīšanā un Riebiņu novada domes lēmuma pieņemšanu par dalību kopīga 

jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plānošanas dokumenta izstrādē. 

Ministru kabinets 2020.gada 13.oktobrī pieņēma noteikumus Nr.631 

“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).  MK noteikumi nosaka 

kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piešķir valsts budžeta 

līdzfinansējumu (turpmāk – mērķdotācija) jaunveidojamās pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas projektu (turpmāk – plānošanas dokumenti) izstrādei.  

Atbilstoši MK noteikumu 3.punktam, Valsts mērķdotāciju plānošanas dokumentu 

izstrādei piešķir tai jaunizveidojamā novada pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju 

skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem 2020. gada 1. janvārī, līdz ar to Preiļu novada 

domei ir iespēja pieteikties uz šo valsts mērķdotāciju. Lai pieteiktos valsts finansiālajam 

atbalstam, jaunizveidojamajā novadā ietilpstošā pašvaldība ar lielāko iedzīvotāju skaitu 

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniedz pieteikumu, tostarp norādot, kā noritēs 

savstarpējā sadarbība jaunā, kopējā dokumenta izstrādē.  

Ievērojot MK noteikumu projekta ,,Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādītajam, tad “lai saņemtu 

valsts līdzfinansējumu, jaunveidojamā novadā ietilpstošajām pašvaldībām jāvienojas par 

kopēja dokumenta izstrādi un finansējuma pieprasīšanu (1.pielikuma 7.punkts), kas var 

būt vēstule ar apliecinājumu, vai darba grupas izveides rīkojums no atbildīgās 

pašvaldības. Katra pašvaldība lēmumu par dalību kopīga attīstības plānošanas 

dokumenta izstrādei pieņem pēc iespējas ātrāk pēc pieteikuma par valsts mērķdotācijas 

pieprasīšanu (noteikumu 1.pielikums), iesniegšanas”.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtība”, atklāti balsojot ar 13  balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors), 

pret, atturas nav, RIEBIŅU NOVADA DOME nolemj: 
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1. Apstiprināt dalību kopīga jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plānošanas 

dokumenta izstrādē. 

2. Norīkot atbildīgo amatpersonu par kopīga jaunveidojamā Preiļu novada 

attīstības plānošanas dokumenta izstrādi Riebiņu novada domes Attīstības un 

plānošanas daļas vadītāju Inesi Jakoveli . 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

 

Protokolists  (personīgais paraksts)    Rolands Naglis 

 

 

Protokols parakstīts  23.10.2020. 

        

 

Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:  

Jāzeps Ivanāns 

 Āris Elsts 

 Juris Sparāns 

Alberts Upenieks 

Jānis Kupris 

Marija Bernāne 

 Ārija Pudule 

Margarita Krole 

Dina Staškeviča 

Ineta Anspoka 

 Ilga Pokšāne 

Andrs Sondors 


