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8. 
Par amatu saraksta un amatalgu 2020. gadam 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

9. 
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Par Riebiņu novada 

domes 2020. gada budžetu” projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 



2 
 

Domes administrācijas pārstāvji: ekonomiste V. Bogdanova, izpilddirektors J. Leicis, 

nekustamo īpašumu speciāliste I. Upeniece, izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka, 

sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis 

 

 

Nepiedalās: Andrs Sondors (iemesls nav zināms) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina ieļaut darba kārtībā papildus 5 (piecus) jautājumus: 

1. Par vecās bērnudārza ēkas demontāžu; 

2. Par nekustamā īpašuma „Kairiši” sadalīšanu; 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Juri”; 

4. Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu; 

5. Iesnieguma izskatīšana. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts 

Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 5 (piecus) jautājumus kā darba 

kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par zemes piekritību Riebiņu novada pašvaldībai 
 Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par  zemes piekritību Riebiņu novada 

pašvaldībai. Atbilstoši domes 2019. gada 20. augustā pieņemtajam lēmumam Nr. 7.9 „VAS 

„Latvijas valsts ceļi” iesnieguma izskatīšana” par to, ka nolemts sadalīt Satiksmes ministrijai 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 766620050736 divos zemes gabalos ar 

platību 15,06 ha un 0,04 ha un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620060186 divos 

zemes gabalos ar platību 5,82 ha un 0,18 ha, zemes gabaliem 0,04 ha un 0,18 ha platībām noteikt 

zemes lietošanas mērķi atbilstoši novada teritorijas plānojumam- zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 VAS „Latvijas valsts ceļi” atbilstoši  Riebiņu novada domes 2019. gada 20. augusta 

lēmumam ir veikusi datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

un atbilstoši  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabali 

0,04 ha un 0,18 ha platībā ir ieskaitīti rezerves zemes fondā. Riebiņu novada dome 2019. gada 

19. novembra lēmumā Nr.7 pieņēmusi lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620050865 0,04 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620060114 0,18 ha 

platībā piekritību pašvaldībai pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6. panta ceturto un sesto daļu un pārejas 

noteikumu 2. punktu un 2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 

zemi”. 

Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa 2019. gada 23. decembra vēstulē Nr. 9-

01/882795-1/2 ir informējusi pašvaldību par to, ka Kadastra informācijas sistēmā iepriekš 

minētajām zemes vienībām datu aktualizācija nav veikta, un lūdz izvērtēt 2019. gada 19. 
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novembra lēmuma Nr. 7 tiesisko pamatojumu, iesniedzot jaunu Lēmumu ar attiecīgi 

pamatojošu likumu normām. Valsts zemes dienests secinājis, ka minētās zemes vienības piekrīt 

pašvaldībai saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, kas nosaka, ka zemes 

gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts 

zemes dienesta publicētajos izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala 

piekritību valstij vai pašvaldībai, piekrīt vietējai pašvaldībai. Lēmumu par šo zemes gabalu 

ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto 

daļu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76620050865 0,04 ha platībā un 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76620060114 0,18 ha platībā ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

2. Noteikt zemes vienībām zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. Nekustamo īpašumu „Pie Saules ielas”, kadastra numurs 76620060121, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76620050865 (0,04ha) un 76620060114 

(0,18ha), iereģistrēt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

4. Atcelt 2019. gada 19. novembra lēmumu Nr. 7 „Par zemes piekritību pašvaldībai”. 
 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7680 003 0079 atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par 2020. gada 6. janvāra A. B., 

personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi” ar 

kadastra numuru 76800030079 7,2 ha platībā, kas atrodas Stabulnieku pagasta Pastaros, 

nodošanu atsavināšanai. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu iepriekšējam zemes 

lietotājam Genovefai Stankevičai izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 2011. gada 11. maijā  

persona noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu. 2017. gada 19. aprīlī G.Stankevičas 

mantiniece A.Bulmeistere noslēgusi jaunu lauku apvidus zemes nomas līgumu, beigu termiņš 

2027. gada 18. aprīlis. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030079 atrodas 

dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības. 

Nekustamam īpašumam ir izgatavots zemes robežu plāns. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu un 

atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot ar 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, atturas nav,  Riebiņu novada dome nolemj: 
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1. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Jaunbērziņi”, kadastra numurs 76800030079, 7,2 ha 

platībā zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800030079 atsavināt. 

3. Noteikt īpašumam “Jaunbērziņi”, kadastra numurs 76800030079,  atsavināšanas 

veidu - pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā 

pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu cenu. 

 

3. 

Par Sīļukalna pamatskolas likvidāciju 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Izglītības 

jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par Sīļukalna pamatskolas 

likvidāciju. 

Novada dome konstatē,  ka izglītojamo skaits Sīļukalna pamatskolā uz 01.09.2019. 1. –

4. klasē 0,  5. –  9. kl. 15 skolēni, no tiem 9. klasi šogad pabeigs 6 izglītojamie, bet pirmsskolā 

ir tikai 5 bērni, līdz ar to izglītības programmu īstenošanai ir nepietiekams valsts mērķdotācijas 

finansējums pedagogiem.  

Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punktu un 23. panta otro daļu, 

kurā noteikts, ka pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē 

un likvidē izglītības iestādes, kā arī pamatojoties uz  2019. gada 26. martā Izglītības un zinātnes 

ministrijai iesniegto prognozējamo Riebiņu novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu 

turpmāko trīs gadu periodā, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret nav, 1 atturas 

(Jānis Kupris), Marija Brenāne balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Likvidēt Riebiņu novada izglītības iestādi – Sīļukalna pamatskolu, reģ. Nr. 

4212900358, juridiskā adrese: Latgales ielā 2, Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā, Riebiņu 

novadā, LV-5331,  2020. gada 31. augustā. 

2. Uzdot Sīļukalna pamatskolas direktorei Marijai Bernānei normatīvajos aktos 

paredzamajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamos un viņu vecākus, izglītības 

iestādes pedagogus un tehniskos darbiniekus par Sīļukalna pamatskolas likvidāciju. 

3. Uzdot Sīļukalna pamatskolas direktorei Marijai Bernānei organizēt lietu un 

dokumentu  nodošanu glabāšanai Valsts arhīvā. 

4.  Uzdot Sīļukalna pamatskolas direktorei Marijai Bernānei brīdināt pedagogus un 

tehniskos darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu (katram individuāli). 

5. Uzdot novada domes izpilddirektoram Jurim Leicim izveidot Sīļukalna pamatskolas 

likvidācijas komisiju materiālo vērtību nodošanai Sīļukalna pagasta teritoriālajai 

pārvaldei. 

6. Uzdot novada domes Izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai saskaņot 

Sīļukalna pamatskolas likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

7.  Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

 

4. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada  17. janvāra Amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu 

novada domes 2017. gada  17. janvāra Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.  

Novada dome saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.pantu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusa likumu, 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 29.01.2013. MK 

noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 20.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 „”Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 21.06.2010. MK noteikumiem N5.565 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga 

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), 

nolemj: 

Izdarīt šādus grozījumus Riebiņu novada domes 2017. gada  17. janvāra Amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā:  

1. Izteikt nolikuma 14. punktu šādā redakcijā: „14. Mēnešalga tiek noteikta ar domes 

lēmumu, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas 

paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, kurai piemēro koeficientu: 

deputātam līdz 1,2 apmērā, komitejas vadītājam līdz 2,55, priekšsēdētāja 

vietniekam līdz 3,2.”. 

2. Izteikt nolikuma 15.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: “15.1.3. priekšsēdētāja 

vietniekam – astoņas apmaksātas stundas mēnesī.”.  

3. Izteikt nolikuma 15.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā: “15.2.2. komitejas vadītājam 

– astoņas apmaksātas stundas mēnesī;”.  

4. Izteikt nolikuma 15.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā: “15.2.3. priekšsēdētāja 

vietniekam – astoņas apmaksātas stundas mēnesī.”.  

 

5. 

Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Mediņš, I. upeniece, J. Kupris, J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par zemes nomas pakalpojuma maksas 

cenrāža apstiprināšanu. 

2018. gada 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi 

Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-

Noteikumi). 

 Noteikumi nosaka publiskai personai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas 

iznomāšanas kārtību un tā izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī atsevišķus 

nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus. 

Noteikumu 30.4. apakšpunkts nosaka, ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo 

noteikumu: 

 29.5. apakšpunktā (neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots sociālās aizsardzības, 

kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes 

funkcijas nodrošināšanai),  



6 
 

29.6. apakšpunktā (neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots ielu (tās daļu) transporta 

būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi 

un ielas konstrukcijas atjaunošana, vai kas tiek izmantots nožogojumu, sastatņu, konteineru, 

estakāžu, būvmateriālu un dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju novietošanai, 

kuras saistītas ar minētajiem būvdarbiem), 

29.7.apakšpunktā (neapbūvēts zemesgabals vienai personai īslaicīgi – ne ilgāk par 10 

dienām gadā – un iznomāšana nav pretēja sabiedrības interesēm),  

29.8. apakšpunktā (neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek 

izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par 

sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6.apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens 

pretendents), 

 29.9. apakšpunktā (neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots nomnieka informācijas 

objekta izvietošanai gar ceļiem vai izkārtnes izvietošanai), 

 29.10. apakšpunktā (neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots tāda reklāmas objekta 

izvietošanai, kas nav minēts šo noteikumu 29.9.apakšpunktā, ja šo noteikumu 33.6.apakšpunktā 

noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents)  

minētajā gadījumā, tad nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības 

domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja 

apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga 

vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai 

(bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto (28 euro)).  

Ievērojot Ministru kabineta noteikumos minētajām prasībām, Riebiņu novada 

pašvaldība ir pasūtījusi neatkarīgajam sertificētam vērtētājam SIA „INTERBALTIJA” 

atzinumus tirgus nomas maksas noteikšanai lauksaimniecības zemēm Riebiņu novada pagastu 

teritorijās. 

 

Notiek debates. 

 

Deputāts M. Mediņš ierosina noteikt cenu EUR 50 (PVN tajā skaitā) visos novada 

pagastos. 

Deputāts J. Kupris ierosina noteikt cenu EUR 28  plus PVN visos novada pagastos. 

Nekustamā īpašuma speciāliste I. Upeniece iebilst. 

Ar balsu vairākumu M. Mediņa priekšlikums tiek noraidīts. 

Par J. Kupra priekšlikumu balsots netiek. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a) apakšpunktu un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. apakšpunktu, atklāti 

balsojot ar 7 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Alberts Upenieks, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Āris Elsts), 6 pret (Jānis Kupris,  Dina Staškeviča,  Ārija 

Pudule, Maigonis Mediņš, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), 1 atturas (Ineta Anspoka), nolemj: 

1. Apstiprināt zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. februārī.   

3. Pārejas noteikumi: 

 3.1. Cenrādis piemērojam nomas līgumiem, kuri tiks slēgti pēc 2020. gada 1. 

februāra. 

 3.2. Līdz 2018. gada 30. jūnijam noslēgtajiem nomas līgumiem paliek spēkā 

konkrētā līgumā noteiktā nomas maksas aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā termiņa 

beigām. 

 3.3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un zemes nomas līguma 

8. punktu nomas līgumiem, kuri noslēgti laika periodā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. 



7 
 

gada 31. decembrim, tiek veikti līgumu pārjaunojumi, pārslēgšana saskaņā ar šiem 

noteikumiem. 

 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2020 “Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai 

piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 1/2020 “Par 

neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” 

projekta apstiprināšanu. 

Novada dome, izskatījušas to rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 1/2020 “Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai 

piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” projektu (skatīt 2. pielikumu). 

 

7. 

Iesniegumu izskatīšana 

7.1. 

R. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par R. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

dekl. adrese, 2019. gada 23. decembra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu 13,0 ha 

platībā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 76700010150 (nekustamais īpašums „Nakšauri”, 

Utināni, Rušonas pagasts), kur paredzēta meža ieaudzēšana (zemes robežu plāna eksplikācija: 

liz-4,7ha, meži-7,3ha, krūmāji-0,1ha, zem ūdeņiem-0,8ha, ceļi-0,1ha), konstatēts, ka saskaņā ar 

Riebiņu novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā no 2012.gada 14.augusta, 

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

plānojuma 2012.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem), zemes 

izmantošanas mērķis atbilst plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Mežu teritorijas (M)” 

izmantošanas nosacījumiem.  

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, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, , Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, 

Āris Elsts), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), nolemj: 

Mainīt zemes lietošanas mērķi 13,0 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

76700010150 (kopplatība 13,0 ha) no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (kods 0101) 

uz mežsaimniecību (kods 0201). 

7.2. 

V. P. iesnieguma izskatīšana 
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Ziņo P. Rožinskis, uzstājas  M. Mediņš, J. Kupris, I. Upeniece 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par V. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

dzīvesvieta,  2019. gada 22. decembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts 

Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret nav, 1 atturas (Jānis 

Kupris), nolemj: 

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

P-4A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 11. maijs. 

 

7.3. 

T. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par T. K., personas kods xxxxxx-xxxx, 

dzīvesvieta,  2020. gada 6. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts 

Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret nav, 1 atturas (Jānis 

Kupris), nolemj: 

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

K-3A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 13. aprīlis. 

       

 

7.4. 

V. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par V. G., personas kods xxxxxx-

xxxxx, dzīvesvieta,  2020. gada 10. janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts 

Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret nav, 1 atturas (Jānis 

Kupris), nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2014. gada 20. augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. G-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 19. augusts. 

 

 

7.5. 

Biedrības “MK Sābri” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par biedrības “MK Sābri”, reģ. Nr. 

40008224795,  2020. gada 6. janvāra iesniegumu par medību platību izmantošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts 

Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret nav, 1 atturas (Jānis 

Kupris), nolemj: 

Slēgt medību platību apsaimniekošanas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par zemes vienībām 

ar kadastra numuru: 76480020334, 76480040152, 76480020294, 76480020297, 

76480010154, 76800020322, 76800010196. 

 

 

7.6. 

M. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par M. L., personas kods xxxxxx-

xxxxx, dzīvesvieta,  2020. gada 3. janvāra iesniegumu par zemes nomu. 

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

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

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga 

Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), 

Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1.  Izbeigt zemes nomas attiecības ar P.L. (personas kods xxxxxx-xxxxx) – miris. 

2. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0462 (4, 2 ha) un 76800040463 

(5,4 ha) atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

4. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem M. L., personas kods xxxxx-xxxxx. 

 

 

8. 

Par amatu saraksta un amatalgu 2020. gadam apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas V. Bogdanova, J. Kupris, E. Visocka 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par amatu saraksta un 

amatalgu 2020. gadam apstiprināšanu saskaņā ar 3. pielikumu. 

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

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

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt amatu sarakstu un amatalgas 2020. gadam (saskaņā ar 3. pielikumu). 

 

 

9. 
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Par saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu” 

projekta apstiprināšanu  
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas V. Bogdanova 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Par 

Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu” projekta apstiprināšanu (skat. 4. pielikumu). 

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

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

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Par Riebiņu novada domes 2020. gada 

budžetu” projektu (saskaņā ar 4. pielikumu). 

 

 

 

10. 

Par vecās bērnudārza ēkas demontāžu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts 

Novada dome izskata domes izpilddirektora Jura Leiča un Tehniskās daļas vadītāja 

Artūra Meluškāna lēmumprojektu par vecās bērnudārza ēkas demontāžu, pamatojoties uz 

Riebiņu pagasta pārvaldes vadītājas I.Kodores iesniegumu par vecās bērnudārza ēkas, kas 

atrodas Dārzu ielā 2a, Riebiņos, kadastra Nr. 7662 005 0806 nojaukšanu. 

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

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

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Sagatavot dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) par ēkas demontāžas darbu 

veikšanu. Līgumu par dokumentācijas izstrādi slēgt ar SIA ,,Rēzeknes Nami” par 

līgumcenu 700 euro bez PVN. 

2. Pēc dokumentācijas saņemšanas un Būvvaldes saskaņojuma, slēgt līgumu ar SIA 

,,Demontāža” par ēkas demontāžas darbu veikšanu par līgumcenu 4500 euro bez PVN. 

3. Pēc ēkas demontāžas Būvvaldei izsniegt izziņu par būves neesamību dabā, uz kuras 

pamata būve tiks izņemta no būvju reģistra, iesniegt to Valsts zemes dienestā un Riebiņu 

novada domes grāmatvedībai ēku  noņemt no bilances. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma „Kairiši” sadalīšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

N. J. mantinieces pilnvarotās personas A. R., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese, 2020. 

gada 14. janvārī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes vienību apvienošanu un zemes 

zem ēkām atdalīšanu nekustamajā īpašumā „Kairiši” Silajāņu pagastā. 

Dome konstatē, ka nekustamais īpašums „Kairiši”, kadastra nr. 76760040081, sastāv no 

trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76760040081 (11,5ha, apbūvēts), 

767600400301 (0,7ha) un 76760040302 (0,3ha). Nekustamais īpašums nav reģistrēts 
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zemesgrāmatā, līdz  ar to zemesgabalu sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana 

iespējama, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.pantu, Riebiņu novada teritorijas 

plānojumu 2012.-2024.gadam, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 

MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Apvienot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76760040301 un 

76760040302 vienā zemes gabalā ar kopējo platību 1,0ha atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

1.1. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo 

uzmērīšanu dabā. 

 1.2 Atstāt spēkā zemes gabalam valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēto zemes lietošanas mērķi 0,7ha platībā (z.v. 76760040301)-kapsētu 

teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907) un 0,3ha 

platībā (z.v. 76760040302) - mežsaimniecība (kods 0201). 

1.3. Piešķirt nosaukumu „Kurzemnieki”. 

2. Sadalīt zemes vienību (11,5ha) ar kadastra apzīmējumu 76760040081 divos zemes 

gabalos - 2,0ha (zeme dzīvojamās mājas, saimniecības ēku uzturēšanai ar augļu dārzu) 

un zeme  9,5ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

uzmērīšanu dabā. 

 2.2. Zemes gabaliem noteikt zemes lietošanas mērķi –lauksaimniecība (kods 0101). 

2.3. Zemesgabalam 2,0ha platībā (ar ēkām) atstāt valsts adrešu reģistra sistēmā 

reģistrēto adresi: „Kairiši”, Kairīši, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads (kods 106350826). 

3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu „Kurzemnieki” kopplatībā 10,5ha (tā 

sastāvā ietilpstošās platības 0,7ha, 0,3ha, 9,5ha). 

 

12. 

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

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

L. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 20. janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Juri”, kadastra Nr. 76700100010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700100010 

sadalīšanu divos gabalos – 2,8 ha un 9,0 ha platībās. 

Nekustamā īpašuma „Juri” (kad. Nr. 76700100010) sastāvā ietilpst viena  zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 76700100010 (11,8ha), kas atrodas Rušonas pagastā,  Riebiņu novadā. 

Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Juri” sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7670010010 kopplatība ir 11,8 ha, tā sadalāma 2,8 ha un 9,0 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 



12 
 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

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

Nr. 76700100010, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700100010 (platība 11,8ha), 

zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 2,8ha un 9,0ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam.  

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 

0101).  

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

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (9,0ha, 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. 

Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Leicis, J. Kupris, J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu 

apstiprināšanu. 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez 

PVN) 

Higiēnas preču un 

uzkopšanas līdzekļu 

piegāde Riebiņu 

novada domes 

iestādēm 2020. gadā 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

“Mayeri professional” SIA  9770,49 

Pārtikas produktu 

piegādes Riebiņu 

novada iestādēm 

2020. gadā 

Atklāts 

konkurss 

1.daļa. “Piens un piena produkti”. 

"Preiļu siers" AS 

20928,15 

 

  2. daļa. “Gaļa. Gaļas pārstrādes 

produkti”. 

"Rēzeknes gaļas kombināts" SIA 

33075,95 
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  3. daļa. „Dārzeņi un garšaugi”. 

"Kabuleti Fruit" SIA 

4650,95 

 

  4. daļa. „Augļi un ogas”. 

"Kabuleti Fruit" SIA 

4276,50 

  5. daļa. „Saldēti produkti”.  

"Kabuleti Fruit" SIA 

2855,50 

  6.daļa. „Konservētā produkcija” 

"Marijas centrs" SIA 

4752,95 

  7. daļa. „Graudaugi, pākšaugi un to 

produkti” 

"Marijas centrs" SIA 

3891,85 

 

  8.daļa.„ Maize”.  

„Vecā maiznīca” SIA 

13337,75 

 

  9.daļa.„ Dažādi produkti”  

"Marijas centrs" SIA 

9264,65 

 

 

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

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

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, 

atturas nav,  Pēteris Rožinskis nepiedalās balsojumā par pārtikas iepirkuma 1.daļu “Piens un 

piena produkti”, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

3. Uzdot domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar A/S “Preiļu siers”. 
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M. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par M. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta,  2020. gada 13. janvāra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Alberts Upenieks, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts), pret, 

atturas nav, nolemj: 
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1. Slēgt vienošanos par 2015. gada 21. janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. L-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2025. gada 20. janvāris. 

2. Slēgt vienošanos par 2015. gada 21. janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. L-3 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2025. gada 20. janvāris. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.28 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts 24.01.2020. 
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1. pielikums  

 

 

RIEBIŅU novada pašvaldības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis 

N. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

1. Lauksaimniecības zemes nomas maksa*:  

1.1. Galēnu pagasts kalendāra gadā 

par hektāru  

50,00 10,50 60,50 

1.2. Riebiņu pagasts kalendāra gadā 

par hektāru 

50,00 10,50 60,50 

1.3. Rušonas pagasts kalendāra gadā 

par hektāru 

49,00 10,29 59,29 

1.4. Sīļukalna pagasts kalendāra gadā 

par hektāru 

49,00 10,29 59,29 

1.5. Silajāņu pagasts kalendāra gadā 

par hektāru 

49,00 10,29 59,29 

1.6. Stabulnieku pagasts kalendāra gadā 

par hektāru 

51,00 10,71 61,71 

Piezīmes. *Zemesgabala minimālā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 28 euro 

gadā par zemes gabalu, ja saskaņā ar cenrādi aprēķinātā nomas maksa bez pievienotās vērtības 

nodokļa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs        P. Rožinskis 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. pielikums 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2020 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2020. gada 21. janvārī 

Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša 

zemesgabala nomas maksu 

APSTIPRINĀTI 

Ar Riebiņu novada domes 21.01.2020. 

Lēmumu Nr. ___   (prot. Nr. 1 ) 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija  

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

 un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Riebiņu novada 

pašvaldība aprēķina nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu 

zemesgabalu vai tā daļu (turpmāk – Neapbūvēts zemesgabals), kurā netiek veikta 

saimnieciskā darbība. 

 

2. Neapbūvētam zemesgabalam lauku apvidū, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. 

pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko 

darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam 

kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta: 

 

2.1. par zemesgabalu līdz 500 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

bet ne mazāka kā 7,00 EUR gadā; 

2.2. par zemesgabalu no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāka kā 10,00 EUR gadā; 

2.3. par zemesgabalu ar platību no 5001 m2 līdz 20000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20,00 EUR gadā. 

3. Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals un kura platība ir lielāka par 1,5ha, nomas 

maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10 euro par 

hektāru. 

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. aprīli. 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                    P. Rožinskis 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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Saistošo noteikumu Nr. 1/2020   "Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Riebiņu novadā" 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru 

kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31. 

punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai savos saistošajos 

noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par 

pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 

noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā. Noteikumos 

noteiktajai zemes nomas maksai ir jāsedz tās administrēšanas 

izdevumi. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu projekts nosaka pašvaldības neapbūvēta 

zemesgabala, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Riebiņu  novadā. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas 

maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas 

administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo 

noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz 

pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                         P. Rožinskis 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi#p31
https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi#p31

