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Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.02
Sēdes darba kārtībā:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skatāmais jautājums
Biedrības „Latgales reģionālā pensionāru apvienība”
vēstules izskatīšana

Ziņotājs
Domes
priekšsēdētājs
P. Rožinskis

Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes
iesnieguma izskatīšana
Biedrības „Riebiņu novada attīstības biedrība” vēstules
izskatīšana
Riebiņu novada Kultūras centra vadītājas Ilgas Pokšānes
iesnieguma izskatīšana
Par nekustamā īpašuma “Kalnāji” (kadastra numurs 7676
001 0053) atsavināšanu

P. Rožinskis

Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai

P. Rožinskis

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laivas motora
iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu
efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs”
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam
īpašumam „Grāvelīši”

P. Rožinskis

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis

P. Rožinskis

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Protokolē lietvede Karīna Nagle
Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta
Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors
Domes administrācijas pārstāvji: Nekustamā īpašuma (NĪ) speciāliste Ināra Upeniece,
Privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja Aina Tumašova
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Nepiedalās: Ilga Pokšāne (atvaļinājumā)
Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt šādus jautājumus, kā darba kārtības nākamos
jautājumus:
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 005 0080
10.
P. Rožinskis
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 005 0659
11.
P. Rožinskis
atsavināšanu
Par nekustamo īpašumu “Jaunā iela 3” ar kadastra numuru
12.
P. Rožinskis
7680 004 0318
Iesniegumu izskatīšana
13.
P. Rožinskis
Par nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu,
Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”
apstiprināšanu
Par sadarbības līguma slēgšanu Eiropas Savienības
struktūrfondu projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”) un projekta
īstenošanu

P. Rožinskis

16.

Par Riebiņu novada attīstības programmas 2012. - 2018.
gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 5. pielikuma
aktualizēšanu

P. Rožinskis

17.

Par nekustamā īpašuma „Taureņi” (kadastra numurs 7670
012 0265) atsavināšanu

P. Rožinskis

18.

Par platības precizēšanu

P. Rožinskis

19.

Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu

P. Rožinskis

20.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam „Lielā jaunā muiža”

P. Rožinskis

14.

15.

P. Rožinskis

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas
nav, nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus, un sākt sēdi.
1.

Biedrības „Latgales reģionālā pensionāru apvienība” vēstules izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par biedrības „Latgales reģionālā
pensionāru apvienība”, reģ. Nr. 40008122844, 2018. gada 27. jūlija vēstuli par atbalstu
biedrības 10 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai.
Novada dome konstatē:
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Latgales reģiona pensionāru apvienība netiek materiāli finansēta, tāpēc nav līdzekļu, lai
realizētu savus mērķus un uzdevumus, godinātu aktīvākos, radošākos seniorus un pašvaldību
pensionāru biedrības. Piešķirtie līdzekļi tiks izlietoti biedrības svinīgo pasākumu organizēšanai.
Arī Riebiņu novada Pensionāru biedrība ir Latgales Reģionālās Pensionāru biedrības sastāvā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas
nav, nolemj:
Piešķirt biedrībai „Latgales reģionālā pensionāru apvienība” 10 gadu jubilejas pasākuma
organizēšanai EUR 50 (piecdesmit euro) no projektu līdzfinansējumam plānotajiem
līdzekļiem.
2.
Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Galēnu pamatskolas direktores
Gunitas Strodes 2018. gada 26. jūnija iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu
Speciālās izglītības programmas apguvei pamatizglītības pakāpē.
Novada dome konstatē:
No 2018. gada 1. septembra Galēnu pamatskolā izglītošanos 1. klasē uzsāk skolniece, kura
apgūs izglītības programmu ar kodu 21015811. Pedagogiem (sporta, mūzikas, angļu valodas,
sākumskolas), kuri mācīs audzēkni, ir nepieciešams sertifikāts speciālās izglītības programmā,
tāpēc ir jāapmeklē kursi, kuriem līdzekļi izglītības iestādes budžetā 2018.gadam netika
paredzēti.
Nepieciešamais papildus finansējums EUR 520.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas
nav, nolemj:
Piešķirt Galēnu pamatskolai papildus finansējumu Speciālās izglītības programmas
pedagogu apmācībai EUR 520 no pārējai izglītībai paredzētajiem līdzekļiem.
3.
Biedrības „Riebiņu novada attīstības biedrība” vēstules izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts, J. Ivanāns, J. Kupris

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par biedrības „Riebiņu novada
attīstības biedrība” 2018. gada 6. augusta vēstuli par līdzfinansējuma EUR 1000 piešķiršanu
projektam „VPDK „Amizieris” dalība tautas mūzikas festivālā Moldovā”.
Novada dome konstatē:
1) Deju kolektīvs „Amizieris” 7 darbības gados ir piedalījies 73 koncertos un pasākumos,
7 skatēs, apguvis 192 dejas. 2017. gada deju skatē „Amizieris” ieguva augstāko pakāpi,
kļūstot par labāko deju kolektīvu Latgalē E grupā, bet Latvijas mērogā ieguva 7.vietu E
grupā, savukārt 2018.gada skatē „Amizieris” atkārtoti ieguva augstāko pakāpi,
saglabājot labākā deju kolektīva statusu Latgalē E grupā , bet Latvijas mērogā iegūstot
2.vietu E grupā. Tas ir liels kolektīva un tā vadītāju nopelns.
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2) Piedaloties tautas mūzikas festivālā- deju kolektīvs „Amizieris” popularizēs latviešu
tautas deju tradīcijas ārpus Latvijas robežām, kā arī iepazīs un izmantos cittautiešu
kultūrvēsturiskās tradīcijas.
3) Projekta īstenotāji: biedrība „Riebiņu novada attīstības biedrība”, Galēnu kultūras nama
VPDK „Amizieris” dalībnieki, iesaistītās organizācijas – Saukas ciems (Oknicas rajons,
Moldova) un Riebiņu novada dome.
4) Kopējās izmaksas – EUR 4500, no KKF- EUR 2000, no pašvaldības – EUR 1000,
dalībnieku pašfinansējums – EUR 1500.
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, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav,
Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj:
Piešķirt biedrībai „Riebiņu novada attīstības biedrība” līdzfinansējumu EUR 1000 (viens
tūkstotis euro) projektam „VPDK „Amizieris” dalība tautas mūzikas festivālā Moldovā”
no tūrismam paredzētajiem izdevumiem.
4.
Riebiņu novada Kultūras centra vadītājas Ilgas Pokšānes iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu novada Kultūras centra
vadītājas Ilgas Pokšānes 2018. gada 24. jūlija iesniegumu par komandējuma naudas
izmaksāšanu pašdarbības kolektīvu vadītājiem un kultūras namu vadītājiem, kuri piedalījās
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā.
Novada domes konstatē:
1) 2018. gada budžetā nav plānoti līdzekļi komandējuma izdevumu segšanai.
2) Pašdarbības kolektīvu vadītājiem un kultūras namu vadītājiem XXVI Vispārējos
latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā tika nodrošināta ēdināšana, naktsmītne,
transports.
3) Domes ekonomiste ierosina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 969 „Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 13.punktu, kas paredz, ka
darba devējam ir tiesības samazināt dienas naudu – par katru komandējuma dienu
izmaksāt līdz 30% no dienas naudas, ja pastāv šādi apstākļi: darbiniekam tiek
nodrošināta bezmaksas uzturēšanās – tiek nodrošināta viesnīca (naktsmītne) un
darbiniekam tiek nodrošināta ēdināšana trīs reizes dienā (tai skaitā no citas institūcijas
finanšu palīdzības līdzekļiem), izmaksāt dienas naudu kultūras namu un pulciņu
vadītājiem 30% apmērā, t.i. EUR 1,80 dienā. Nepieciešamais kopējais finansējums EUR
153, t.sk. Sīļukalna KN- EUR 14,40; Galēnu KN- EUR 34,20; Stabulnieku KN- EUR
28,80; Rušonas KN- EUR 14,40; Silajāņu KN- EUR 7,20; Riebiņu KC- EUR 54.
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,
Ministru kabineta noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi” 13.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Juris
Sparāns, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Dina
Staškeviča un Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj:
Izmaksāt no kultūras iestāžu budžetos plānotajiem izdevumiem dienas naudu EUR 1,80
(viens euro, 80 centi) pašdarbības kolektīvu un kultūras namu vadītājiem, kuri piedalījās
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā šādā apmērā:
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A.Kudiņam- EUR 16,20;
A.Vanagai- EUR 14,40;
A.KupreiEUR 3,60;
D.Staškevičai- EUR 14,40;
A.Upeniecei- EUR 14,40;
N.Balodei- EUR 14,40;
V.Balodei- EUR 14,40;
M.Kuksai- EUR 7,20;
I.Pokšānei- EUR 14,40;
I.Piskunovai- EUR 10,80;
L.Ivanovai- EUR 14,40;
L.Uzulnīcei- EUR 14,40.

5.
Par nekustamā īpašuma “Kalnāji” (kadastra numurs 7676 001 0053) atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma “Kalnāji” atsavināšanu.
Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja)
iesniegumu „Par zemes gabala atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija ir
uzsākusi darbus atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.
Īpašuma “Kalnāji” sastāvā ir viena zemes vienība 14,6 ha kopplatībā, no tās 8,0 ha
aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 4,0 ha meža zeme un 2,6 ha krūmāji un pārējās
zemes.
Zemes gabala kadastrālā vērtība ir EUR 4457,00 (Četri tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi
euro). Mežaudzes pilnā vērtība EUR 521,00 (pieci simti divdesmit viens euro).
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājām ar novada domes lēmumu
09.11.2010.g. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu
(beigu term. 14.12.2020.). Uz zemes gabala atrodas personas tiesiskajā valdījumā esoša
dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta 4 daļu citi ierosinājumi nevar būt.
Atsavināšanu var ierosināt persona uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, uz kuru Pabeigšanas
likuma noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar pašvaldību ir noslēgts zemes
nomas (pirmtiesību) līgums.
Īpašuma nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisija sadarbojoties ar SIA „EIROEKSPERTS” sertificētu
vērtētāju, mežaudzes vērtēšanu (meža inventarizāciju) veica Meža konsultāciju pakalpojumu
centrs.
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 zemes grāmatās”3.panta 5.daļu un
atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav,
Riebiņu novada dome nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kalnāji”, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads
ar kadastra numuru 7676 001 0053, 14,6 ha kopplatībā.
2. Noteikt īpašuma “Kalnāji” (7676 001 0053) atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu
cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 3. daļas 8.
punktu īpašumu iegūst minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.
3. Apstiprināt īpašuma “Kalnāji”, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads ar kadastra numuru
7676 001 0053, 14,6 ha kopplatībā nosacīto cenu EUR 10220,00 (desmit tūkstoši divi simti
divdesmit euro un 00 centi). (1ha nosacītā cena EUR 700,00)

6.
Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova, J. Ivanāns, Ā. Elsts, J. Kupris

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
lēmumprojektu par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Izskatot Stabulnieku pagasta Stabulnieku
ciema daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īrnieku iesniegumus par izīrēta dzīvokļa nodošanu
atsavināšanai, konstatēts, ka minētās daudzdzīvokļu mājas un zemesgabali uz kuriem atrodas
mājas ir reģistrētas 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, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis
Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs
Sondors), pret, atturas nav, nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda dzīvokļu īpašumus, kuri
ietilpst zemes un būvju īpašuma:
1.1. Jaunā iela 5A ar kadastra numuru 7680 004 0344 sastāvā:
N.p.k. Dzīvokļa īpašuma
Dzīvokļa
Domājamās daļas no
adrese
Kopplatība
dzīvojamās mājas un
kv.m.
zemesgabala
1.
Jaunā iela 5A-1
82,4
824/8718
2.

Jaunā iela 5A-3

81,0

810/8718

1.2. Jaunā iela 5 ar kadastra numuru 7680 004 0477 sastāvā:
N.p.k. Dzīvokļa īpašuma
Dzīvokļa
Domājamās daļas no
adrese
Kopplatība
dzīvojamās mājas un
kv.m.
zemesgabala
1.
Jaunā iela 5-8
33,9
339/9344
2.

Jaunā iela 5-19

50,8

508/9344
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3.

Jaunā iela 5-20

34,7

347/9344

4.

Jaunā iela 5-21

68,9

689/9344

5.

Jaunā iela 5-24

68,7

687/9344

1.3. Skolas iela 5 ar kadastra numuru 7680 004 0345 sastāvā:
N.p.k. Dzīvokļa īpašuma
Dzīvokļa
Domājamās daļas no
adrese
Kopplatība
dzīvojamās mājas un
kv.m.
zemesgabala
1.
Skolas iela 5-18
62,7
627/12258
1.4. Skolas iela 8 ar kadastra numuru 7680 004 0346 sastāvā:
N.p.k. Dzīvokļa īpašuma
Dzīvokļa
Domājamās
daļas
adrese
Kopplatība
dzīvojamās
mājas
kv.m.
zemesgabala
1.
Skolas iela 8-7
73.3
733/10361

no
un

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 izevumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1priv.sert. x 39,84 EUR(privatizācijas
sertifikāta vērtība-28 lati).
5. Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20% apmērā no kadastrālās vērtības par īres tiesību
pirkšanu no pašvaldības un par kapitālieguldījumiem, saskaņā ar pašvaldības izziņu un
apliecinošiem dokumentiem.
7.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laivas motora iegāde zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada
ūdenstilpnēs”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašumu lietas komitejas un Attīstības
un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu
Zivju fonda pasākuma Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas
kārtējos izdevumus) izstrādātajam projektam “Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles un
aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav,
nolemj:
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Paredzēt līdzfinansējumu EUR 1027.00 (viens tūkstotis divdesmit septiņi euro, 00 centi)
apmērā projektam „Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs” (projekta kopējās
izmaksas EUR 6846.00 (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro, 00 centi),
pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām) no projektu
līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.
8.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Grāvelīši”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I.
Upenieces lēmumprojektu par R. E., personas kods, 2018. gada 25. maija iesniegumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780010087 sadalīšanu nekustamajā īpašumā
„Grāvelīši”, kadastra numurs 76780010087. Zemes vienību nepieciešams sadalīt divos zemes
gabalos, kas atrodas Grāveļos, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā.
Dome konstatē:
Nekustamā īpašuma „Grāvelīši” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76780010087 kopplatība ir 6,6 ha, tā sadalāma 0,5 ha un 6,1 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), Mežu
teritorijas (M)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem” , atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis
Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Grāvelīši” ar
kadastra Nr. 76780010087, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780010087 (platība
6,6ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 0,5 ha un 6,1 ha platībās atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,5ha) plānoto nosaukumu „Zalkši”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (6,1ha, 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.
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9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu
novada domē.
10. Piešķirt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76780010087, adresi: „Zalkši”, Grāveļi, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads.

9.
Iesniegumu izskatīšana
9.1.
N. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I.
Upenieces lēmumprojektu par N. B., personas kods, dzīv., 2018. gada 24. jūlija iesniegumu
par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 0,5 ha platībā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris
Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Pagarināt 2008. gada 30. septembrī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. B11 uz 10 gadiem, nosakot beigu termiņu 2028. gada 29. septembris.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.2.
O. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I.
Upenieces lēmumprojektu par O. M., personas kods, dzīv., 2018. gada 18. jūlija iesniegumu
par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam ar kadastra numuru 7680 002 0007 .
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris
Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7680 002 0007 nosaukumu
“Zemenes”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9.3.
B. K. un V. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I.
Upenieces lēmumprojektu par B. K., adrese, un V. K., dzīv., 2018. gada 20. jūlija iesniegumu
par nekustamā īpašuma atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija
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Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris
Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ainas” ar kadastra numuru 7662 005 0671 zemes
vienību 0,304 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0671.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Piešķirt jaunu nosaukumu “Liepu iela 16”, atstājot spēkā piešķirto adresi: “Liepu iela
16, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads” (kods 102145274).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
10.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 005 0080 atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu
lēmumprojektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 005 0080 atsavināšanu.
Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja) iesniegumu „Par
zemes gabala atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus
atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājām ar novada domes lēmumu
10.03.2009.g. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu
(beigu term. 01.06.2019.).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu
atsavināšanu var ierosināt persona uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, uz kuru Pabeigšanas
likuma noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar pašvaldību ir noslēgts zemes
nomas (pirmtiesību) līgums.
Zemes vienība 3,0 ha platībā ar kad. apz. 7648 005 0080 ietilpst nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 7648 002 0457 sastāvā.
Īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda minētajam īpašumam vēl nav nostiprinātas
zemesgrāmatā, nav veikti mērniecības darbi.
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 zemes grāmatās”3.panta 5.daļu un
atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7648 002 0457 zemes vienību 3,0
ha platībā (veicot robežu uzmērīšanu platība var tikt precizēta) ar kadastra apzīmējumu
7648 005 0080 un izveidot jaunu īpašumu.
2. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Zari”. Atdalītajai zemes vienībai
noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201).
3. Veikt zemes vienības 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 005 0080 mērniecības
darbus.
4. Veikt nekustamā īpašuma ”Zari”, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7648 005 0080, reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
5. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Zari”, Galēnu pagasts, Riebiņu novads.
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6. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
11.
Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 005 0659 atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 005 0659 atsavināšanu. Dome
konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja) iesniegumu „Par zemes
gabala atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus atsavināšanas
procedūras nodrošināšanai.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājām ar novada domes lēmumu
13.03.2007.g. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu
(beigu term. 25.06.2027.).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu
atsavināšanu var ierosināt persona uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, uz kuru Pabeigšanas
likuma noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar pašvaldību ir noslēgts zemes
nomas (pirmtiesību) līgums.
Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 005 0659 sastāvā ietilpst viena zemes
vienība 0.05 ha platībā ar kad. apz. 7662 005 0659. Uz zemes vienības atrodas personas
tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja un trīs saimniecības ēkas.
Īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda minētajam īpašumam vēl nav nostiprinātas
zemesgrāmatā, nav veikti mērniecības darbi.
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 zemes grāmatās”3.panta 5.daļu un
atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav,
Riebiņu novada dome nolemj:
1. Veikt zemes vienības 0.05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0659
mērniecības darbus.
2. Veikt nekustamā īpašuma ”Lauku iela 6” ar kadastra numuru 7662 005 0659, kura
sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0659, reģistrāciju
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Lauku iela 6”, Riebiņi, Riebiņu pagasts,
Riebiņu novads ar kadastra numuru 7662 005 0659.
4. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas
procesu.

12.
Par nekustamo īpašumu “Jaunā iela 3” ar kadastra numuru 7680 004 0318
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu
lēmumprojektu par nekustamo īpašumu “Jaunā iela 3” ar kadastra numuru 7680 004 0318.
Izskatot dzīvokļa Jaunā iela 3-2, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, īrnieces iesniegumu par
izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, konstatēts, ka minētā dzīvokļa īpašuma tiesības un
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īpašuma Jaunā iela 3 ar kadastra numuru 7680 004 0318, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis, vēl nav
nostiprinātas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma ”Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta
ceturtās daļas piekto punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu, 45.panta ceturto daļu, kurā noteikti nosacījumi, pie kādiem tiek atļauts
atsavināt izīrētu dzīvokli, Ministru kabineta noteikumu Nr.425 ”Kārtība, kādā atsavināma
valsts un pašvaldību manta” 10.2 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par
pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai un pamatojoties uz Riebiņu novada domes
privatizācijas
un
atsavināšanas
komisijas
ierosinājumu
un
likuma
”Par
pašvaldībām”21.pantu, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns,
Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj:
1. Veikt zemes vienības 0.1351 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0318
mērniecības darbus.
2. Veikt nekustamā īpašuma ”Jaunā iela 3” ar kadastra numuru 76 004 0318, kura
sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0318, divdzīvokļu
dzīvojamā māja (kad.apz. 7680 004 0318 001) un četras palīgēkas (kad.apz. 7680 004 0318
002; 7680 004 0318 003; 7680 004 0318 003; 7680 004 0318 005), reģistrāciju
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda dzīvokļu īpašumus, kuri
ietilpst zemes un būvju īpašuma Jaunā iela 3 ar kadastra numuru 7680 004 0318 sastāvā:
N.p.k. Dzīvokļa īpašuma
Dzīvokļa
Domājamās daļas no
adrese
Kopplatība
dzīvojamās mājas, palīgēkām
kv.m.
un zemesgabala
1.
Jaunā iela 3-1
53,7
537/1073
2.

Jaunā iela 3-2

53,6

536/1073

4. Dzīvokli Jaunā iela 3-2 un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu, palīgēku,
zemesgabala domājamās daļas nodot atsavināšanai to pārdodot par brīvu cenu ( nosacīto
cenu ) dzīvokļa īrniekam.
5. Noteikt, ka nosacīto cenu veido kadastrālā vērtība (saskaņā ar VZD informāciju) un
atsavināšanas izdevumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1priv.sert. x 39,84 EUR(privatizācijas
sertifikāta vērtība-28 lati).

6. 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.
7. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
13.
Iesniegumu izskatīšana
13.1.
I. B. iesnieguma izskatīšana
[ierobežotas pieejamības informācija]
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13.2.
I. V. iesnieguma izskatīšana
[ierobežotas pieejamības informācija]

14.
Par nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un
Rušona ezeros” apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles
sagatavoto lēmumprojektu par nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā,
Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un
Rušona ezeros” apstiprināšanu (skat. 1. pielikumu).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav,
nolemj:
Apstiprināt nolikumu “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”.

15.
Par sadarbības līguma slēgšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projektā „Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”) un projekta
īstenošanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Bernāne

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Antras
Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par sadarbības līguma slēgšanu un iesaistīšanos
projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”).
2. pielikumā: Sadarbības līguma projekts.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Saskaņā ar:
1.1.Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta
mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk
tekstā – SAM MK noteikumi);
1.2.Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumiem Nr.784 “Kārtība,
kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā
iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un
šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanās periodā”;
1.3.Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūra par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – Projekta finansējuma
līgums), slēgt sadarbības līgumu sadarboties Eiropas Sociālā fonda
projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
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(turpmāk – Projekts) īstenošanā un realizēšanā atbilstoši Līguma
nosacījumiem, SAM MK noteikumiem un citiem Projekta ieviešanā
piemērojamajiem tiesību aktiem.
2. Par projekta koordinatori pašvaldībā norīkot Antru Meluškāni.
3. Dalību projektā uzsāk Rušonas pamatskola un Sīļukalna pamatskola, atbildīgās
personas skolās – direktores M. Bernāne un J. Šelegoviča.

16.
Par Riebiņu novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Stratēģiskās daļas
Investīciju plāna 5. pielikuma aktualizēšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Sanita
Kabakovas sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada attīstības programmas 2012. - 2018.
gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 5. pielikuma aktualizēšanu (skat. pielikumu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada
01.maija MK noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, informatīvo ziņojumu „Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju
ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, VARAM 30.10.2014. 6
vēstuli Nr.13.18-1e/9815 „Par pašvaldību attīstības programmu aktualizēšanu kontekstā ar
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam atbalstu”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar
14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta
Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam
Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 5. pielikumu (saskaņā ar 3. pielikumu).
2. Publicēt investīciju plānu pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv , izsūtīt VARAM
un Latgales plānošanas reģionam.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.
Par nekustamā īpašuma „Taureņi” (kadastra numurs 7670 012 0265) atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Taureņi”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā
atsavināšanu un objekta izsoles noteikumu projektu.
Dome konstatē, ka pamatojoties uz zemes nomnieka iesniegumu un 2015.g. 22.maija
domes sēdes lēmumu Nr. 9 (protokols Nr. 7) „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”
privatizācijas un atsavināšanas komisija veic atsavināšanas procedūru.
Ir veikta zemes gabala kadastrālā uzmērīšana un īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā.
Īpašuma nosacītās cenas noteikšanu veica novada domes nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas privatizācijas komisija sadarbojoties ar SIA „MEPL” sertificētu vērtētāju.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns,
Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas
nav, nolemj:
1. Noteikt atsavināšanas veidu – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
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2. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Taureņi”, Rušonas
pagastā, Riebiņu novadā, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība 14.58 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu, nosacīto cenu – EUR 20000,00 (divdesmit tūkstoši eiro 00 centi).
Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100 % euro.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Taureņi”, Rušonas pagastā,
Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7670 012 0265 izsoles noteikumu projektu
(sasakaņā ar 4. pielikumu).

18.
Par platības precizēšanu
18.1.
Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480050098 un
nosaukuma piešķiršanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par platības
precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480050098. Pamatojoties uz SIA „ĢEOM”, mērnieka sniegto informāciju par mērniecības darbu veikšanu Riebiņu novada Galēnu
pagastā nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 76480050098, konstatēts, ka zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76480050098 platība (piešķirtā platība 3,2ha) dabā atšķiras no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās platības.
Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto
daļu (Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par
zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām,
pašvaldība pieņem lēmumu par zemes gabala precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās
zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā
lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali
ir kadastrāli uzmērīti), Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns,
Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480050098 platību, nosakot, ka tā
ir 3,72 ha.
2. Piešķirt nosaukumu „Gerberas” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru
76480050098.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.2.
Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76800020075 un 76800020346
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Upeniece

Riebiņu novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par platības
precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800020075 un 76800020346.
Pamatojoties uz SIA „ĢEO-M”, mērnieka sniegto informāciju par mērniecības darbu veikšanu
Riebiņu novada Stabulnieku pagastā nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 76800020346,
konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800020075 platība (piešķirtā platība
4,5ha) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800020346 platība (piešķirtā platība 5,6ha)
dabā atšķiras no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās platības.
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Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto
daļu (Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par
zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām,
pašvaldība pieņem lēmumu par zemes gabala precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās
zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā
lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali
ir kadastrāli uzmērīti), Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns,
Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj:
1. Precizēt zemes vienības („Gerberas”) ar kadastra apzīmējumu 76800020075 platību,
nosakot, ka tā ir 4,66ha.
2. Precizēt zemes vienības („Gerberas”) ar kadastra apzīmējumu 76800020346 platību,
nosakot, ka tā ir 6,27ha.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.
Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, A. Upenieks, Ā. Elsts

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus.
Uzvarētājs

Iepirkums

Iepirkuma
veids

Tehniskā projekta izstrāde un
autoruzraudzība Riebiņu novada
sociālo pakalpojumu saņemšanas
centra “Atspēriens” ēkai, kas
atrodas Viļānu ielā 2a, Riebiņos,
Riebiņu novadā

PIL 9.pants

SIA “Rēzeknes Nams”

19600,00

Kvadracikla iegāde projekta “Zivju
resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu efektivitātes
paaugstināšana Riebiņu novada
ūdenstilpnēs” ietvaros

PIL 9.pants

SIA “PRO R-MOTORS”

10000,00

Mēbeļu iegāde Riebiņu novada
domes vajadzībām

PIL 9.pants

1.daļa SIA “LEKON”
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Summa EUR
(bez PVN)

1.daļa 3435,46

2.daļa SIA “Lazurīts S”

2.daļa

2489,62

3.daļa SIA “LEKON”

3.daļa

1104,00

Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras izveidei
īpaši aizsargājamo ainavu apvidū
“Kaučers”

PIL 9.pants

SIA “Warss+”

6200,00

Būvuzraudzības veikšana
objektā „Riebiņu novada Galēnu
pagasta pašvaldības autoceļa Nr.
30 Gribolva- Vecbeči posma km
0,45 – 0,82 pārbūve”

PIL 9.pants

SIA “Road Lat”

8976,00

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris
Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus.

20.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Lielā jaunā muiža”
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, I. Upeniece

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par
SIA „Ventspils mērnieks” mērnieka Edgara Ūdra, sertifikāta numurs BA Nr.72, 2018.gada
20.augustā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Lielā jaunā muiža”, kadastra numurs 76700040131, kas atrodas
Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.
Dome konstatē, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas
plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,
Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta
Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Lielā jaunā muiža”
(kadastra nr. 76700040131), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040132
(platība 49,3ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (15,0ha, kad. apz. 76700040187) zemes lietošanas
mērķi ar kodu 0101 – lauksaimniecība.
2.1. Zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Rasaines”.
3. Paliekošajam zemes gabalam nr.2 (34,3ha, kad. apz. 76700040188) noteikt zemes
izmantošanas mērķi ar kodu 0201- mežsaimniecība.
4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD
Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
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Sēdi slēdz plkst. 14.40
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

P. Rožinskis

Protokoliste

(personīgais paraksts)

K. Nagle

Protokols parakstīts 22.08.2018.
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