RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
2019. gada 20. augustā

Nr. 8

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.03
Sēdes darba kārtībā:
Skatāmais jautājums

Ziņotājs

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2019 „Par grozījumiem
2019.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019
„Par Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu” projektu
Par grozījumiem 2019. gada 15. janvāra Riebiņu novada
domes lēmumā Nr. 12 „Par amatu saraksta un amatalgu
2019.gadam apstiprināšanu”
Zemnieku saimniecības „Madaras” iesnieguma izskatīšana

P. Rožinskis

P. Rožinskis

6.

Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2019./2020. gada
apkures sezonai
Par līdzfinansējumu N. Rancāna balvas Latgales izcilākajiem
pedagogiem noslēguma pasākumam 2019. gada 22. septembrī
Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par sociālajiem
pakalpojumiem Riebiņu novadā” projekta apstiprināšanu

7.

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

N.p.k.
1.

2.
3.
4.
5.

P. Rožinskis
P. Rožinskis

P. Rožinskis
P. Rožinskis

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Protokolē domes lietvede Karīna Nagle
Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča,
Jānis Kupris, Ineta Anspoka
Domes administrācijas pārstāvji: Privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja
Aina Tumašova. vecākā juriste Inese Pedāne, Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža,
ekonomiste Valentīna Bogdanova, Sagādes un loģistikas speciālists Artūrs Lepers
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Interesenti: Aleksandrs Litvjakovs
Nepiedalās: Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms), Alberts Upenieks (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību un ierosina papildus
izskatīt šādus 4 (četrus) jautājumus:
8.

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

9.

Par grozījumiem Galēnu pamatskolas nolikumā

P. Rožinskis

10.

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana

P. Rožinskis

11.

Par kustamās mantas atkārtotu izsoli

P. Rožinskis

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, novada dome nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 4 (četrus) jautājumus kā darba
kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.

1.
Par saistošo noteikumu Nr._9/2019_ „Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu”
projektu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas
lēmumprojektu par grozījumiem 2019.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par
Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu””.
Novada dome, izskatījusi tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46. pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret, atturas
nav, nolemj:
Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/2019 „Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu””.
projektu (skatīt 1. pielikumu).

2.
Par grozījumiem 2019. gada 15. janvāra Riebiņu novada domes lēmumā Nr. 12
„Par amatu saraksta un amatalgu 2019.gadam apstiprināšanu”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas
lēmumprojektu par grozījumiem 2019. gada 15. janvāra domes sēdes lēmuma Nr. 12 „Par amatu
saraksta un amatalgu 2019. gadam apstiprināšanu” 5. pielikumā.
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Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 13. punktu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
Noteikt darba slodzi ar 2019. gada 1. augustu Sociālās aprūpes centra „Rušona” medmāsai
0,6 likmes (24 stundas nedēļā); darba samaksu - EUR 598 mēnesī par 0,6 likmēm.
Domes ekonomiste Valentīna Bogdanova pamet domes sēdi.

3.
Zemnieku saimniecības „Madaras” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par z/s „Madaras”, reģ. Nr.
41501018123, 2019. gada 5. augusta iesniegumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu
autoveikalam (kravas furgons- marka VW LT28, valsts reģ. Nr. JE 1607) tirdzniecībai ar
pārtikas, pirmās nepieciešamības precēm un alu Sīļukalna un Galēnu pagastā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut zemnieku saimniecības „Madaras”, reģ. Nr. 41501018123, autoveikalam (kravas
furgons- marka VW LT28, valsts reģ. Nr. JE 1607) tirdzniecību laika periodā no
2019.gada 20. augusta līdz 2020.gada 19. augustam ar pārtikas un pirmās
nepieciešamības precēm, alu Sīļukalna un Galēnu pagastos šādos maršrutos:
Otrdienās: Vecbeču ciemā – pl. 11.10, Čaunānu ciemā- pl. 11.40, Teilānu ciemā- pl.
11.50, Broku ciemā- pl. 12.10, Aizpuriešu ciemā- pl. 12.50, Aizpurviešu ciemā- pl. 13.10,
Kapinieku ciemā- pl. 13.30, Griģu ciemā- pl. 13.45, Bojāru ciemā- pl. 14.10.
Trešdienās: Zeimuļu-Puzāku ciemā- pl. 11.00, Voveru ciemā 11.40, Priževoitu ciemā
pl. 12.10, Maltas Trūpu ciemā - pl. 12.50, Soboļevkas ciemā- pl. 13.15, Marinsku ciemā
– pl. 13.30.
Piektdienās:, Čaunānu ciemā – pl. 11.10, Teilānu ciemā- pl. 11.25, Broku ciemā- pl.
11.35, Kapinieku ciemā 12.30, Griģu ciemā- pl. 12.50, Seiļu ciemā pl. 13.15, Ereļu ciemāpl. 13.25, Vecbeču ciemā- pl. 13.50.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Tehnisku iemeslu dēļ izsludināts dažu minūšu pārtraukums plkst. 14.14-14.18.

4.
Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2019./2020. gada apkures sezonai
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes jurista A. Grebeža lēmumprojektu par
SIA „Agrofirma „Turība””, reģ. Nr. 47703000195, 2019. gada 22. jūlija vēstuli Nr. 84 par
siltumenerģijas piegādes tarifu, kurā tiek paziņots, ka ar 2019./2020. gada apkures sezonā
siltumenerģijas tarifs tiek noteikts EUR 63,03 par 1 MWh plus PVN (21%). Pielikumā līguma
projekts.
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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, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), nolemj:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Agrofirma „Turība””, reģ. Nr. 47703000195, par siltumenerģijas
piegādim 2019./2020. gada apkures sezonai.
2. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu par 1 MWH- EUR 63,03 bez PVN.
3. Noteikt maksu par siltumenerģiju dzīvojamās mājas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1,
Riebiņos, īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem EUR 63,03 (bez pievienotās vērtības
nodokļa) par 1 MWH.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5.
Par līdzfinansējumu N. Rancāna balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem noslēguma
pasākumam 2019. gada 22. septembrī
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Latgaliešu kultūras
biedrības, reģ. Nr. 40008005063, 2019. gada 9. augusta vēstuli Nr. 21/2019 par Riebiņu novada
līdzdalību N. Rancāna konkursā izcilākajiem skolotājiem un līdzfinansējuma piešķiršanu
noslēguma pasākumam.
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu N. Rancāna balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem noslēguma
pasākumam, kas notiks 2019. gada 22. septembrī, EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā no
“pārējā izglītība” paredzētajiem līdzekļiem.

6.
Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā”
projekta apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu
par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā” projekta
apstiprināšanu.
Saistošie noteikumi nosaka Riebiņu novada pašvaldībā nodrošināto (sniegto vai
organizēto) sociālo pakalpojumu – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba
veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai tās likumiskais
pārstāvis, pieprasa Sociālos pakalpojumus Riebiņu novada pašvaldībā, Sociālo pakalpojumu
apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par Sociālā pakalpojuma piešķiršanu, pārtraukšanu, atteikšanu
vai izbeigšanu pārsūdzēšanas kārtību.
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
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Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu
novadā” projektu (skatīt 3. pielikumu).

7.
Iesniegumu izskatīšana
7.1.
D. F. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par D. F., personas kods, dzīvesvieta, 2019.
gada 29. jūlija 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, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt vienošanos par 2014. gada 22. janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. F-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 21. janvāris.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.2.
I. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I.B., personas kods, dzīvesvieta, pilnv.
personas V. M. 2019. gada 6. augusta iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam.
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, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7648 003 0219 (6,2 ha) un
7648 002 0291 (4,4 ha) nosaukumu “Videnes”, apvienojot zemes gabalus vienā īpašumā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.3.
L. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019.
gada 5. augusta 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, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
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Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt vienošanos par 2013. gada 13. februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. S-1A
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 12. februāris.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.4.
M. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019.
gada 31. jūlija iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt 0,30 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 011
0207 atbilstoši 1. grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar M. S., personas kods xxxxx-xxxxx.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.5.
J. T. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma nodokļu speciālistes A. Tumašovas lēmumprojektu par J. T., personas kods,
dzīvesvieta, 2019. gada 22. jūlija iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt 3,03 ha platībā zemes gabalu ar kadastra numuru 7670 012 0194 atbilstoši 2.
grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar J. T., personas kods xxxxxx-xxxxx.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.6.
Zemnieku saimniecības “Viktorija” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma nodokļu speciālistes A. Tumašovas lēmumprojektu par z/s Viktorija, reģ. Nr.
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41501019839, īpašnieka Ivana Daņilova 2019. gada 9. augusta iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt zemes vienības ar kadastra numuru: 76620060118 (1 ha), 76620060210 (0,50
ha), 76620060119 (1,6658 ha) atbilstoši 3. grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar Z/S Viktorija, reģ. Nr. 41501019839.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.7.
L. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. M., personas kods, dzīvesvieta, 2019.
gada 29. jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunzaseki”, kadastra numurs 7662 005 0432, zemes
vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 007 0128, izveidojot jaunu
īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Lapiņas” .
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.8.
Mednieku kluba “Sābri”’ iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Mednieku kluba “Sābri” valdes locekļa
Pētera Visocka 2019. gada 1. augusta 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, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt līgumu par medību platību apsaimniekošanu par šādām zemes vienībām:
76480020384, 76480040272, 76480040186, 76800010135, 76800020352, 76480040156,
76480020201, 76800040473, 76800040155, 76480040251, 76480040069, 76480040080,
76480040062.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.9.
VAS “Latvijas valsts ceļi” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma nodokļu speciālistes A. Tumašovas lēmumprojektu par VAS “Latvijas valsts ceļi”, reģ.
Nr. 40003344207, 2019. gada 19. jūlija iesniegumu par zemes vienību sadali, nosaukuma un
lietošanas mērķu noteikšanu.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” informē, ka izbūvējot būvprojektu “Gājēju-velosipēdistu
celiņa projektēšana autoceļa P58 Viļāni-Preiļi-Špogi km 28,39-29,42 apdzīvotā vietā Riebiņi;
autoceļa P58 Viļāni-Preiļi-Špogi un V577 Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi krustojuma pārbūves
projektēšana” tika mainīta krustojuma konfigurācija, slēdzot vienu no tās brauktuvēm. Slēgtās
brauktuves vietā Riebiņu novada pašvaldība ir realizējusi būvprojektu, izbūvējot labiekārtotu
laukumu ar automašīnu stāvvietām, kuras daļēji atrodas uz Satiksmes ministrijai piekrītošajām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76620050736 un 76620060186. Izanalizējot abus
būvprojektus un iepazīstoties ar situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams nodalīt zemju
platības, uz kurām atrodas pašvaldībai izbūvētās inženierbūves un kuras nav nepieciešamas valsts
autoceļu uzturēšanai(pielikums Nr.2).
Lai sakārtotu valsts zemju piekritību, atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.pantam, kā arī pamatojoties uz 19.
oktobra 2011.gada Ministru kabineta rīkojuma Nr.538 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūra” personā” 14.punktu, kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības
likuma Pārejas noteikumu 5.punktu un LR Satiksmes ministrijas 2016.gada 14.decembra
Deleģēšanas līgumā Nr. SM 2016/-58 doto pilnvarojumu, VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ lūdz:
1) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76620050736 divos zemes gabalos ar platībām 15,06 ha un 0,04 ha (pielikums Nr.1);
2) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76620060186 divos zemes gabalos ar platībām 5,82 ha un 0,18 ha (pielikums Nr.1);
3) zemes gabalus 0,04 ha un 0,18 ha platībās iekļaut jauna nekustamā īpašuma sastāvā,
piešķirt nekustamam īpašumam nosaukumu “Laukums pie Saules ielas 8A”, Riebiņu
pagasts, Riebiņu novads (pēc pašvaldības ieskatiem var piešķirt citu nosaukumu) un
noteikt nekustā īpašuma lietošanas mērķi, atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam;
4) zemes gabalu 15,06 ha platībā, saglabāt Satiksmes ministrijai piekrītošā nekustamā
īpašuma “P58” Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr.76620070315, sastāvā un
noteikt tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101;
5) zemes gabalu 5,82 ha platībā, saglabāt Satiksmes ministrijai piekrītošā nekustamā
īpašuma “V577” Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr.76620060186, sastāvā un
noteikt tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
Pēc pašvaldības lēmuma par sadali saņemšanas, VAS “Latvijas Valsts ceļi” pieprasīs
veiks datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un lūgs
Valsts zemes dienestu zemes gabalus ar platībām 0,04 ha un 0,18 ha ieskaitīt rezerves zemes
fondā. Pēc attiecīgo darbību pabeigšanas pašvaldība varēs risināt jautājumu par zemes gabalu
piekritību pašvaldībai un īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
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Riebiņu novada domes, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76620050736 divos zemes gabalos ar platībām 15,06 ha un 0,04 ha (pielikums Nr.1).
2. sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76620060186 divos zemes gabalos ar platībām 5,82 ha un 0,18 ha (pielikums Nr.1).
3. Zemes gabalus 0,04 ha un 0,18 ha platībās iekļaut jauna nekustamā īpašuma sastāvā,
piešķirt nekustamam īpašumam nosaukumu “Pie Saules ielas”, Riebiņu pagasts, Riebiņu
novads (pēc pašvaldības ieskatiem var piešķirt citu nosaukumu) un noteikt nekustā
īpašuma lietošanas mērķi- atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam- zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
4. Zemes gabalu 15,06 ha platībā, saglabāt Satiksmes ministrijai piekrītošā nekustamā
īpašuma “P58” Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr.76620070315, sastāvā un
noteikt tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
5. Zemes gabalu 5,82 ha platībā, saglabāt Satiksmes ministrijai piekrītošā nekustamā
īpašuma “V577” Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr.76620060186, sastāvā un
noteikt tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.10.
D. G. iesnieguma izskatīšana
[ierobežotas pieejamības informācija]

7.11.
V. Z. iesnieguma izskatīšana
[ierobežotas pieejamības informācija]
8.
Iesniegumu izskatīšana
8.1.
L. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma nodokļu A. Tumašovas
lēmumprojektu par L. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. gada 9. augusta 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, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma S-13A-2009 pagarināšanu, nosakot beigu
termiņu 16.08.2029., precizējot zemes nomas platību – 0,1487 ha (saskaņā ar NĪVKIS
datiem).
9

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes sēdei pievienojas interesents Aleksandrs Litvjakovs.
8.2.
Aleksandra Litvjakova u.c. Riebiņu vidusskolas skolēnu vecāku kolektīvā iesnieguma
izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, I. Anspoka, M. Krole, Ā. Elsts, Ā. Pudule, Sagādes un loģistikas
speciālists A. Lepers, iesnieguma iesniedzējs A. Litvjakovs

Riebiņu novada dome izskata Sagādes un loģistikas speciālista Artūra Lepera
lēmumprojektu par Aleksandra Litvjakova un citu Riebiņu vidusskolas skolēnu vecāku kolektīvo
iesniegumu par skolēnu pārvadāšanu maršrutā “Stabulnieki-Leščinski-Lomi-Bortnieki-Riebiņi”
(uz Riebiņu vidusskolu). Vecāki lūdz neatcelt šo reisu. Autobusu izmantojot 20 ģimenes.
Izglītības likuma 17. pants. Pašvaldību kompetence izglītībā nosaka: (1) Katras pašvaldības
pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā
izglītības iestādē [..]. Kā arī 14. punktā noteikts, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo
nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko
transportu.
Valsts kontrolei, veicot revīziju Riebiņu novada domē par skolēnu pārvadājumiem, radās šādi
secinājumi un ieteikumi:
 Kāpēc netiek izmantots sabiedriskais transports, jo daudzos gadījumos tas praktiski
pārklājas ar skolēnu pārvadājumiem.
 Skolēni pavada diezgan ilgu laiku skolēnu transportā, līdz nokļūst līdz skolai,
(sabiedriskajā tas būtu daudz ātrāk).
 Maz laika pavada svaigā gaisā.
 Vest uz tuvāko pagasta skolu, ja nav vēlēšanās, tad speciāli transportu nenodrošināt.
Pašvaldība varētu nodrošināt Lomu-Bortnieku ciema un Galēnu un Stabulnieku pagasta
skolēniem brīvbiļetes sabiedriskajam transportam, kā arī ir pieejams Riebiņu vidusskolas
internāta pakalpojums. Ja bērni paliktu internātā, piektdienās pašvaldības skolēnu autobuss
nogādātu bērnus mājās. Ir arī iespēja apmeklēt dzīvesvietai tuvāko skolu – Galēnu vai Dravnieku
pamatskolu, uz kurām tiek nodrošināts pašvaldības skolēnu autobuss.
Domes priekšsēdētājs piedāvā balsot par šādu lēmumprojektu: Ņemot vērā Valsts kontroles
ieteikumus revīzijas lietā par skolēnu pārvadājumiem Riebiņu novadā, turpmāk
nenodrošināt skolēnu pārvadāšanu maršrutā “Stabulnieki-Leščinski-Lomi-BortniekiRiebiņi” ar pašvaldības skolēnu autobusu.
Notiek debates.
[..] (sīkāk skat. domes sēdes audioierakstā)
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs A. Elsts piedāvā nepieņemt šādu
lēmumu, bet precizēt informāciju, lai izvērtētu lēmumu.
Domes priekšsēdētājs piedāvā atlikt jautājuma izskatīšanu.
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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, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu, papildus uzdot Sagādes un loģistikas speciālistam precizēt
sabiedriskā transporta maršrutus un to laikus.
Aleksandrs Litvjakovs pamet domes sēdi.

9.
Par grozījumiem Galēnu pamatskolas nolikumā
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes sagatavotos
Galēnu pamatskolas nolikuma grozījumus.
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, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Galēnu pamatskolas nolikuma grozījuma projektu (skatīt 4. pielikumu).

10.
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemtā lēmuma
apstiprināšanu.
Iepirkums
Iepirkuma
Uzvarētājs
Summa EUR (bez
veids
PVN)
Elektroenerģijas piegāde
Riebiņu novada domes
vajadzībām

Atklāts
konkurss

SIA “Senergo”

68673,50

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, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga
Pokšāne, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu.

11.
Par kustamās mantas atkārtotu izsoli
Ziņo P. Rožinskis
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Riebiņu novada dome izskata Sagādes un loģistikas speciālista Artūra Lepera
lēmumprojektu par Riebiņu novada domei piederošā kustāmās mantas Ford Transit, reģ. Nr.
FJ3260, atkārtotu izsoli, jo nebija pieteicies neviens pretendents. Sākumcena tika noteikta EUR
700 (tajā skaitā ar PVN)
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Ineta Anspoka, Jānis Kupris ), pret, atturas nav, nolemj:
Pārdot Riebiņu novada domei piederošo mikroautobusu Ford Transit, reģ. Nr. FJ3260,
izsolē, samazinot sākumcenu par 20 %, nosakot, ka tā ir 560 euro.
Sēdi slēdz plkst. 15.01
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

Pēteris Rožinskis

Protokoliste

(personīgais paraksts)

Karīna Nagle

Protokols parakstīts 22.08.2019.
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1.PIELIKUMS

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2019
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes 2019. gada 20. augusta
sēdes lēmumu Nr. __; protokols Nr.__

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2019.gada budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. Panta pirmo daļu, likuma
„Par budžetu un finansu vadību 6.pantu un 41.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” un 2018. gada 18. decembra
Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.488 „Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”

Izdarīt šādus grozījumus 2019.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2019 „Par Riebiņu
novada domes 2019.gada budžetu”:
1. Izteikt 2.punkta 2.1. un 2.2.apakšpunktus šādā redakcijā:
2.1.kārtējā gada ieņēmumi- 6 975 125 euro
2.2.Kārtējā gada izdevumi- 7 524 655 euro
(1.,2.,3.pielikums)
2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
5. Apstiprināt Riebiņu novada domes saistības 2019. gadam šādā apmērā – 818896
euro (5.pielikums).

Domes priekšsēdētājs

P.Rožinskis
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1.pielikums
RIEBIŅU NOVADA DOMES 2019.g. 19.februāra
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.6/2019
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

Kodi
00.0.0.000
01.1.1.000
04.1.1.100
04.1.1.200
04.1.1.201
04.1.2.100
04.1.2.200
04.1.1.201
09.4.2.000
09.4.5.000
09.4.9.000
09.5.1.100
09.5.1.400
09.5.2.100
09.5.2.900
10.1.4.002
12.2.3.000
12.2.4.000
13.1.0.000
13.2.1.000
13.2.2.000
13.4.0.000
17.2.0.001
18.6.2.000
18.6.2.001
18.6.2.006
18.6.2.007
18.6.2.008
18.6.2.012

Pozīcija
Piešķirtais aizņēmums
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
NĪN nodokļa parāda maksājumi
Soda nauda NĪN zemes
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām,
būvēm, mājokļiem
NĪN par ēkām iepriekšējo gadu parādi
Soda nauda NĪN
NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ
Valsts nodevas, bāriņtiesa
Valsts nodevas, dzimtsarakstu nodaļa
Pārējās valsts nodevas
Pašvaldību nodevas- dokumenti
Pašv.nodeva par tirdzniecības vietām
Pašvaldības nodevas par būvatļaujām
Pārējās pašvaldību nodevas
Administratīvie sodi
Zvejas tiesību rūnieciskā izmantošana
Zvejas tiesību nerūnieciskā izmantošana
Ieņēmumi no pašvaldības ēku, būvju
pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
Pašvaldības manta realizācija
NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ
Latgales plānošanas reģiona fiansējums
Pašvaldību saņemtie budžeta transferti
Mērķdotāc.pedagogu darba samaksai 5,6gadīg.
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu
vadītājiem
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai
Dotācija mācību grāmatu, līdzekļu iegādei
14

2019.g.plāns
379956
1564199
260000
17000
6000
40000
2500
1000
1890699
3000
400
250
50
100
2000
50
1000
1200
10000

20.08.2
019.
grozīju
mi

2019.g.pl
āns ar
grozījumi
em
379956
1564199
260000
17000
6000
40000
2500
1000
1890699
3000
400
250
50
100
2000
50
1000
1200
10000

9005
30000
60000
500

9005
30000
60000
500
117555
3341
3341

4491

4491

35544

35544

7277
400451
30000
7700

7277
400451
30000
7700

117555

18.6.2.013
18.6.2.014
18.6.2.020
18.6.2.023
18.6.2.024
18.6.2.025
18.6.2.029
18.6.2.030
18.6.2.031
18.6.2.034
18.6.2.035
18.6.2.036

LAD zivju resursu pavairošanai
Asistenta pakalpojumu nodrošinājums
Dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei
Nodarbinātības pasākumu veicin.dotācija
Finansējums cietušo rehabilitācijas
pakalpojumiem
Izglītības asistents
Valsts budžeta mērķdotācija piemaksām
soc.darb.ar ģimenēm un bērniem
Projekts "Skolas soma"
Rušonas ezera ekspluatācijas noteikumi
LAD Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums
Eiroparlamenta vēlēšanām
Bicānu ezera ekspluatācijas noteikumi

16000
23000

16000
23000

6900
65000

6900
65000

0
2500

18.6.3.017
18.6.3.018
18.6.3.019
18.6.3.021
18.6.3.022
18.6.3.024
18.6.3.025
18.6.3.026
18.6.3.029
18.6.3.030
18.6.4.000
18.6.9.002
19.2.0.001
19.2.0.005
21.3.5.200
21.3.5.202
21.3.7.900
21.3.8.401
21.3.8.102
21.3.8.103

Dotācija skolu apgādei ar augļiem
Labklājības min.finansējums sociālo
darbinieku apmācībām un supervīzijām
Karjeras atbalsta projekts
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
Atbalsts izglīt.individuālo kompetenču
attīstībai
Veselības projekts
Komercdarbības terit.un publiskās
infrastruktūras attīstība
Projekts "Proti un dari"
Komercdarbības terit.un publiskās
infrastruktūras attīstība
Projekta Eco Travel finansējums
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgās mācību
pārtraukšanas samazināšanai
Ieņēmumi no PFIF
Kultūrkapitāla fonda finansējums
Pašvaldību transferti ar citām pašvaldībām
izglītībai
Preiļu nov.areāla uzņ.vides infrastruktūra
TRANSFERTI KOPĀ
Vecāku maksas par PII pakalpojumiem
Ieņēmumi par skolēnu ēdināšānu
Kancelejas pakalpojumu iemaksas
Zemes noma
Telpu īre KN
Telpu īre- dzīvokļu īre
15

1120
2500

2900
2359
10000
7000

2900
2359
10000
7000

0
0

12801
12801
1185
1185
18447 639569
600

621122

18.6.3.009

1120

600
0
8137
1214795

108

108
8137
1214795

14743
25840

14743
25840

396476
47250

396476
47250

34386
11682

34386
11682

0

11100
11100
11208 1765117

1753909
1650035
3000
130000
182174
4340240
4000
6000
100
6000
1000
6000

1650035
3000
130000
182174
4369895
4000
6000
100
6000
1000
6000

21.3.9.400

Telpu noma (arī KN)
Saimniecības telpu noma
Maksa par personu uzturēšanos soc.aprūpes
iest.
Ieņēmumi par biļetēm
Ieņēmumi par komunālajiem
pakalpojumiem

21.4.9.902
21.4.9.903
21.4.9.905
21.4.9.906
21.4.9.912
21.4.9.913
21.4.9.915
21.4..9.916

Pensijas
Izsoles
Autotransporta pakalpojumi
Ūdensskaitītāji
Dažādi pašu ieņēmumi
Traktora pakalpojumi
Dalības maksas
Santehniķa pakalpojumi

21.3.8.105
21.3.8.106
21.3.9.100
21.3.9.300

10500
145

10500
145

3800
5000

3800
5000

102145

102145

58000
200
200
200
13000
200
310
220

58000
200
200
200
13000
200
310
220

217020
6945470
549530
7495000

217020
6975125
549530
7524655

72330

MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI
PAŠU IEŅ.
Ieņēmumi 2019.gadā
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
IEŅĒMUMI PAVISAM
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2.PIELIKUMS
Riebiņu novada domes 2019.gada 19.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019
II IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Budžeta
klasifikācijas
kodi

Izdevumu pozīcija

Novada dome
Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde
Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde
Stabulnieku pagasta teritoriālā
pārvalde

2019.g.
plāns
650692
15914
19480
20577
14927
19075

21.05.2019.
grozījumi

20.08.2019.
grozījumi

2019.gada
plāns ar
grozījumiem

650692
15914
19480
20577
14927
19075

15473

15473

13611

13611

01.000.

Pašvaldības budžeta iekš.valsts
parāda darījumi
Savstarpējie norēķini
Vispārējie valdības dienesti

242133
1011882

242133
1011882

04.000.

Lauksaimniecības konsultanti
Būvvalde
Dabas resursu nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Līdzfinansējumi biedrībām
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
Finansējumi projektiem
Klientu apkalpošanas c entrs
Jauniešu centrs
Pensionāru biedrība
Pārējie izdevumi
Vēlēšanu komisija
Ekonomiskā darbība

14252
30000
4000
80000
28100
65000
2745610
7001
27418
175
35652
0
3037208

14252
30000
4000
80000
28100
65000
-263489
-152519
2329602
7001
27418
175
35652
+12801
12801
-263489
-459948
2313771

Stabulnieku komun.saimn.
Sīļukalna komun. saimn.
Silajāņu komun. saimn.
Riebiņu komun. saimn.
Galēnu komun. saimn.
Rušonas komun. saimn.
Novada komun. saimn.
Teritorijas plānošanas un att. dok.
izstrāde

39296
23179
31311
112343
62583
75405
205037

-4356

39296
23179
31311
112343
62583
75405
200681

4356

7623

3267

17

06.000.

Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana, labiekārtošana

552421

08.000.

Stabulnieku KN
Sīļukalna KN
Silajāņu KN
Rušonas KN
Riebiņu KC
Galēnu KN
Stabulnieku bibliotēka
Sīļukalna bibliotēka
Silajāņu bibliotēka
Riebiņu bibliotēka
Galēnu bibliotēka
Rušonas bibliotēka
Kotļerovas bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Kastīres bibliotēka
Pieniņu bibliotēka
R.Mūka muzejs
Novada sports
Tūrisms
Atpūta, kultūra un sports

37940
50178
18652
33430
149145
41494
18214
10463
11005
49479
11253
17848
6585
6580
11567
6861
17838
15850
4000
518382

Riebiņu PII
Dravnieku pamatskola
Galēnu pamatskola
Sīļukalna pamatskola
Rušonas pamatskola
Riebiņu vidusskola
Izglītība (pārējā)

552421
+ 1100

1100

234354
133659
257694
99693
241145
441533
40295

09.000.

Izglītība

1448373

10.000.

Novada soc.dienests
Soc.centrs "Rušona"
Soc.maja Rudenāji
Bāriņtiesa
Sociālā aIzsardzība

210271
244601
42838
39235
536945

+8650

8650

18

1457023

211476
244601
+1450
44288
39235
2655
539600
810246
+263489

7495000

234354
133659
257694
99693
241145
450183
40295

+1205

389789
F40020000 Aizņēmumi
2019.gada budžeta izdevumi kopā

39040
50178
18652
33430
149145
41494
18214
10463
11005
49479
11253
17848
6585
6580
11567
6861
17838
15850
4000
519482

+156968
+29655

7524655

3. PIELIKUMS
Riebiņu novada domes 2019.gada 19.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019
RIEBIŅU NOVADA DOMES 2019.GADA PLĀNOTIE IZDEVUMI PA EKONOMISKĀS
KLASIFIKĀCIJAS KODIEM (saskaņā ar 20.08.2019. domes lēmumu Nr.___
Ekonomiskās klasifikācijas kodi
Izdevumu pozīcija
2019.g.
plāns

1100

Vispārējie valdības dienesti
Atalgojums

1200
Darba
devēja
VSAOI,
pabalsti,
kompensē.

2100
Komand
ējumi,
darba
brauc.

2200

Pakalpo
-jumi

2300
Krājumi,
materiāli,
preces,
inventārs

2400
Pārējās
grāmatas
un preses
izdevumi

2500
Nodevu,
nodokļu,
naudas
sodu
nomaksa

3000

4000

5000

6000

7000

Aizdevuma

Dotācijas,
subsīdījas

procentu
apmaksa

Pamatkapitā
la veidošana

Sociālie
pabalsti

Transferti

9000

Izdevumi pa
EKK pēc
grozīj.

Kapitālo
izdev.
Transf.`

Stabulnieku pagasta pārvalde

15473

10074

2619

1438

1192

150

15473

Sīļukalna pagasta pārvalde

19075

11579

3030

2643

1673

150

19075

Silajāņu pagasta pārvalde

14927

7608

4769

880

1085

150

14927

Riebiņu pagasta pārvalde

20577

10685

7944

803

920

225

20577

Galēnu pagasta pārvalde

15914

10074

2607

1417

1136

150

15914

Rušonas pagasta pārvalde
Riebiņu novada dome
KOPĀ

19480

13250

3490

650692

417111

108513

1000

1095

1420

73668

43100

435

530

300

6500

225

19480

500

650692

756138

756138

Pārējie izdevumi, t.sk.:
Būvvalde
Dabas resursu nodoklis

30000

14252

Līdzfinansējums biedrībām

28100

65000

PVN

80000

Pārējie izdevumi
Vēlēšanu komisija

1633

7001

10800

2602

4000

850

14252
28100

28100

175

175

1410

63590
80000

4836

1165

35652
0

30000
4000

175

Algotie pag.sab.darbi

Klientu apkalpošanas centrs

5855

4000

Lauksaimniecības konsultanti

Sīļukalna pensionāru biedrība

22512

9425

2302

18

65000
80000

700

300

7001

34502

1150

35652

1056

12801

19

KOPĀ

264180

276981

Ekonomiskā darbība
Vairāku mērķu att.projekti
Jauniešu centrs

2745610

59328

14727

27418

15141

3688

2500

98700

37464

6661

1928

2116883

2329602
27418

2773028

2357020

Teritorijas
apsaimniekošana,
labiekārtošana
Sīļukalna komun. Saimn.

23179

5576

1343

7385

8575

300

23179

Stabulnieku komun.saimn.

39296

13160

3171

14450

8215

300

39296

Silajāņu komun. Saimn.

31311

12128

2922

5031

10930

300

31311

Galēnu komun. Saimn.

62583

5160

1243

12920

12960

300

62583

Riebiņu komun. Saimn.

112343

5160

1243

92440

13150

350

112343

Rušonas komun. Saimn.

75405

15396

3709

40950

9000

350

75405

Novada komunālā s-ba

205037

121921

29371

37189

12200

Teritorijas plānošanas
dokumenti
KOPĀ

30000

6000

200681

3267

7623

552421

7623
552421

Kultūra un sports
Stabulnieku bibliotēka

18214

13440

3236

418

170

350

600

18214

Sīļukalna bibliotēka

10463

7224

1741

438

110

350

600

10463

Silajāņu bibliotēka

11005

7224

1741

355

485

350

850

11005

Riebiņu bibliotēka

49479

27552

6637

5870

3920

1000

4500

49479

Galēnu bibliotēka

11253

7428

1790

395

690

350

600

11253

Rušonas bibliotēka

17848

10700

2578

880

2740

350

600

17848
6585

Kotļerovas bibliotēka

6585

4166

1004

540

75

300

500

Gailīšu bibliotēka

6580

4166

1004

555

105

300

450

6580

Kastīres bibliotēka

11567

7536

1866

525

690

350

600

11567

Pieniņu bibliotēka

6861

4070

981

955

105

300

450

6861

KOPĀ

149855

149855

Stabulnieku KN

37940

22939

5526

5715

4860

39040

Sīļukalna KN

50178

28127

6776

8765

6510

50178

Silajāņu KN

18652

12009

2903

2700

1040

18652

20

Riebiņu KC

149145

71450

16003

47392

11300

Galēnu KN

41494

22690

5466

7398

5940

Rušonas KN

33430

21275

5135

4130

2390

Tūrisms

4000

3000

149145
41494

500

33430

3000

1000

4000

R.Mūka muzejs

17838

13368

3220

550

700

17838

Novada sports

15850

5460

1315

1720

7355

15850

KOPĀ

368527

369627

Izglītība
Riebiņu PII

Dravnieku pamatskola

Galēnu pamatskola

234354

133659

257694

Sīļukalna pamatskola
99693

Pārējā izglītība
KOPĀ
Norēķini par izglītības
pakalpoj.
Norēķini par kultūras
pakalpoj.
KOPĀ

15456

34242

3723

50700

12214

30605

7373

92450

22271

55088

13271

50492

12164

14415

3473

88367

21288

241145

61866

14904

441533

105501

25415

173141

41710

28564

6881

Rušonas pamatskola
Riebiņu vidusskola

142141

40295

400

14905

23557

60

270

8217

23960

340

36367

34547

3300

6249

12900

234354

250

133659

257694

99693
19130

33720

1330

540
241145

34365

59201

1360

350

8450

2400

450183

3140

40295

1448373

1457023

240000

240000

2133

2133

240000
2133

242133

242133

Novada soc.dienests

210271

87115

21326

25305

6525

Soc.centrs „Rušona”

71205

211476

244601

152483

36733

9805

45580

244601

Soc.maja Rudenāji

42838

31540

7598

3220

1930

44288

Bāriņtiesa

39235

30480

7740

665

350

39235

KOPĀ

536945

Aizņēmuma atmaksa,
proc.maks.

403400

539600
13611

21

810246

823857

PAVISAM

7495000

2283595

544428

3900

687957

450450

4360

84000

28100

13611

2359814

142730

243133

5.pielikums
19.02.2019.saistošajiem
noteikumiem Nr.6/2019

Riebiņu novada dome,
reģ.Nr.90001882087
Valsts kases aizņēmumu maksājāmās summas 2019.gads (EUR)
Līg.Nr.

P-15/2005

2019.g.
aizdevuma
apkalpošanas
maksa VK

2019.g.aizdevuma
pamatsumma VK

Aizdevuma mērķis

KOPĀ

P-237/2007

Riebiņu novada domes investīcijas
Infrastruktūras
sakārtošana
Tehnisko projektu
izstrāde
PII Sprīdītis renov.,Rušonas TN renov.,Riebiņu ūd.vada būvn.un
rekonstr.

P-236/2007

Datortehnikas un biroja tehnikas iegādei

P-238/2007

Autoptransporta iegādei

1161.08

25.8

1186.88

P-239/2007

Autoceļu rekonstrukcija

8759.20

194.8

8954.00

P-240/2007

Galēnu sporta zāles būvniecības darbu finansēšana

17028.92

378.76

17407.68

P-241/2007

Aokures sistēmas ierīkošana Galēni un Kastīre

3010.80

67

3077.80

P-242/2007

PII Šprīdītis" logu un durvju nomaiņa

808.20

17.68

825.88

P-243/2007

2919.72

64.92

2984.64

P-274/2008

Sīļukalna adm.ēkas celtniecības darbiem
Infrastruktūras
sakārtošanai

112981.72

4319.16

117300.88

P-116/2009

Latvijas-Lietuvas sadarb.pārrobežu projekts

7692.00

27.92

7719.92

P-278/2010

Ūdemssaimn.attīst.Riebiņu, Gaļēnu,Gaļmuižas ciematos

38189.88

166.88

38356.76

P-262/2011

Atjaunojamo energores.pielāg.iesp.Latgales reģ.Utenas apr.

6522.44

49.32

6571.76

P-261/2012

Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Krištobi-Meža Mičulīsis rekonstr.

19988.52

457.48

20446.00

P-156/2006
P-157/2006

22

8537.24

157.32

8694.56

23864.40

470

24334.40

11940.76

235.08

12175.84

2151.40

47.8

2199.20

557.76

12.32

570.08

653278

7524655

P-454/2013

Sīļukalna adm.ēkas celtniecības darbiem

1610.68

42.04

1652.72

P-453/2013

7877.00

205.52

8082.52

P-207/2014

Riebiņu nov.Riebiņu bibliotēkas rekonstrukcija
Projekts Riebiņu
vidusskolā

38972.00

1564.56

40536.56

P-467/2014

Ūdenssaimn.attīst. Riebiņu ciemā

18200.00

509.72

18709.72

P-469/2017

Autoceļa Nr7 Riebiņi-Kalnacki km 0.795-3.420 pārbūve

15376.00

266.40

15642.40

P478/2018

Ēkas fasādes vienk.renov.un jumta seguma Stabulnieku KN ēkai

4467.00

59.52

4526.52

P-234/2018

Preiļu novada un ietekmes areāla vides uzņēmēj. atīst.

457629.00

673.36

458302.36

810245.72

10013.36

820259.08

PAVISAM
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Paskaidrojuma raksts
Riebiņu novada domes 2019.gada 20.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2019
“Par grozījumiem 2019.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019
„Par Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu””
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Grozījumi 2019.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada
domes 2019.gada budžetu”” nosaka izmaiņas 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumu un
izdevumu struktūrā. Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi tiek palielināti par EUR 29655.
2.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
2.1.Nepieciešamība veikt grozījumus saistošajos noteikumos radās, pamatojoties uz to, ka, plānojot
2019.gada budžetu netika iekļauti izdevumi Eiroparlamenta vēlēšanu organizēšanai. Valsts reģionālās
attīstības aģentūra ieskaitīja finansējumu Bicānu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai.
Labklājības ministrija ieskaitīja finansējumu rehabilitācijas pasākumiem un sociālo darbinieku
supervīzijām. Izglītības ministrija piešķīra līdzekļus projektam „Atbalsts priekšlaicīgās mācību
pārtraukšanas samazināšanai”. Valsts kasei tika atgriezts aizņēmums EUR 156968. Šo summu Riebiņu
novada domei samaksāja Preiļu novada dome kā avansu saskaņā ar 24.11.2016. sadarbības līgumu
ERAF līdzfinansētā projekta Nr.5.6.2.0/18/I/009 īstenošanai. Riebiņu novada dome iepriekš minētā
projekta realizācijai bija ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē. Līguma nosacījumi paredzēja, ka Riebiņu
novada domei Preiļu pašvaldības ieskaitītais avansa maksājums EUR 156968 jāatgriež Valsts kasei 5
darba dienu laikā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Grozījumi 2019.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu
novada domes 2019.gada budžetu”” būtiski neietekmēs.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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Riebiņu novada domes 2019.gada 20.augusta saistošo noteikumu Nr.8/2019 ‘’Par
grozījumiem 2019.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019
„„Par Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu”” paskaidrojums
Riebiņu novada domes 2019.gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldības budžetiem” 7.pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu un citu normatīvo aktu prasībām:
1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par EUR 29655, t.sk.:
1.1. Par Latgales plānošanas reģiona ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 3341 (ieņēmumu
klasifikācijas kods 17.2.0.001)
1.2. Par cietušo rehabilitācijas pakalpojumiem EUR 1120 (ieņēmumu klasifikācijas kods
18.6.2.024)
1.3. Par Centrālās vēlēšanu komisijas ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 12801 Eiroparlamenta
vēlēšanu organizēšanai (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.035).
1.4. Par VRAA ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 1185 Bicānu ezera ekspluatācijas noteikumu
izstrādāšanai (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.036).
1.5. Par Labklājības ministrijas ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 108 sociālo darbinieku apmācībām
un supervīzijām (kompensācija) (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.017).
1.6. Par Izglītības ministrijas Izglītības kvalitātes Valsts dienesta ieskaitītajiem līdzekļiem EUR
11100 projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijai
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.030).
(skatīt 1.pielikumu)

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par EUR 29655, t.sk.:
2.1. Vēlēšanu komisijai (budžeta klasifikācijas kods 04.900, struktūrvienība 12) par EUR 12801,
sadalot šādi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk EKK): EKK 1150- EUR 9425;
EKK 121020- EUR 2234; EKK 1228- EUR 68; EKK 2111- EUR 18; EKK 2311- EUR 142;
EKK 2312- EUR 412; EKK 2314- EUR 18; EKK 2322- EUR 189; EKK 2363- EUR 295.
2.2. Bicānu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai (budžeta klasifikācijas kods 04.740,
struktūrvienība 217) par EUR 1185 (EKK 5130).
2.3. Sociālajam dienestam (budžeta klasifikācijas kods10.700., struktūrvienība 84) par EUR
1205 (EKK 6400)
2.4. Projektam „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(budžeta
klasifikācijas kods 04.740, struktūrvienība 203) par EUR 11914, sadalot šādi pa EKK: EKK
1150- EUR 9328; EKK 12102- EUR 2045; EKK 2311- 541;).
2.5. Stabulnieku kultūras namam (budžeta klasifikācijas kods 08.230, struktūrvienība 8) par EUR
1100 (EKK 2321- kurināmais).
2.6. Sociālajai mājai „Rudenāji” (budžeta klasifikācijas kods 10.400, struktūrvienība 163) par
EUR 1450 (EKK 2321- kurināmais). (skatīt 2.,3.pielikumu)

3. Veikti grozījumi iestāžu un struktūrvienību funkciju klasifikācijas un iestāžu
ekonomiskās klasifikācijas ietvaros:
3.1. Novirzīti EUR 640 no „Pārējās izglītības” (budžeta klasifikācijas kods 09.219.01,
struktūrvienība 180) EKK 2235 (izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem) uz EKK
6422 (naudas balvas).
3.2. Novirzīti EUR 500 no „Sociālās aprūpes centra „Rušona” (budžeta klasifikācijas kods
10.700., struktūrvienība 85) EKK 2223 (elektroenerģija) uz EKK 2234 (normatīvajos aktos
noteiktie darbinieku veselības izdevumi); EUR 100 no EKK 2243 (iekārtu, inventāra un
aparatūras remonts un tehniskā apkalpošana) uz EKK 2244 (nekustamā īpašuma uzturēšana);
EUR 250 no EKK 2363 (ēdināšanas izdevumi) uz EKK 2244 (nekustamā īpašuma
uzturēšana).
3.3. Novirzīti EUR 135 no „Būvvaldes” (budžeta klasifikācijas kods 04.900., struktūrvienība 13)
EKK 2322 (degviela) EUR 10 uz EKK 2311 (biroja preces); EUR 125 uz EKK 2312.
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3.4. Pārkārtoti EUR 200 no „Klientu apkalpošanas centrs” (budžeta klasifikācijas kods 04.900.,
struktūrvienība 178) EKK 2300 (Krājumi, materiāli, preces) uz EKK 2264 (iekārtu,
aparatūras un inventāra īre un noma).
3.5. Novirzīti EUR 1300 no projekta „Karjeras atbalsts izglītības iestādēs” (budžeta klasifikācijas
kods 04.740., struktūrvienība 189) EKK 2200 (pakalpojumi) uz EKK 2322 (degviela).
3.6. Novirzīti EUR 200 no „Vairāku mērķu attīstības projekti” (budžeta klasifikācijas kods
04.740., struktūrvienības 164) EKK 2300 (Krājumi, materiāli, preces) uz projektu „Eiropa
pilsoņiem EKK 2300 (Krājumi, materiāli, preces) – EUR 200.
3.7. Novirzīti EUR 50 no Silajāņu pagasta pārvaldes (budžeta klasifikācijas kods 01.110.,
struktūrvienības 30) EKK 5238 (pamatlīdzekļi) uz EKK 2312 (inventārs);
3.8. Novirzīti EUR 250 no Silajāņu bibliotēkas (budžeta klasifikācijas kods 08.210.,
struktūrvienības 7) EKK 5238 (pamatlīdzekļi) uz EKK 2312 (inventārs);
3.9. Novirzīti EUR 170 no Galēnu pagasta pārvaldes (budžeta klasifikācijas kods 01.110.,
struktūrvienības 32) EKK 5238 (pamatlīdzekļi) uz EKK 2312 (inventārs);
3.10. Novirzīti EUR 532731 no „Vairāku mērķu attīstības projekti” (budžeta klasifikācijas
kods 04.740., struktūrvienības 164) EKK 5200 uz:
3.10.1. projektu „SAM 5.6.2.” (budžeta klasifikācijas kods 04.740., struktūrvienības 194)
EKK 5200 EUR 124 145;
3.10.2. projektu „Komercdarbības atbalsts publiskās infrastrastruktūras attīstībai
Stabulnieku pagastā” (budžeta klasifikācijas kods 04.740., struktūrvienības 197)
EKK 5200 EUR 189458;
3.10.3. projektu „Autoceļš Nr.4 Stabulnieki- Pastari kapitālais remonts un rekonstrukcija”
(budžeta klasifikācijas kods 04.740., struktūrvienības 214) EKK 5200 EUR 83 356;
3.10.4. projektu „Autoceļš Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures kapitālais remonts un
rekonstrukcija” (budžeta klasifikācijas kods 04.740., struktūrvienības 216) EKK
5200 EUR 7020;
3.10.5. projektu „Autoceļš Soboļevka- Maltas Trūpi” (budžeta klasifikācijas kods 04.740.,
struktūrvienības 216) EKK 5200 EUR 212 108.
3.11. Novirzīti EUR 165618 no „Vairāku mērķu attīstības projekti” (budžeta klasifikācijas
kods 04.740., struktūrvienības 164) EKK 5200 uz:
3.11.1. Riebiņu vidusskolu (budžeta klasifikācijas kods 09.219.02., struktūrvienības 28)
EKK 2321 – EUR 5150; EKK 2242 –EUR 3500;
3.11.2. Aizdevumu atmaksai (budžeta klasifikācijas kods 00.020.) EKK 9000- EUR 156968.
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2. pielikums
LĪGUMS _____
par siltumenerģijas pārdošanu
Preiļos,

2019.gada 1.septembrī

SIA “Agrofirma “Turība””, vienotais reģ. Nr. 47703000195, tās valdes priekšsēdētāja Māra Bekeša
personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā – Autonomais ražotājs, no
vienas puses, un
Riebiņu novada dome, Reģ. Nr. 90001882087, tās priekšsēdētāja Pētera Rožinska personā, kurš darbojas
pamatojoties uz nolikumu, turpmāk tekstā – Pircējs, no otras puses, visas kopā un katra atsevišķi turpmāk
tekstā – Puses vai Puse, savstarpēji vienojoties, bez viltus un maldināšanas un,
pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2019.gada __________ sēdes lēmumu Nr.__ “Par
siltumenerģijas tarifiem Riebiņu ciematā” (protokols Nr. ___), noslēdz sekojoša satura līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Autonomais ražotājs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam siltumenerģiju.
1.2. Piederības robeža starp Autonomā ražotāja un Pircēja siltumtīkliem ir Saules iela 8, Riebiņi,
Riebiņu pagasts, Riebiņu novads.
1.3. Mēraparāta uzstādīšanas vieta: objektos, kuriem tiek piegādāta siltumenerģija, kas ir norādīti Līguma
Pielikumā Nr.1.
1.4. Līguma priekšmetu var mainīt, pamatojoties tikai uz Pušu rakstisku piekrišanu.
2. Autonomā ražotāja pienākumi, tiesības un atbildība
2.1. Autonomais ražotājs apņemas:
2.1.1. pārdot un piegādāt siltumenerģiju ar:
2.1.1.1. siltumnesēja temperatūru uz piederības robežas; padeves ūdens temperatūras novirzi diennaktī
vidēji nepārsniedzot +/- 3 grādu pēc Celsija robežās;
2.1.1.2. spiedienu apkurei 4 bar katlu mājā; cirkulācijas apjoms līdz 80 (astoņdesmit) kub. m./stundā.
2.1.2. Par Autonomā ražotāja vainas dēļ Pircējam nepiegādāto siltumenerģiju (apjomu nosaka pēc
siltumskaitītāja rādījumiem vai siltumenerģijas padeves pārtraukšanas gadījumā pēc vidējā
diennakts patēriņa iepriekšējā dienā pirms enerģijas padeves pārtraukšanas) maksāt līgumsodu
0,05 % apmērā no nepiegādātās siltumenerģijas.
2.1.3. brīdināt Pircēju par izmaiņām piegādes grafikā, kas būtiski neietekmē nepieciešamo
temperatūras režīmu, norādot konkrētu datumu un laiku ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas
iepriekš.
2.1.4. uzsākt apkures sezonu Pušu saskaņotā termiņā;
2.1.5. apzinīgi pildīt savas uzņemtās līgumsaistības, ar nosacījumu, ka Pircējs godprātīgi pildīs savas
uzņemtās saistības.
2.2. Autonomajam ražotājam ir tiesības:
2.2.1. atslēgt Pircēja siltumapgādes sistēmas, un pēc tam paziņot to atslēgšanas iemeslus, lai veiktu
neatliekamus pasākumus avāriju un bojājumu novēršanā;
2.2.2. par nesavlaicīgi veiktajiem maksājumiem iekasēt līgumsodu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un
apmērā;
2.2.3. saņemt un iepazīties ar dzīvojamo māju un ēku mēraparātu rādītājiem, kas attiecas uz norēķiniem
starp Pircēju un Autonomo ražotāju, kā arī starp Pircēju un dzīvojamo māju, dzīvokļu, ēku
īpašniekiem un īrniekiem;
2.2.4. netraucēti no Pircēja vai trešo personu puses pildīt savas uzņemtās Līgumsaistības;
2.2.5. bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku pārtraukt vai samazināt siltumenerģijas padevi šādos
gadījumos:
2.2.5.1. elektroenerģijas un reaģentu piegādes pārtraukumi;
2.2.5.2. siltumenerģijas tīklu avārijas;
2.2.5.3. dabas katastrofas, stihiskas nelaimes;
2.2.5.4. ja netiek pildīti šī līguma 3.1.1. punkta nosacījumi.
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2.2.6. Iepriekš brīdinot pārtraukt siltumenerģijas padevi šādos gadījumos:
2.2.6.1. ja Pircējs vai trešās personas ar Pircēja piekrišanu veic būvdarbus, kas ierobežo Autonomā
ražotāja līgumā noteikto pienākumu izpildi;
2.2.6.2. ja Pircējs pārkāpj būtiskus Līguma noteikumus un pēc Autonomā ražotāja brīdinājuma pārkāpumi
netiek novērsti.
2.2.7. brīdinot Pircēju vienu mēnesi iepriekš, mainīt siltumenerģijas cenu, noslēdzot vienošanos, kas
kļūs par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Pircēja pienākumi, tiesības un atbildība
3.1. Pircējs apņemas:
3.1.1. pilnā apmērā norēķināties ar Autonomo ražotāju par pārdoto un piegādāto siltumenerģiju,
Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
3.1.2. nodrošināt:
3.1.2.1. cauruļvadu, siltuma izmantošanas ietaišu, siltumizolācijas, kontroles un uzskaites mēraparātu un
no piederības robežas - siltumtīklu un aprīkojuma uzturēšanu tehniskā kārtībā, kā arī to kvalificētu
apkalpošanu;
3.1.2.2. Autonomā ražotāja pārstāvju brīvu piekļūšanu siltumtīklu būvju apskatei, siltumapgādes
sistēmām un norēķina uzskaites mēraparātiem, lai kontrolētu siltumenerģijas patēriņa režīma
ievērošanu, izlietotās siltumenerģijas daudzumu;
3.1.2.3. izlietotās siltumenerģijas daudzuma reģistrāciju, nolasot skaitītāja rādījumus un iesniedzot tos
Autonomajam ražotājam;
3.1.2.4. uzstādīto skaitītāju saudzīgu lietošanu, saglabāšanu, apkopi, remontiem un meteoroloģiskām
pārbaudēm, uzlikto plombu un skaitītāju savienojumu uzturēšanu kārtībā, to noņemšanu,
saskaņojot ar Autonomo ražotāju;
3.1.2.5. nekavējošu informācijas sniegšanu Autonomajam ražotājam par visiem norēķinu uzskaites
mēraparātu bojājumiem, par avārijām, kas saistītas ar siltumtīkla noplūdi, nekavējoties atslēdzot
bojātos cauruļvadus vai siltuma izmantošanas ietaises un ziņojot par to Autonomajam
ražotājam;
3.1.2.6. no piederības robežas - siltumtīklu, siltuma punktu, apkures sistēmu revīziju un hidrauliskās
pārbaudes katru gadu, saskaņojot ar Autonomo ražotāju;
3.1.2.7. siltumenerģijas izšķērdīgas lietošanas nepieļaušanu un pieļaujamo siltumtīkla ūdens zudumu
0,025% no sistēmā esošā ūdens daudzuma nepārsniegšanu diennaktī;
3.1.2.8. organizēt siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu dzīvojamo māju, ēku īpašniekiem un
īrniekiem, ievērojot šī līguma nosacījumus un Puses tiesības, kā arī netraucējot Puses
pienākumu izpildei;
3.2. Pircējam ir tiesības:
3.2.1. piestādīt rēķinu Autonomajam ražotājam par Autonomā ražotāja vainas dēļ Pircējam
nepārdoto siltumenerģiju;
3.2.2. izteikt pretenzijas par siltumenerģijas kvalitāti, iesniegumus (pretenzijas) ir jāiesniedz 10 (desmit)
dienu laikā pēc augstāk minētā fakta konstatēšanas konflikta gadījumā Autonomais ražotājs un
Pircējs izveido komisiju jautājuma izlemšanai.
3.3. Pircēja atbildība:
3.3.1. Pircējs ir atbildīgs par karstā ūdens zudumiem siltumtīklos, ja tie pārsniedz 3 m3 diennakts laikā;
3.3.2. Pircējam jāapmaksā siltumtīkla ūdens zudumus, kas pārsniedz Līgumā noteikto apjomu, kā arī
par siltumtīkla ūdens patvaļīgu lietošanu – atbilstoši trīskārtīgai piebarošanas ūdens cenai,
ieskaitot siltuma zudumus, kas radušies piegādājot šo karsto ūdeni;
3.3.3. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par Pircēja vainas dēļ Autonomajam ražotājam vai trešajām
personām, šo personu darbiniekiem un mantai nodarītajiem zaudējumiem;
3.3.4. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par Pircēja vai trešo personu veiktajiem būvdarbiem, kas tiek
veikti ar Pircēja piekrišanu un kuru rezultātā tiek traucēta Autonomā ražotāja Līgumsaistību
izpilde.
4. Cena un norēķinu kārtība

28

4.1. Norēķinus ar Autonomo ražotāju pilnā apmērā veic Pircējs, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4.2. Pircējam piegādātās un pārdotās:
4.2.1. siltumenerģijas cena EUR par 1 MWh – EUR 63,03 (sešdesmit trīs euro 03 euro centi), plus PVN
21%.
4.3. Līguma norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu, ēku īpašnieki un īrnieki maksā Pircējam:
4.3.1. par siltumenerģiju saskaņā ar noslēgto līgumu starp Pircēju un dzīvojamo, māju dzīvokļu, ēku
īpašnieki un īrnieki.
4.4. Līguma 4.2. punkta apakšpunktā noteiktā cena ir spēkā līdz brīdim, kamēr Puses nevienojas par
cenu izmaiņām. Cenu izmaiņas Puses noformē ar rakstisku papildus vienošanos, kas būs šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
4.5. Pircējs norēķinus ar Autonomo ražotāju par pārskata mēnesī piegādāto siltumenerģiju veic līdz
nākamā mēneša 15. datumam.
4.6. Par šī Līguma 4.5. punktā minētā termiņa kavējumu Pircējs maksā Autonomajam ražotājam
līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
4.7. Pārdotās siltumenerģijas apjomu uzskaita ar mēraparātiem, kas ir uzstādīti, objektos. Datu fiksēšanas
brīdis ir katra mēneša pēdējā kalendārā diena plkst.1600. Mēraparātu rādījumus fiksē aktā, kuru
paraksta abu pušu pilnvarotās personas.
5. Sevišķie noteikumi
5.1. Gadījumā, ja Pircējs izbeidz līgumu pirms Līguma 6.9.punktā noteiktā termiņa vai ja Pircējs pieļauj
būtiska līguma nosacījuma pārkāpumu (piemēram, bez Autonomā ražotāja piekrišanas tiek mainīts
Līguma priekšmets vai Pircēja darbības vai bezdarbības rezultātā Autonomā ražotāja līgumsaistību
izpilde tiek būtiski traucēta vai kļūst neiespējama utml.), Autonomajam ražotājam ir tiesības no
Pircēja piedzīt līgumsodu 50% apmērā no apkures sezonas piegādātās siltumenerģijas.
6. Vispārīgie noteikumi
6.1. Autonomais ražotājs un Pircējs nodrošina sava atbildīgā pārstāvja ierašanos triju stundu laikā pēc
informācijas saņemšanas no kādas Līguma slēdzējas Puses, ja rodas nepieciešamība izvērtēt radušos
situāciju un sastādīt aktu, kas saistīts ar siltumenerģijas, vai citu būtisku Līgumsaistību izpildi.
6.2. Puses vienojas, ka par atbildīgajiem pārstāvjiem tiek nozīmētas: no Autonomā ražotāja puses –
Juris Vaivods (mob. 28645770), no Pircēja puses – Komunālās nodaļas vadītājs Roberts
Kabakovs ( mob.29472557);
6.3. Puses ir iepazinušās ar šo Līgumu un tā pielikumiem. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos.
6.4. Puses par šajā Līgumā noteikto saistību izpildi ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem LR tiesību
aktiem.
6.5. Pusēm ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa savstarpēji vienojoties vai arī vienai no Pusēm,
brīdinot pārējās Puses trīs mēnešus iepriekš, kā arī LR spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos.
6.6. Jebkuri grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski pielikumu veidā, un stājas spēkā, kad abas
Puses parakstījušas, tie pievienojami šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
6.7. Visi paziņojumi, kas nogādājami uz Pušu adresēm, nosūtāmi adresātam ar ierakstītu vēstuli vai
nododami pret parakstu.
6.8. Līdz ar šī Līguma parakstīšanas brīdi, spēku zaudē jebkuras agrākās rakstiskās un mutiskās
vienošanās par šī Līguma priekšmetu.
6.9. Līgums stājas spēkā ar 2019./2020.gada apkures sezonas sākumu un darbojas līdz
2019./2020.gada apkures sezonas beigām.
6.10. Šis Līgums ir saistošs Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.
6.11. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trijām) lapām, pielikumi uz 1 (vienas) lapas,
ar vienādu juridisku spēku, katra Puse glabā 1 (vienu) Līguma eksemplāru.
Autonomais ražotājs

7. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs

SIA ”Agrofirma “Turība””
Raiņa bulvāris 13A, Preiļi, LV -5301

Riebiņu novada dome
Saules iela 8, Riebiņi, LV-5626
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Reģ. Nr. 47703000195
konts LV93UNLA00260004006 03
AS „SEB banka”
kods UNLALV2X

Reģ. Nr. 90001882087
konts LV12UNLA0050005638857
AS „SEB banka”
kods UNLALV2X

_________________M. Bekešs

_______________ P. Rožinskis
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Pielikums Nr. 1
Pie 2019.gada 01.septembra līguma par siltumenerģijas pārdošanu

Siltumenerģijas piegādes objekti līdz piederības robežai:


Daudzīvokļu mājas, pēc adreses:
- Parka iela 2, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326;
- Rēzeknes iela 1, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326;



Riebiņu novada dome, (kadastra apzīmējums7662-005-0691-001), kas atrodas Saules
iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326;



Riebiņu novada kultūras centrs (kadastra apzīmējums 7662 005 0846 001), kas atrodas
Saules ielā 8A, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326;



Riebiņu novada centrālā bibliotēka (kadastra apzīmējums 7662 005 0847 001), kas
atrodas Saules ielā 8B, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326;



Riebiņu ambulance (kadastra apzīmējums 7662 005 0127 001), kas atrodas Viļānu ielā
2A, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326;



Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centrs „Pakāpieni”, kadastra Nr. 7662-005-0125, kas
atrodas Viļānu ielā 1, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326.

Pušu rekvizīti:
Autonomais ražotājs

Pircējs

SIA ”Agrofirma “Turība””
Raiņa bulvāris 13A, Preiļi, LV -5301
Reģ. Nr. 47703000195
konts LV93UNLA00260004006 03
AS „SEB banka”
kods UNLALV2X

Riebiņu novada dome
Saules iela 8, Riebiņi, LV-5626
Reģ. Nr. 90001882087
konts LV12UNLA0050005638857
AS „SEB banka”
kods UNLALV2X

_________________M. Bekešs

_______________ P. Rožinskis
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3. pielikums

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2019
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes 2019. gada 20. augusta
sēdes lēmumu Nr. __; protokols Nr.__

Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saistošie noteikumi „Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā ” nosaka Riebiņu
novada pašvaldībā nodrošināto (sniegto vai organizēto) sociālo pakalpojumu – sociālās
aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu (turpmāk tekstā – Sociālie
pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību un kārtību, kādā
persona vai tās likumiskais pārstāvis, pieprasa Sociālos pakalpojumus Riebiņu novada
pašvaldībā, Sociālo pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par Sociālā
pakalpojuma piešķiršanu, pārtraukšanu, atteikšanu vai izbeigšanu pārsūdzēšanas kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu persona pieprasa Riebiņu novada domes Sociālajā dienestā
(turpmāk tekstā – Sociālais dienests).
3. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot ģimenes(personas) un dažādu personu
grupu dzīves kvalitāti un uzlabot, atjaunot personas spējas sociāli funkcionēt un iekļauties
sabiedrībā.
4. Tiesības saņemt Sociālos pakalpojumus ir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu
dzīvesvietu Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
II SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRĪBA
5. Sociālais dienests sniedz vai organizē šādus Sociālos pakalpojumus:
5.1. sociālā darba pakalpojumu;
5.2. psihologa pakalpojumu;
5.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai
personai institūcijā;
5.4. specializētā autotransporta pakalpojumu;
5.5.asistenta pakalpojumu;
5.6. higiēnas pakalpojumu;
5.7. ilgstoša sociālā aprūpes un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
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5.8. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
5.9. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām
darbībām;
5.10. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā.
6. Pieprasot sociālos pakalpojumu, persona vai tās pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz
dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”” 3. nodaļā noteiktajam.
7. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Sociālais dienests 10 darba
dienu laikā pēc iesniegumu un visu dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja nepieciešams,
pēc apsekošanas dzīvesvietā novērtē personas vajadzības atbilstoši normatīvajiem aktiem,
pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt sociālo pakalpojumu.
8. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, Sociālais dienests var slēgt līgumu ar
fizisku/juridisku personu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, līgumā paredzot kārtību, kādā
tiks kontrolēta sniegtā pakalpojuma kvalitāte.
9. Ja pašvaldības administratīvajā periodā nav iespēju snieg attiecīgo sociāļo pakalpojumu,
Sociālais dienests slēdz līgumu ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem citās pašvaldībās.
III SOCIĀLĀ DARBA PAKALPOJUMS
10. Sociālais darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai, ģimenei,
personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli
funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās
atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas (-u) resursus un iesaistot
atbalsta sistēmās.
11. Sociālais dienests, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo situāciju nodrošina:
11.1.sociālā darbinieka ģimenēm ar bērniem konsultācijas, sociālpsiholoģisko atbalstu
ģimenēm ar bērniem; bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm,
atbalsta ģimenēm, uzticības personām, ģimenēm, kuras audzina bērnu – invalīdu;
bērniem, kuri izdarījuši likumpārkāpumus un viņu vecākiem, bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās,
11.2. sociālā darbinieka ar personu grupām konsultācijas personām pēc brīvības
atņemšanas soda izciešanas, invalīdiem, vecuma pensijas saņēmējiem un citiem
Sociālā dienesta klientiem, kuriem ir sociālās problēmas;
12. Sociālā dienesta Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem:
12.1.palīdz ģimenei noteikt, mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās,
savstarpējās attiecības;
12.2. sniedz informāciju par Sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido
sadarbību starp ģimeni vai ģimenes locekļiem un Sociālo pakalpojumu
sniedzējiem;
12.3. atbalsta ģimenes attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos
īstenot;
12.4. piesaista nepieciešamos resursu un organizē Sociālos pakalpojumu ģimenei
sociālo problēmu risināšanai.
13. Sociālā dienesta Sociālais darbinieks ar personu grupām:
13.1. palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un risināt
personiskās, savstarpējās attiecības;
13.2. katrai sociāli rehabilitējamajai personai izstrādā un īsteno sociālās rehabilitācijas
plānu;
13.3.atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos
īstenot;
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13.4.piesaista nepieciešamos resursus un organizē Sociālos pakalpojumus personas
sociālo problēmu risināšanai;
13.5.sniedz informāciju par Sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido
sadarbību starp personu un citiem valsts un pašvaldības Sociālo pakalpojumu
sniedzējiem sociālo pakalpojumu saņēmēju interesēs.

IV PSIHOLOGA PAKALPOJUMS
14. Psihologa pakalpojumus– starppersonu un sociālās vides, personu un/vai ģimeņu
psiholoģisko problēmu risināšanu, sniedzot tām profesionālu psiholoģisko palīdzību un
atbalstu, sekmējot krīzes situāciju un personu psiholoģisko problēmu pārvarēšanu un
iekļaušanos sabiedrībā, nodrošina Sociālā dienesta psihologs.
15. Pakalpojumi tiek nodrošināti personām un/vai ģimenēm problēmsituācijās, risinot
bērnu audzināšanas problēmas, krīzes situācijās (šķiršanās, zaudējuma krīzes, atbalsts
ģimenei, ja kāds no ģimenes locekļiem ir cietis autoavārijā vai kādos citos nelaimes
gadījumos, bērna vai vecāka ilgstošas slimības, nāves, suicīda gadījumā),
posttraumatiskā stresa, depresijas gadījumā u.c.
16. Sociālajā dienestā var saņemt sekojošus psihologa pakalpojumus:
16.1. individuālās psihologa konsultācijas;
16.2. ģimenes konsultēšanu;
16.3. psiholoģisko atbalstu trūcīgo ģimeņu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) –
diagnostiku, korekciju, konsultēšanu;
16.4. pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas;
16.5. psihologa atzinuma sagatavošana dažādām institūcijām pēc pieprasījuma
(policija, bāriņtiesa, prokuratūra, tiesa u.c.).
17.Veicot psiholoģisko diagnostiku, pēc nosūtošās institūcijas rakstiska pieprasījuma,
tiek izsniegti psihologa atzinumi, izziņas.
18. Lai saņemtu psihologa pakalpojumus, persona vēršas pie Sociālā Dienesta
speciālista (sociālā dienesta vadītājas, psihologa, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un
bērniem), iesniedz rakstisku iesniegumu, norādot problēmu, vēlamo tās risinājumu un saņem
nosūtījumu pie psihologa.
19. Sociālā dienesta Psihologa pakalpojums ietver pakalpojumu līdz desmit psihologa
konsultācijām.

V ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMS PIEAUGUŠAI PERSONAI INSITŪCIJĀ
20. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai
personai institūcijā Riebiņu novadā tiek sniegts sociālās aprūpes centrā “Rušona”
21. Sociālais pakalpojums sociālajā aprūpes centrā “Rušona” ir pasākumu kopums,
kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības
aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Sociālā institūcija personai, kura
vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, nodrošina pilnu aprūpi
un sociālo rehabilitāciju
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22. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām - pensijas vecuma
personām un invalīdiem ar redzes vai fiziska rakstura traucējumiem, kuras objektīvu
apstākļu (vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ) dēļ nevar sevi aprūpēt, ja
nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.
23. Persona vai viņas likumiskais pārstāvis Riebiņu sociālajā dienestā iesniedz šādus
dokumentus:
23.1. iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
23.2 atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli
apliecinoši dokumenti, ja pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
23.3. ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda
funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju
(plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās
slimības) neesamību;
23.4. psihiatra atzinumu par speciālo(psihisko)kontrindikāciju neesamību un
piemērotākā sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem
(atzinums saskaņā ar MK noteikumiem par Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtību), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt personas ar
garīga rakstura traucējumiem,
24. Maksa par pakalpojumu sociālajā aprūpes centrā “Rušona” tiek noteikta ar
pašvaldības lēmumu.
25. Lēmumu par Pakalpojuma nepieciešamību vai personas uzņemšanu rindā, ja
aprūpes centrā “Rušona” nav brīvu vietu, pieņem 10 darbdienu laikā pēc minēto
dokumentu saņemšanas
26. Ja personai ir Latvijas Republikas Civillikumā (turpmāk tekstā – Civillikums)
noteiktie likumīgie apgādnieki, Sociālais Dienests normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli. Personas vai tās
likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot
vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju.
27. Pakalpojumu sniegšanu institūcijā var pārtraukt, ja:
27.1. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām iekšējās kārtības noteikumus;
27.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami pakalpojumi institūcijā un tos
var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
27.3. persona rakstiski pieprasa pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.

VI SPECIALIZĒTĀ AUTOTRANSPORTA PAKALPOJUMS
28. Specializētā autotransporta pakalpojums tiek nodrošināts: veselības aprūpes iestāžu
apmeklēšanai, rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai un
to remonta veikšanai. Specializētais transports netiek piešķirts personai, kurš izmanto asistenta
pakalpojumu pašvaldībā.
29. Specializētā autotransporta pakalpojums jāpieprasa ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms
brauciena. Ja persona vēlas atteikt pasūtīto braucienu, par to jāinformē ne vēlāk kā 2 stundas
pirms izbraukšanas.
30. Nepieciešamā informācija:
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personai, kas izmantos specializēto autotransportu, jānorāda deklarētā dzīvesvieta, brauciena
mērķis, datums, laiks, aptuvenais transporta izmantošanas ilgums;
31. Pakalpojums var tikt izmantots 5 reizes kalendārajā gadā, bet nepārsniedzot 600 km
vienai personai
32. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem.

VII ASISTENTA PAKALPOJUMS
33. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un
funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās
aktivitātēs.
34. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:
34.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas centru;
34.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
34.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.
34.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
35. Samaksa par asistenta pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.
VIII HIGIĒNAS PAKALPOJUMS
36. Higiēnas pakalpojums ietver veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu Sociālā pakalpojuma
centra telpās Riebiņos.
37. Higiēnas pakalpojums tiek sniegts trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
38. Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgās personas (ģimenes)
statusam, vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statusam vai invalīda apliecību.
39. Mazgāšanos dušā viena persona var saņemt divas reizes nedēļā. Veļas mazgāšanas
pakalpojumu viena persona var saņemt trīs reizes mēnesī.
40. Maksa par pakalpojumu noteikta Riebiņu novada domes apstiprinātajos izcenojumos.
IX ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ
BĒRNIEM
41. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas
nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem un, bez
vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams
nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa un ja šajā punktā minētajām personām nav
kontrindikāciju minētā pakalpojuma saņemšanai.
42. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bērniem piešķir
pamatojoties uz Riebiņu novada bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
X ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSITŪCIJĀ
BĒRNIEM
43. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas
nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes
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situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24
stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.
43. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:
43.1. bērniem un ģimenēm ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā- līdz 60 dienām gadā,
43.2. nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz pilngadības sasniegšanai pēc
bērna piedzimšanas, ja ģimenē ir nelabvēlīgi apstākļi.
44. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts gadījumos, kad
pakalpojumu nenodrošina valsts.
45. Lai sniegtu attiecīgo sociālo pakalpojumu, Sociālais dienests slēdz līgumu ar Sociālā
pakalpojuma sniedzēju.
XI SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNAM,
KURŠ CIETIS NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM
46. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga
nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas
nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko
un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz un apmaksā no valsts
budžeta līdzekļiem saskaņā ar LR Ministru kabineta. Noteikumiem.
47. Ja bērns ir cietis no prettiesiskām darbībām, Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi
dokumenti:
47.1. bērna vecāku, aizbildņa, bāriņtiesas vai izglītības iestādes vadītāja (ja bērns cietis
izglītības iestādē) iesniegums;
47.2. psihologa vai profesionāla sociālā darbinieka atzinums;
47.3. izraksts no bērna medicīnas kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju
(ja tāda sniegta).
48. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, var saņemt:
48. 1. dzīvesvietā ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām;
48. 2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.
49. Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams, lai kopā ar bērnu
rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas bērnu
aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā institūcijā apmaksā no valsts budžeta
līdzekļiem.
50. Sociālais dienests, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu pie pakalpojuma
sniedzēja.
51. Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā no valsts
budžeta līdzekļiem.
52. Atsevišķos gadījumos Sociālais dienests ir tiesīgs lemt arī par papildus pakalpojuma
piešķiršanu, ko finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
XII SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ
53. Sociālais dienests pieņem dokumentus un izvērtē nepieciešamību piešķirt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk šajā nodaļā –
pakalpojums) personai par valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
53.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
53.1..1. personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, ja funkcionālie traucējumi
atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;
53.1.2. likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās personas;
53.1.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas
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atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu aizsardzības likuma 15.pantā
minētās personas.
XIII SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
54. Lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, persona vai tās
likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
54.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
54.2. dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu, ar kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu
apgādnieku (ja apgādnieks nevar maksāt pilnu pakalpojuma maksu) ienākumus un
materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus;
54.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta medicīnisko
kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli
transmisīvās slimības) neesamība, ja persona vēlas saņemt sociālās aprūpes dzīvesvietā
pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
institūcijā;
54.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko
pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja pakalpojumu vēlas
saņemt persona a garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem.
55. invaliditāti apliecinoša dokumenta vai pensionāra apliecības kopiju, ja pakalpojumu
vēlas saņemt attiecīgi persona ar invaliditāti vai pensionārs;
56. citus dokumentus, ko pieprasa sociālā darba speciālists, atbilstoši attiecīgā sociālā
pakalpojuma veidam.
57. Sociālais dienests :
57.1. reģistrē personas iesniegumu;
57.2. apmeklē personu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
57.3. izvērtē personas vai viņa ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību
noslēgt vienošanos par to;
57.4. novērtē personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, aizpildot personas vajadzību pēc
sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
57.5. pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
57.6. nepieciešamības gadījumā sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
57.7. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un
personas un viņu apgādnieku maksātspēju;
57.8. pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu vai sagatavo
starplēmumu par klienta vajadzībām atbilstoša sociālā pakalpojuma nepieciešamību;
57.9. pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai uzņemšanu rindā;
57.10. par pieņemto lēmumu informē personu.
58. Ja persona pieprasījusi valsts finansētu pakalpojumu, Sociālais dienests normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā nodrošina dzīves apstākļu apsekošanu (ja tas nepieciešams
lēmuma pieņemšanai), personas vajadzību novērtēšanu un lemj par pakalpojuma
nepieciešamību, organizē pakalpojuma saņemšanu, nepieciešamos dokumentus nosūta
LR Labklājības ministrijai vai Valsts sociālās integrācijas aģentūrai
XIV SAMAKSAS KĀRTĪBA PAR SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMIEM

59. Persona un /vai viņas apgādnieks maksā par Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
Pakalpojumu, ko sniedz pašvaldība, atbilstoši noslēgtajam līgumam, Ministru kabineta
un Riebiņu novada domes noteiktajā kārtībā.
60. Vecākiem ir pienākums maksāt par bērnam sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes
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pakalpojumiem atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem
aktiem.
61. Ja personai nepieciešams pakalpojums, kas nav pieejams Riebiņu novada pašvaldībā,
Sociālais dienests slēdz līgumu ar citu pašvaldību reģistrētajiem pakalpojumu
sniedzējiem par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu un samaksu.
XV SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
62. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:
62.1. bez maksas saņemt informāciju par pašvaldības sniegtajiem sociālajiem
pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;
62.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par sociālo
pakalpojumu;
62.3 iesniegt priekšlikumus un sūdzības par sociālo pakalpojumu kvalitāti un klienta tiesību
neievērošanu.
63. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir pienākums:
63.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības
pienākumiem;
63.2. sniegt patiesas ziņas par sevi un savu sociālo situāciju;
63.3. noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
63.4. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas
kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
63.5. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā
pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
63.6. sociālā pakalpojuma saņemšanas brīdī neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo,
toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
63.7.izmantot iespējas saņemt veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja
personai ir sociālās problēmas saistītas ar psihoaktīvo vielu lietošanu.
XVI GADĪJUMI, KAD IZBEIDZ SNIEGT SOCIĀLO PAKALPOJUMU
64. Sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem
apstākļiem:
64.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
64.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;
64.3. personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un tos var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
64.4. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
64.5. ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss;
64.6. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas, un sociālais pakalpojums
nav nepieciešams;
64.7. personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts
pakalpojums institūcijā;
64.8. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
64.9. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu
64.10. iestājusies personas nāve.
65. Sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
bērniem izbeidz sniegt, ja:
65.1. Riebiņu novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aprūpes tiesību atjaunošanu bērna
vecākiem;
65.2. Riebiņu novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai
nodošanu aizbildnībā;
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65.3. bērns sasniedzis pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi;
65.4. vecāki atguvuši spēju rūpēties par bērnu.
XVII GADĪJUMI, KAD SOCIĀLO PAKALPOJUMU
ATSAKA VAI PĀRTRAUC SNIEGT
66. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem
apstākļiem:
66.1. personai ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
66.2. persona pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko
vai citu apreibinošo vielu ietekmē, izņemot sociālos pakalpojumus šīs mērķa grupas
klientiem;
66.3.persona vai tās apgādnieks ļaunprātīgi neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir
noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
66.4. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo
teritoriju;
66.5. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējinstitūcijas darbiniekiem
un/vai klientiem.
66.6. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas
apstākļi, kuri bijuši sociālā pakalpojuma atteikšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to
veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
XVIII LĒMUMA PAZIŅOŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
67. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar Riebiņu novada sociālā dienesta lēmumu, tas
ir tiesīgs to apstrīdēt Riebiņu novada domē.
XIX NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
68. Saistošie noteikumi „Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā” stājas spēkā likumā
„Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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Saistošo noteikumu Nr. 10/2019
„ Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

1.1. Viena no pašvaldības Sociālā dienesta pamatfunkcijām ir
sociālo pakalpojumu sniegšana un nodrošināšana, bet informācija
par to nav apkopota un uzskatāmi parādīta klientiem
pieejamā/saprotamā formā.
1.2.Sociālo pakalpojumu veidus, saņemšanas un finansēšanas
kārtību nosaka arī Ministru Kabineta noteikumi, taču tajos nav
atrunāti tieši pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi un
noteiktie kritēriji to saņemšanai un apmaksas kārtībai.
2.1.Uzskaitīti sociālo pakalpojumu veidi, ko sociālais dienests
sniedz vai organizē to sniegšanu.
2.2. Norādīts, kādus sociālos pakalpojums var saņemt Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā, kādus pakalpojumus sniedz
pašvaldība par budžeta līdzekļiem.
2.3. Noteiktas mērķa grupas, kurs ir tiesīgas saņemt sociālos
pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2.4. Sniegts īss sociālo pakalpojumu, kuru izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta līdzekļiem, apraksts un saņemšanas
kārtība.
Īpaši šie saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs, jo
jauni pakalpojumu veidi netiek ieviesti, bet tikai apkopota
informācija par jau sniegtajiem un nodrošinātajiem
pakalpojumiem pašvaldības iedzīvotājiem. Konkrētas
pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas nav
paredzamas (plānojas aptuveni pēc iepriekšējā gada līmeņa), jo
tas atkarīgs no pieprasījumu daudzuma un dažādiem sociālajiem
gadījumiem.
4.1. Mērķgrupa – Riebiņu novada pašvaldībā dzīvesvietu
deklarējušas personas, kurām nepieciešams sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas vai sociālā darba pakalpojums, un kura
atbilst šajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem.
4.2.Informācijas pieejamība un tiešais formulējums veicinās
tiesību realizēšanu, kā arī uzlabosies pakalpojumu pieejamība un
noteikumos atrunātie kritēriji uzliek pienākumu personām sniegt
par sevi patiesu un precīzu informāciju.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši
Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Sociālo pakalpojumu saņēmēji, citi pašvaldības iedzīvotāji.
6.2. Sarunas, saņemta informācija mutiskā veidā.

Domes priekšsēdētājs

P. Rožinskis

41

