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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā

2019. gada 21. maijā

Nr. 5

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdes darba kārtībā:
N.p.k.

Skatāmais jautājums

Ziņotājs

1.

Par Riebiņu novada līdzdalību programmas „Izaugsme un Domes
nodarbinātība” 8.3.1.2. pasākumā „Digitālo mācību un priekšsēdētājs
P. Rožinskis
metodisko līdzekļu izstrāde” projektā

2.

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas
priekšsēdētājas Inetas Anspokas iesnieguma izskatīšana

P. Rožinskis
P. Rožinskis

3.

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2019 „Par grozījumiem 2019.
gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par
Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu” projekta
apstiprināšanu

4.

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Grozījumi Riebiņu
P. Rožinskis
novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 14/2018 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas
un Rušona ezeros” projekta apstiprināšanu

5.

6.

7.

Par uzņēmēju grantu projektu konkursa
„Riebiņu novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem”
rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības
finansējuma saņemšanai 2019.
Par izmaiņām Riebiņu novada domes Sadarbības grupas
bērnu tiesību aizsardzības jomā sastāvā

P. Rožinskis

Par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi” rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības
finansējuma saņemšanai 2019. gadā

P. Rožinskis
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P. Rožinskis

8.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Desetnieki”

9.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumamP. Rožinskis
„Liepāres”

10.

11.

12.

13.
14.

P. Rožinskis

Par RIEBIŅU NOVADA SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS
MĀJAS “RUDENĀJI” UN SOCIĀLO DZĪVOKĻU
NOLIKUMA projekta apstiprināšanu
Par valsts mērķdotācijas sadali mācību literatūras un
mācību līdzekļu iegādei

P. Rožinskis

Par Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni
un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta
sacensībās 2018./2019.m.g., projekta apstiprināšanu
Par 2018. gada 16. aprīļa Riebiņu novada kultūras namu
iekšējās kārtības noteikumu grozījumiem

P. Rožinskis

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

P. Rožinskis

P. Rožinskis

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Protokolē domes lietvede Karīna Nagle
Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis
Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris
Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis, ekonomiste Valentīna
Bogdanova, Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža, Izglītības jautājumu koordinatore Evelīna
Visocka
Nepiedalās: Ineta Anspoka (aizņemta pamatdarbā)
Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt 8 (astoņus) jautājumus.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris
Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 8 (astoņus) jautājumus kā darba
kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
15.
16.
17.
18.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Kalna Sprindži 1”
Par nekustamā īpašuma “Zemenes”, kadastra numurs 7680
002 0007, nosacītās cenas apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Bitītes”, kadastra numurs 7678 003
0348, atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma “Spāres”, kadastra numurs 7670
008 0066, atsavināšanu
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P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis

19.
20.
21.
22.

Iesniegumu izskatīšana
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17.
janvāra Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Par aizņēmuma ņemšanu Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu realizēšanai autoceļu pārbūves priekšfinansēšanai

P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis

1.
Par Riebiņu novada līdzdalību programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.2.
pasākumā „Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” projektā
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par SIA „Magnetic
Professional”, reģ. Nr. LV42103086895, 2019. gada 30. aprīļa vēstuli Nr.2-05/2019 par Riebiņu
novada līdzdalību programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.2. pasākumā „Digitālo
mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” projektā.
Dome konstatē:
SIA „Magnetic Professional” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar izglītības pakalpojumu
sniegšanu un mācību materiālu izstrādi. Sadarbībā ar Riebiņu vidusskolas un vēl dažu skolu
svešvalodu pedagogiem ir sagatavots iesniegums CFLA ES fondu 2014-2020 darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākumā „Digitālo mācību un metodisko
līdzekļu izstrāde” projektā „Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrāde 4.-6.klasēm krievu
valodā kā svešvalodā- Matrjoška- S” Projekta gaitā tiks izstrādāti mācību materiāli krievu valodā
4.-6.klasei un aprobēti skolā. Projekta laikā Riebiņu vidusskolai plānots iegādāties 10
planšetdatorus un interaktīvo ekrānu ActivPaneli65 HD, kas tiks izmantoti skolotāju un skolēnu
praktiskās darbošanās procesā. Projekta realizācijas laiks- no 2019.gada 13.augusta līdz
2021.gada 31.decembrim.
SIA „Magnetic Professional” piedāvā Riebiņu novada domei piedalīties kā partnerim ar EUR
3000 līdzfinansējumu.
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot
ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis
Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
Piedalīties kā SIA „Magnetic Professional”, reģ. Nr. LV42103086895, partnerim CFLA ES
fondu 2014 - 2020 darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2.
pasākumā „Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” projektā „Digitālā mācību un
metodiskā līdzekļa izstrāde 4. - 6. klasēm krievu valodā kā svešvalodā Matrjoška-S” ar
EUR 3000 līdzfinansējumu, līdzekļus paredzot 2020. gada pašvaldības budžetā.

2.
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas priekšsēdētājas
Inetas Anspokas iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par biedrības „Latvijas
Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas priekšsēdētājas Inetas Anspokas 2019.gada 16.aprīļa
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iesniegumu par vasaras nodarbību, sporta treniņnodarbību organizēšanu bērniem un jauniešiem
Riebiņu vidusskolas telpās vasaras periodā.
Novada dome konstatē:
Vasaras nodarbības un sporta treniņnodarbības ir plānots organizēt šādos datumos:
1) no 6.- 15.jūlijs; 17 cilvēki; plānotie izdevumi telpu nomai – EUR 300;
Sadarbības partneri: SIA „3 Vītolu staļļi”, Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”.
2) no 26.jūlija – 20.augustam; 25 cilvēki, plānotie izdevumi telpu nomai EUR 900.
Sadarbības partneri: biedrība „Rušonieši- sanākam, domājam, darām”, Latvijas badmintona
federācija, Latvijas Olimpiskās komiteja, SIA „Selding”.
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret nav, 2 atturas (Jānis Kupris, Ārija
Pudule), nolemj:
1. Atļaut biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejai organizēt Riebiņu
vidusskolā vasaras nodarbības un sporta treniņnodarbības bērniem un jauniešiem
laika periodā no 2019.gada 6. līdz 15.jūlijam, nosakot nomas maksu par telpu
izmantošanu EUR 300 (ar PVN).
2. Atļaut biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejai organizēt vasaras
nodarbības un sporta treniņnodarbības bērniem un jauniešiem Riebiņu vidusskolā
laika periodā no 2019.gada 26.jūlija līdz 20.augustam, nosakot nomas maksu par telpu
izmantošanu EUR 900 (ar PVN).
3. Noteikt, ka Ineta Anspoka ir atbildīga par nodarbību organizēšanu un domei sniegtās
informācijas patiesumu.

3.
Par saistošo noteikumu Nr._7/2019_ „Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu”
projekta apstiprināšanu
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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis
Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7/2019 „Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu””.
projektu (skatīt 1. pielikumu).

4.
Par saistošo noteikumu Nr._8/2019_ “Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada 16.
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros” projekta apstiprināšanu
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Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izsklata Finanšu komitejas, domes vecākās juristes I. Pedānes un vecākā
kārtībnieka p.i. A. Kalvāna lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes 2018. gada
16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu,
Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas
un Rušona ezeros”.
Novada dome, izskatījusi tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46. pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis
Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.8/2019 “Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada
16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros” projektu (skatīt 2. pielikumu).

5.
Par uzņēmēju grantu projektu konkursa
„Riebiņu novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem”
rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole







Novada dome izskata Finanšu komitejas un uzņēmēju grantu projektu konkursa
vērtēšanas komisijas priekšsēdētājas Arnitas Znotiņas lēmumprojektu par uzņēmēju grantu
projektu konkursa „ Riebiņu novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem” rezultātu
apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada jaunajiem un
topošajiem uzņēmējiem” vērtēšanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma
saņemšanai 2019. gadā un piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem:
Projekts Nr. 1 - Silajāņu pagasts, “Ļipovka”, saimnieciskās darbības veicējs Sergejs Škuratovs, reģ.
Nr. : 27039313806, reģistrējies 11.09.2017. – 1320,00 EUR. “Hidrauliskā auto pacēlāja iegāde”
auto remonta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un izmaksu samazināšanai.
Projekts Nr. 2 – Rušonas pagasts, “Līdumu mājas”, Jaunmuiža, topošais pašnodarbinātais Laura
Reitāle – 1500,00 EUR. “Bišu dravas izveide – biškopības uzņēmējdarbības uzsākšanai”.
Projekta ietvaros tiks iegādāti bišu stropi, bišu saimes, biškopībai nepieciešamais inventārs un
darba apģērbs, lai izveidotu bišu dravu biškopības produkcijas ražošanai un perspektīvā
piedāvājot ar biškopību saistītus pakalpojumus, kā piemēram bišu terapiju un apiterapiju.
Projekts Nr. 3 – Galēnu pagasts, Lomi – Burtnieki, Valentīna Litvjakova, individuālais
uzņēmums “IU Makra”, reģ. Nr. 077719 – 1500,00 EUR. “Ieguldījumi IU Makra attīstībā”.
Ar 17.01.2019. uzņēmums reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos. Par projektā iegūtajiem finanšu līdzekļiem viena no uzņēmuma telpām, uzstādot
tajā aukstumkameru, tiks iekārtota kā gaļas izstrādājumu uzglabāšanas vieta. Tas palielinās
ražošanas efektivitāti un apjomus.
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Projekts Nr. 4 – Rušonas pagasts, Kastīre, Aigars Kondavnieks, nodokļu maksātāja Nr.:
21038712162; reģistrējies 15.06.2017. – 769,60 EUR. “Produktu noieta palielināšana un
izdevumu optimizēšana”. Projekta iesniedzējs iegādāsies vieglā automobīļa piekabi, lai
atvieglotu un ievērojami uzlabotu saimnieciskās darbības veikšanu, samazinot materiālu un
izgatavotās produkcijas transportēšanas izmaksas un laiku.
Projekts Nr. 5 – Rušonas pagasts, Gaileiši, “Ūdensrozes”, Renārs Valdonis – individuālais
komersants, saimnieciskā darbība reģistrēta 28.03.2019. – 1500,00 EUR. “Pārvietojamais
kubls uz piekabes” (burbuļvanna ar piekabes platformu). Uzsākot saimniecības darbību,
projekta ietvaros tiks iegādāta koka kubla ar iebūvētu polipropilēna vannu, LED apgaismojumu
un aeromasāžas sistēmu, kā arī piekabes platforma kublas transportēšanai. Pārvietojamā
kubla/burbuļvanna izmantojama jebkurā gadalaikā un laikapstākļos un tās mobilitāte nodrošinās
plašāku klientu loku un šī produkta/ pakalpojuma pieejamību.
2. Apstiprināto projektu kopsumma ir 10694,22 EUR, no kuras pašvaldības finansējums
ir 6589,60 EUR.
3. Uzņēmēju grantu projektu konkursam kopējais domes piešķirtais finansējums ir
7000,00 EUR. Atlikušo summu 410,40 EUR novirzīt pašvaldības Mazo grantu
konkursa projektu līdzfinansēšanai.

6.
Par izmaiņām
Riebiņu novada domes Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā sastāvā
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par izmaiņām Riebiņu novada
domes Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā sastāvā. Tā kā ar Arturu Onužānu ir
izbeigtas darba tiesiskās attiecības, Riebiņu novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības
jomā sastāvā nepieciešams apstiprināt kārtībnieku Jāni Broku.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Riebiņu novada domes kārtībnieku Jāni Broku par Sadarbības grupas bērnu
tiesību aizsardzības jomā locekli.

7.
Par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”
rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un mazo grantu projektu konkursa vērtēšanas
komisijas priekšsēdētājas Ilze Kudiņas lēmumprojektu par mazo grantu projektu konkursa
rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
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1. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas
komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā:
1.1. Piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem:
 Projekts Nr. 2 - Kastīres ciemata iedzīvotāji, IG, “Bērnu rotaļu laukuma izveide
Rušonas pagasta Kastīres ciemā”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700.00 Eur,
Rušonas pagasts. Projekta mērķis - nodrošināt Rušonas pagasta Kastīres ciemata
bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas
atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas
un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Kastīres ciemata iedzīvotājiem, veicinot un
dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām
telpām
 Projekts Nr. 3 - Biedrība “Saulrozītes” “Bērnu rotaļu – atpūtas laukuma izveide”,
pieprasītā līdzfinansējuma summa 700.00 Eur, Sīļukalna pagasts. Projekta mērķis
ir veicināt Sīļukalna pagasta sporta un brīvā laika aktivitāšu popularizēšanu jauno
ģimeņu vidū un sakopt vidi. Projekta uzdevums-nomainīt veco, savu laiku
nokalpojušo aprīkojumu un izveidot rotaļu un atpūtas stūrīti ģimenēm ar maziem
bērniem.
 Projekts Nr. 4 - IG “Dārzu ielas iedzīvotāji” “Droša vide bērnu priekam”, pieprasītā
līdzfinansējuma summa 700.00 Eur, Riebiņu pagasts. Projekta mērķis: veicināt bērnu
aktīvu un drošu brīva laika pavadīšanu, izveidojot bērnu aktīvās atpūtas laukumu
daudzdzīvokļu māju pagalmā Dārzu ielā.
 Projekts Nr. 5 - Anita Betlere “Lasāmās un krāsojamās grāmatas “Neparastie
mājinieki” izdošana, pieprasītā līdzfinansējuma summa 697.42 Eur, Stabulnieku
pagasts. Projekta mērķis ir motivēt vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar saviem
bērniem, ar krāsojamās dzejoļu grāmatas starpniecību nodrošinot vienlaikus gan
izklaides iespēju, gan izglītojoša un audzinoša rakstura nodarbi, kā arī popularizējot
ģimenei draudzīgu apkārtējo vidi.
 Projekts Nr. 10 - Nereģistrēta IG, “Bērnu rotaļu laukuma izveidošana pie Lielā
Ostrovas ezera”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700.00 Eur, Silajāņu pagasts.
Projekta mērķis ir sakārtot plašam apmeklētāju lokam pieejamu infrastruktūru,
veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu Riebiņu novada iedzīvotāju vidū,
uzlabot novada iedzīvotāju atpūtas kvalitāti un vidi, radīt iespēju pilnvērtīgi pavadīt
brīvo laiku, izveidojot bērnu interesēm un vajadzībām atbilstošu atpūtas un rotaļu
laukumu. Projekta ietvaros Lielā Ostrovas ezera publiskajā peldvietā, kas atrodas
Silajāņu pagasta teritorijā uz pašvaldībai piederošās zemes vienības, tiks uzstādīts 3
dažādu veidu bērnu koka šūpoļu komplekss ar slidkalniņu un virvju trepītēm, tiks
izgatavota un uzstādīta pārģērbšanās kabīne un daļēji tiks nomainīti lapenes grīdas
dēļi.
1.2.Piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā projektiem:
 Projekts Nr. 1 - Galēnu pagasts, Galēnu kulūrvēstures biedrība, “Ceļveža “Soli pa solim
Roberta Mūka Filozofijas takā” izdošana, līdzfinansējuma summa 525.90 Eur. Projekta
mērķis - Izdot ceļvedi pa Roberta Mūka Filozofijas taku Galēnu parkā kā gidu Roberta
Mūka pasaules redzējumam, kas pārsniedz racionālās pieejas robežas un spēj redzēt lietu
dziļākos kopsakarus.
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Projekts Nr. 7 - Stabulnieku pagasts, IG “Lai dzīvo Stabulnieki” “Ar saknēm ieaudzis
šajā zemē”, līdzfinansējuma summa 400.00 Eur. Projekta mērķis ir apzināt un pagodināt
Mātes un Starptautiskās Ģimeņu dienas ietvaros Stabulnieku pagastā dzīvojošās un savās
dzimtas sētās saimniekojošās ģimenes ar bērniem un jaunās ģimenes, atbalstīt morāli,
izrādot publisku cieņu, par lojalitāti un uzticību savai dzimtajai pusei, iedrošināt arī
jauno paaudzi būt patriotiskiem, ekonomiski mainīgajos apstākļos valstī, ņemot par
piemēru šīs ģimenes, kā arī turpināt Stabulnieku kultūras nama aizsākto tradīciju Ģimeņu
dienas ietvaros. Finansējums ir piešķirts augļu koku un košumkrūmu stādu iegādei,
kurus dāvinās ģimenēm.
Projekts Nr. 8 – Riebiņu pagasts, IG “Dārzu 9”- “Droša vide bērnu priekam”, piešķirt
finansējumu 500.00 Eur (projekta īstenošanā iesaistīta vienas daudzdzīvokļu mājas
iedzīvotāji).
Projekts Nr. 12 - Rušonas pagasts, Aglonas stacijas IG, “Droša vide bērniem”,
pieprasītā līdzfinansējuma summa 487.08 Eur. Projekta mērķis ir izveidot atpūtas vietu
ģimenēm ar bērniem Aglonas stacijā. Finansējums ir piešķirts konstrukciju iegādei
bērnu laukuma papildināšanai Aglonas stacijā. Pirms konstrukciju iegādes,
pozīcijas saskaņot ar domi.

1.3. Nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektiem:
Projekts Nr. 6 – lai nepārklātos aktivitātes ar citu projektu ietvaros paredzētajām aktivitātēm,
komisijas priekšlikums - projekta vadītājai A. Znotiņai sazināties ar Riebiņu vidusskolu un
piedāvāt šīs grāmatas izgatavošanu atbalstītajā Nordplus programmas projektā ”Zivju nozīmīgā
loma mūsu dzīvē” (“The significant role of fish in our lives”), kurā Riebiņu vidusskola ir šī
projekta partneris.
Projekts Nr. 9 - projekts īsti neatbilst projektu konkursa mērķim. Priekšlikums – projektā
paredzētās aktivitātes apvienot ar kādu no pagastā paredzētajiem pasākumiem.
Projekts Nr. 11 - šī projekta iesniedzējs nav reģistrēts Riebiņu novadā. Priekšlikums – projektā
paredzēto pasākumu īstenot sadarbojoties ar Riebiņu novada kultūras iestādēm.
2. Apstiprināto projektu kopsumma ir 5410.40, pašvaldības finansējums 5000,00 Eur. No
uzņēmēju projekta konkursa novirzīt 410.40 Eur uz Mazo grantu projektu konkursu
“Iedzīvotāji veido savu vidi”.
3. Projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto finansējumu pirms līguma noslēgšanas
iesniegt pašvaldībā labotu projekta budžeta tāmi atbilstoši piešķirtā finansējuma
apjomam.

8.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Desetnieki”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. L., personas kods, 2019. gada 2. maija
iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480040209 sadalīšanu nekustamajā
īpašumā „Desetnieki”, kadastra numurs 76480040209. Zemes vienība jāsadala divos zemes
gabalos, kas atrodas Lomos-Bortniekos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.
Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Desetnieki” sadalāmās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76480040209 kopplatība ir 1,5 ha, tā sadalāma 0,25 ha un 1,25 ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru
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kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no
05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas
atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L3)” izmantošanas
nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Desetnieki” ar
kadastra Nr. 76480040209, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480040209 (platība
1,5 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 0,25 ha un 1,25 ha platībās atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,25ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Dārzu iela 4”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (1,25ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir
noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000
(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu
novada domē.

9.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Liepāres”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Sīļukalna darbnīcas”, reģ. Nr.
41503050381, valdes locekļa Valda Metlāna, 2019. gada 26. aprīļa iesniegumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030054 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Liepāres”,
kadastra numurs 76780030054. Zemes vienība jāsadala divos zemes gabalos, kas atrodas
Stikānos, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā.
Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Liepāres” sadalāmās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76780030054 kopplatība ir 2,60 ha, tā sadalāma 0,25 ha un 2,35 ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru
kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no
05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas
atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)” izmantošanas
nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis,
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Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina
Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Liepāres” ar
kadastra Nr. 76780030054, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780030054 (platība
2,6 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 0,25 ha un 2,35 ha platībās atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,25ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (2,35ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir
noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000
(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu
novada domē.

10.
Par RIEBIŅU NOVADA SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS “RUDENĀJI” UN
SOCIĀLO DZĪVOKĻU NOLIKUMA projekta apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas, Sociālā dienesta vadītājas
Sandras Sprindžas un domes vecākās juristes Ineses Pedānes lēmumprojektu par RIEBIŅU
NOVADA SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS “RUDENĀJI” UN SOCIĀLO DZĪVOKĻU
NOLIKUMA projektu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris
Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret,
atturas nav, nolemj:
Apstiprināt RIEBIŅU NOVADA SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS “RUDENĀJI” UN
SOCIĀLO DZĪVOKĻU NOLIKUMA projektu (skatīt 3. pielikumu).

11.
Par valsts mērķdotācijas sadali mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes
ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par valsts mērķdotācijas sadali izglītības
iestādēm mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2019.gadam.
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Dome konstatē, ka valsts ir piešķīrusi mērķdotāciju EUR 7154 izglītības iestādēm
mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei.
Novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām 21. panta 27.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.1-2e/2018/95,,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Riebiņu novada izglītības iestādēm mācību
literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2019. gadam (skat. 4. pielikumu).

12.
Par Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti
par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta
sacensībās 2018./2019. m. g., projekta apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
Izglītības jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par Kārtības, kādā Riebiņu
novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta sacensībās 2018./2019. m. g., projekta
apstiprināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
Apstiprināt Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek
apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un
sporta sacensībās 2018./2019. m. g., projektu (saskaņā ar 5. pielikumu).

13.
Par 2018. gada 16. aprīļa Riebiņu novada kultūras namu iekšējās kārtības noteikumu
grozījumiem
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts, J. Kupris, I. Pokšāne

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
lēmumprojektu par 2018. gada 16. aprīļa Riebiņu novada kultūras namu iekšējās kārtības
noteikumu grozījumiem.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: “4. Garderobes numuriņa nozaudēšanas
gadījumā tiek piemērots naudas sods EUR 5 apmērā. Soda nauda tiek iekasēta,
pamatojoties uz aktu par numuriņa nozaudēšanu. Soda naudu var samaksāt skaidrā naudā
attiecīgajā kultūras namā, pretī saņemot kvīti.”
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Plkst. 14.32. Izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka pamet domes sēdi.

14.
Iesniegumu izskatīšana
14.1.
A. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods, 2019.gada 17.aprīļa
iesniegumu par adreses piešķiršanu ēkām - dzīvojamai mājai un divām saimniecības ēkām, kas
atrodas Rušonas pagasta Ozolos.
Dome konstatē, ka dzīvojamā māja un divas saimniecības ēkas atrodas uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76700110027.
Riebiņu novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.
698 „Adresācijas noteikumi” 2., 2.5. un 12.2.punktam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns,
Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt jaunbūvēm (dzīvojamā māja un divas saimniecības ēkas), kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110027, adresi: „Pakalnes”, Ozoli, Rušonas
pagasts, Riebiņu novads (kods 104372506).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.2.
A. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. S., personas kods, dzīv., 2019. gada 8.
maija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
S-8 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs.

14.3.
V. G. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. G., personas kods, dzīv., 2019. gada
12. aprīļa 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
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gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
Slēgt vienošanos par 2012. gada 14. decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. G-5
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2022. gada 13. decembris.

14.4.
A. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods, dzīv., 2019. gada
17. aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 19. martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. B-3
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 18. marts.

14.5.
J. C. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. C., personas kods, dzīv., 2019. gada 23.
aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 26. maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. C-4
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 25. maijs, precizējot nomas platību,
nosakot, ka tā ir 0,35 ha.

14.6.
J. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. K., personas kods, dzīv., 2019. gada 24.
aprīļa 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, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
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Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Jānis Kupris
balsojumā nepiedalās, nolemj:
Slēgt vienošanos par 2009. gada 14. aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. K-2
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 13. aprīlis.

14.7.
A. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. M., personas kods, dzīv., 2019. gada
29. aprīļa 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Iznomāt 2,8 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800010210 atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar A. M., 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.

14.8.
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, dzīv., 2019. gada 29.
aprīļa 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Iznomāt 0,11 ha platībā zemi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76700120017
atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar L. S., 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.

14.9.
S. K.iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. K., personas kods, dzīv. 2019. gada 17.
aprīļa 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ceļmalas”, kadastra numurs 7670 007 0096, zemes
vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 007 0096, izveidojot jaunu
īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Jaunstūri” .
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.10.
E. Š. iesnieguma izskatīšana
Ziņo M. Mediņš
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par E. Š., personas kods, dzīv., 2019. gada 25.
aprīļa 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Brocāni”, kadastra numurs 7648 003 0061, zemes
vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480010102, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201).
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.

14.11.
A. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. S., personas kods, dzīv., un V. M.,
personas kods, dzīv., 2019. gada 2. maija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
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nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Komēta”, kadastra numurs 7662 002 0134, divas zemes
vienības: 14,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 003 0083 un 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7662 003 0084 , izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Jaunegles” .
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.12.
SIA “RTRK” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “RTRK”, reģ. Nr. LV58503015061,
kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Edgars Gailītis, 2019. gada 3. maija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lielā Jaunā Muiža”, kadastra numurs 7670 004 0131,
zemes vienību 34,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 004 0188, izveidojot jaunu
īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Rasiņi” .
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.13.
SIA “Sīļukalna darbnīcas” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “Sīļukalna darbnīcas”, reģ. Nr.
41503050381, kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Valdis Metlāns, 2019. gada 26. aprīļa
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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Pavasara mājas”, kadastra numurs 7678 003 0033, trīs
zemes vienības: 4,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0200, 3,45 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7678 003 0313 un 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003
0021 , izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
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3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Jaunbērzi” .
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.14.
I. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā
īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. V., personas kods, dzīv., 2019. gada 9.
maija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Kļavu mājas”, kadastra numurs 7670 005 0041, divas
zemes vienības: 0,4741 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0200 un 2.0845 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0330 , izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kļavaine” .
4. Mainīt ēkai ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0330 001, kas atrodas uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0330, adresi no ““Kļavu mājas”, Gaiļmuiža, Rušonas
pagasts, Riebiņu novads” uz ““Kļavaine” Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads”
(kods 105618735).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.15.
N. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un domes vecākās
juristes I. Pedānes lēmumprojektu par N. M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, iesniegumu
par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu (pārslēgšanu) par dzīvokli Nr. x, Jaunā ielā x,
Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, pamatojoties uz iesniegumam
pievienotajiem dokumentiem[..].
[..]
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamās telpu īri” 5.panta 1.daļu,
6.panta 1.daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,
Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš,
Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar N. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokli
Nr. x Jaunā ielā x, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, ar kopējo
platību 64 m2 , uz vienu gadu.
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2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. pantā
noteiktajam.

14.16.
M. L. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Sīļukalna
pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja A. Opolā lēmumprojektu par M. L.2019. gada 30. aprīļa
iesniegumu par telpu īres un komunālo pakalpojumu līguma izbeigšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar M. L., personas kods
xxxxxx-xxxxx, adresē: Latgales iela x-x, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. pantā
noteiktajam.

14.17.
A. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par A.P., personas kods, 18.04.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu 30 m tīklu Zolvas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu
kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā
zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu
limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot
nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1
apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos
ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka,
ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes
lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”.
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Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka A. P. atbilst normatīvajos
aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns,
Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30
m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro,
divdesmit centi) par tīklu.
2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts Riebiņu
novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru
kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūdeņos”.

14.18.
V. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par V. S., personas kods, 24.04.2019. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušonas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu
kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā
zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu
limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot
nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1
apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos
ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka,
ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes
lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. S. atbilst normatīvajos
aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns,
Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut V. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Rušonas ezerā vienu murdu ar
sētas garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro,
deviņdesmit divi centi) par murdu.
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2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts
Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru
kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos”.
14.19.
J. D. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu
par J. D., personas kods, 03.05.2019. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušonas ezerā 2019. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu
kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā
zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu
limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot
nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1
apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos
ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka,
ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes
lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”.
Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. D. atbilst normatīvajos
aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns,
Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne,
Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut J. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Rušonas ezerā vienu murdu ar
sētas garumu līdz 25 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro,
deviņdesmit divi centi) par murdu.
2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts
Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un
saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru
kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos”.

14.20.
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I. B.iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

[ierobežotas pieejamības informācija]

14.21.
D. G. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

[ierobežotas pieejamības informācija]

14.22.
I. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

[ierobežotas pieejamības informācija]

14.23.
G. J.-K.iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

[ierobežotas pieejamības informācija]
15.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Kalna Sprindži 1”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par
Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu draudzes, reģ. nr.
90000471453, juridiskā adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, dekāna Jāņa Stepiņa,
2019. gada 13. maija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620070206
sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Kalna Sprindži 1”, kadastra numurs 76620070206. Zemes
vienība sadalāma divos zemes gabalos, kas atrodas Kalna Sprindžos, Riebiņu pagastā, Riebiņu
novadā.
Novada dome konstatē: nekustamā īpašuma „Kalna Sprindži 1” sadalāmās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76620070206 kopplatība ir 2,7 ha, tā sadalāma 1,5 ha un 1,2 ha
platībās. Atbilstoši Riebiņu novada domes 2019. gada 15. janvāra lēmumam Nr. 21 no šī zemes
vienības atdalīts zemesgabals 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 76620070189.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru
kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no
05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas
atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)”, izmantošanas
nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors,
Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret,
atturas nav, novada dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Sprindži 1”,
kadastra Nr. 76620070206, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620070206 (platība
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2,7 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 1,5 ha un 1,2 ha platībās atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (1,5 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība, kods 0101).
3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala (1,5 ha) plānoto nosaukumu „Bērzlejas”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (1,2 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).
4.1. Noteikt paliekošā zemes gabala (1,2 ha) plānoto nosaukumu „Busiņi”.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012. gada 14. augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir
noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000
(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu
novada domē.

16.
Par nekustamā īpašuma “Zemenes”, kadastra numurs 7680 002 0007, nosacītās cenas
apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu lēmumprojektu
un konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja) iesniegumu un
16.10.2018. Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 14) „Par nekustamā
īpašuma “Zemenes” atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus
atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.
Īpašuma “Zemenes” sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7680 002
0133, 2,78 ha platībā, no tās 2,66 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,12 ha pārējās
zemes. Zemesgabals atrodas apdzīvotā vietā (ciems Krištobi), robežojas ar pašvaldības autoceļu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājām ar novada domes lēmumu
10.03.2009.g. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Bijusī zemes lietotāja ir noslēgusi zemes
nomas līgumu. Uz zemes gabala ēku un būvju nav.
Īpašuma vērtēšanu nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija sadarbojoties ar SIA „EIROEKSPERTS”
sertificētu vērtētāju.
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR 1444,00 (Viens tūkstotis četri simti
četrdesmit četri euro). Nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu tiek pielietots
koeficients 1,5.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās”3.panta 5.daļu un atbilstoši Riebiņu
novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot ar 14
balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,
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Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš,
Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, novada dome nolemj:
Apstiprināt īpašuma “Zemenes”, kas atrodas “Krištobos”, Stabulnieku pagastā, Riebiņu
novadā, kadastra numurs 7680 002 0133, 2,78 ha kopplatībā, nosacīto cenu EUR 2166,00
(divi tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro un 00 centi). (1ha nosacītā cena EUR 779,14)
17.
Par nekustamā īpašuma “Bitītes”, kadastra numurs 7678 003 0348, atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Sondors, K. Nagle, A. Upenieks

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu lēmumprojektu
un konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja) iesniegumu „Par
zemes gabala atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus
atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.
Īpašuma “Bitītes” sastāvā ir divas zemes vienības 7,24 ha kopplatībā, no tās 6,68 ha
aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, zem ēkām 0,34 ha, zem ūdens 0,14 ha un pārējās
zemes. Abi zemes gabali robežojas ar pašvaldības autoceļu. Zemes gabalu kadastrālā vērtība ir
EUR 3964,00 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro). Uz viena zemes gabala atrodas
personas tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantam zemes lietotājām ar novada domes 2010. gada 9.
novembra lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku apvidu zemes
nomas līgumu (beigu termiņš 2021. gada 9. maijs).
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4. panta 4. daļu citi ierosinājumi nevar būt.
Atsavināšanu var ierosināt persona uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, uz kuru Pabeigšanas
likuma noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar pašvaldību ir noslēgts zemes
nomas (pirmtiesību) līgums.
Īpašuma vērtēšanu un nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija sadarbojoties ar SIA „EIROEKSPERTS”
sertificētu vērtētāju.
Privatizācijas un atsavināšanas komisija piedāvā šādu lēmumprojektu:
1. Nekustamo īpašumu „Bitītes”, kadastra Nr. 76780030348, reģistrēt uz Riebiņu novada
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Bitītes”, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads ar
kadastra numuru 76780030348, 7,24 ha kopplatībā, kura sastāvā ietilpst divas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030348 un 76780030349.
3. Noteikt īpašuma “Bitītes” (76780030348) atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu
cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 3. daļas 8.
punktu īpašumu iegūst minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.
4. Apstiprināt īpašuma “Bitītes”, kas atrodas “Seiļos”, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā,
kadastra numurs 76780030348, 7,24 ha kopplatībā, nosacīto cenu EUR 5 946,00 (pieci
tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro un 00 centi). (1ha nosacītā cena EUR 821,27)
Deputāts Andrs Sondors iebilst un ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu – vispirms izskatīt to
Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas kārtējā sēdē.
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
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Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret nav, 1 atturas (Alberts
Upenieks), nolemj:
Skatīt jautājumu “Par nekustamā īpašuma “Bitītes”, kadastra numurs 7678 003 0348,
atsavināšanu” nākamajā kārtējā Riebiņu novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu
komitejas sēdē.

18.
Par nekustamā īpašuma “Spāres”, kadastra numurs 7670 008 0066, atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par
nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 8,2 ha kopplatībā ar nosaukumu „Spāres”, Rušonas
pagastā, Riebiņu novadā, atsavināšanu un objekta izsoles noteikumu projektu.
Dome konstatē, ka pamatojoties uz 2014. gada 15. aprīļa domes sēdes lēmumu Nr. 6.1
(protokols Nr. 8) „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 008 0066 atsavināšanu”
privatizācijas un atsavināšanas komisija veic atsavināšanas procedūru.
Šī lēmuma 3. punkts nosaka atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 3. daļas 8. punktu īpašumu iegūst
minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Ar Riebiņu novada domes 2015. gada 18. marta lēmumu Nr. 1.1 (protokols Nr. 5) ir
apstiprināta nosacītā cena EUR 6970,00 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 3. daļas 8. punktā minētā
persona atteicās zemes vienību iegūt īpašumā, kā arī atteicās no zemes vienības nomas tiesībām.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
novada dome nolemj:
1. Mainīt atsavināšanas veidu, nosakot, ka nekustamā īpašuma “Spāres”, ar kadastra numuru
7670 008 0066, 8,2 ha kopplatībā, atsavināšanas veids ir mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Spāres”, Rušonas pagastā,
Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7670 008 0066 izsoles noteikumu projektu (skat. 6.
pielikumu).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.
Iesniegumu izskatīšana
19.1.
V. A. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par V. A., personas kods, dzīv., 2019. gada 15. maija iesniegumu par zemes
nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
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nolemj:
Slēgt vienošanos par 2014. gada 19. martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. A-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 18. marts.

19.2.
A. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. B., personas kods, dzīv., 2019. gada 14. maija iesniegumu par zemes
nomas līguma pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
B-3 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs.

19.3.
O. I. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par O. I., personas kods, dzīv., 2019. gada 14. maija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
Veikt grozījumus 2016. gada 17. februārī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. I-1, precizējot
nomas platību, nosakot, ka tā ir 1,75 ha.

19.4.
J. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. K., dzīv., 2019. gada 14. maija 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, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Jānis Kupris
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vairogs”, kadastra numurs 7648 002 0152, trīs
zemes vienības: 1,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480020515, 21,63 ha
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2.

3.

4.

5.

platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0285 un 55,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7648 004 0291 , izveidojot jaunus īpašumus.
Atdalītajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0515
piešķirt nosaukumu “Jaunurgas”.
2.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201).
Atdalītajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0285
piešķirt nosaukumu “Ceperāni”.
3.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
Atdalītajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7648 004
0291piešķirt nosaukumu “Loklīči”.
4.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas
aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.5.
J. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. S., personas kods, dzīv., 2019. gada 5. aprīļa iesniegumu par zemes
nomas attiecību izbeigšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar J. S. (personas kods xxxxxx-xxxxx) par zemi 8,2 ha
kopplatībā (kadastra numurs 7670 008 0066).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.6.
Biedrības “Mednieku klubs “Mednieks”’ iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par Biedrības “Mednieku klubs “Mednieks” valdes priekšsēdētāja A.
Poplavska 2019. gada 29. aprīļa iesniegumu par medību platību izmantošanu par šādām zemes
vienībām: 76480050082 – 3,4755 ha, 76480050125 – 3,0 ha, 76480040358 – 3,6066 ha,
76480050080 – 3 ha..
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Atteikt šo zemes vienību izmantošanu medību vajadzībām, jo tās jau ir iznomātas citam
mednieku kolektīvam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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19.7.
G. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par G. S., personas kods, dzīv., 2019. gada 7. maija iesniegumu par atteikšanos
no medību platību izmantošanas.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Veikt grozījumus 2018. gada 19. oktobrī noslēgtajā līgumā Nr. 2018/6 “Par medību
platību izmantošanu”, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480030349 (
7,7470 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.8.
G. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par G. U., personas kods, dzīv., 2019. gada 7. maija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Veikt grozījumus 2019. gada 21. februārī noslēgtajā līgumā Nr. 2019/6 “Par medību
platību izmantošanu”, iekļaujot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480030349
(7,7470 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja
88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.9.
z/s “Viktorija” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par z/s “Viktorija”, reģ. Nr. 41501019839, ko pārstāv Ivans Daņilovs, 2019.
gada 3. maija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav,
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nolemj:
1. Iznomāt 0,6 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
76760040309 atbilstoši 1. grafiskajam pielikumam.
2. Iznomāt 2,2295 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760010228
atbilstoši 2. grafiskajam pielikumam.
3. Iznomāt 0,8 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760010260 atbilstoši
3. grafiskajam pielikumam.
4. Iznomāt 1,2 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760020243 atbilstoši
4. grafiskajam pielikumam.
5. Iznomāt 1,5 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760040412 atbilstoši
5. grafiskajam pielikumam.
6. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
7. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar z/s “Viktorija”, reģ. Nr. 41501019839.

20.
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17. janvāra
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto
lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017.gada 17.janvāra Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.
Novada dome saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.pantu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusa likumu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 29.01.2013. MK
noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 20.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 „”Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 21.06.2010. MK noteikumiem N5.565 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,
Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš,
Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, Jāzeps Ivanāns balsojumā
nepiedalās, nolemj:
Izdarīt šādu grozījumu Riebiņu novada domes 2017. gada 17. janvāra Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā:
Papildināt Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 15. punktu ar 15.5.
apakšpunktu šādā redakcijā: „Ar domes lēmumu vai priekšsēdētāja rīkojumu
priekšsēdētāja vietnieks par priekšsēdētāja aizvietošanu atvaļinājuma, darba nespējas vai
citas prombūtnes laikā saņem atlīdzību 80% no priekšsēdētāja darba algas.”.

21.
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Upenieks, J. Kupris, V. Bogdanova

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemtā lēmuma
apstiprināšanu.
Iepirkums
Iepirkuma
Uzvarētājs
Summa EUR (bez
veids
PVN)
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Ielu apgaismojuma
projektēšanas un
ierīkošanas darbi
Parka ielā un Liepu
ielā Galēnos

PIL 9.panta
kārtībā

SIA “DEREX”

18777,54

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris),
nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu.

22.
Par aizņēmuma ņemšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu realizēšanai autoceļu pārbūves priekšfinansēšanai
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris , V. Bogdanova

Riebiņu novada dome izskata Riebiņu novada domes ekonomistes sagatavoto
lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu realizēšanai autoceļu pārbūves priekšfinansēšanai.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts,
Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu EUR 266 040,10 (divi simti sešdesmit seši tūkstoši četrdesmit euro,
10 centi) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Autoceļa
Nr.4 “Stabulnieki-Pastari” km 0.00-3.43 pārbūve” priekšfinansēšanai.
2. Ņemt aizņēmumu EUR 209 931,54 (divi simti deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit
viens euro, 54 centi) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Autoceļa
Nr.18 “Teilāni-Grāvuļi-Straujupe” km 0.55-2.84 pārbūve” priekšfinansēšanai.
3. Ņemt aizņēmumu EUR 134 971,26 (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit viens euro, 26 centi) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta
“Autoceļa Nr.51 “Lauku iela (Aglonas stacija) km 0.00-0.68 pārbūve”
priekšfinansēšanai.
4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pārraudzības un kontroles padomi
piešķirt projektu realizēšanai - autoceļu pārbūves priekšfinansēšanai, aizņēmumu
EUR 610 942,90 (seši simti desmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, 90 centi)
Valsts kasē uz 15 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Riebiņu novada domes pamatbudžetu.
6. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2020. gada martā.
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Sēdi slēdz plkst.15.00
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

Pēteris Rožinskis

Protokoliste

(personīgais paraksts)

Karīna Nagle

Protokols parakstīts 24. 05.2019.
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1. pielikums

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2019
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes 2019. gada 21. maija
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 un 46.pantu un
likumu „Par pašvaldības budžetiem”

Apstiprināt grozījumus 2019. gada 19. februāra saistošo noteikumu Nr. 6/2019
„Par Riebiņu novada domes 2019.gada budžetu” ieņēmumos un izdevumos saskaņā ar 1.
pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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1.PIELIKUMS
Riebiņu novada domes 2019.gada 21.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019
II IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Budžeta
kategoriju
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

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
Ekonomiskā darbība

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

14252
30000
4000
80000
28100
65000
-263489
2482121
7001
27418
175
35652
2773719

39296
23179
31311
112343
62583
75405
205037

-4356

39296
23179
31311
112343
62583
75405
200681

4356

7623

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
06.000.

3267

Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana, labiekārtošana

552421
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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
Riebiņu PII
Dravnieku pamatskola
Galēnu pamatskola
Sīļukalna pamatskola
Rušonas pamatskola
Riebiņu vidusskola
Izglītība (pārējā)

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

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

234354
133659
257694
99693
241145
441533
40295

234354
133659
257694
99693
241145
441533
40295

09.000.

Izglītība

1448373

1448373

10.000.

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

210271
244601
42838
39235
536945

210271
244601
42838
39235
536945

389789

653278

F40020000 Aizņēmumi

+263489
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RIEBIŅU NOVADA DOMES 2019.GADA PLĀNOTIE IZDEVUMI PA EKONOMISKĀS
KLASIFIKĀCIJAS KODIEM
Ekonomiskās klasifikācijas kodi
Izdevumu pozīcija
2019.g.pl
.

1100

Vispārējie valdības dienesti
Atalgojums

1200
Darba
devēja
VSAOI,
pabalsti,
kompensē.

2100

Komandēju
mi, darba
braucieni

2200

Pakalpoj.

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

1035

150

14927

Riebiņu pagasta pārvalde

20577

10685

7944

803

920

225

20577

Galēnu pagasta pārvalde

15914

10074

2607

1417

966

150

15914

Rušonas pagasta pārvalde

19480

13250

3490

1095

1420

225

19480

649092

417111

106913

73668

43100

500

649092

Riebiņu novada dome
KOPĀ

1000

485

700

300

6500

754538

754538

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

30000

14252

Līdzfinansējums biedrībām

28100

65000

PVN

80000

Pārējie izdevumi
KOPĀ

1633

7001
35652

30000
4000

10800

2602

4000

850

14252
28100

175

Algotie pag.sab.darbi

Klientu apkalpošanas centrs

5855

4000

Lauksaimniecības konsultanti

Sīļukalna pensionāru biedrība

22512

28100

175

175

1410

63590
80000

4836

1165

65000
80000

500

500

7001

34502

1150

35652

264180

264180
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Ekonomiskā darbība
Vairāku mērķu att.projekti
Jauniešu centrs

2745610

50000

12682

27418

15141

3688

2500

100000

35623

6661

1928

2281316

2482121
27418

2773028

2509539

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

235

350

1100

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

Kotļerovas bibliotēka

6585

4166

1004

540

75

300

500

6585

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
Stabulnieku KN

149855
37940

149855
22939

5526

5715

3760

35

37940

Sīļukalna KN

50178

28127

6776

8765

6510

50178

Silajāņu KN

18652

12009

2903

2700

1040

18652

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

368527

Izglītība
Riebiņu PII

Dravnieku pamatskola

Galēnu pamatskola

234354

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

257694

99693
Rušonas pamatskola

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

15456

34242
133659

Sīļukalna 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

30865

54051

8450

2400

441533

2000

350

2500

40295

241145

1448373

1448373

240000

240000

2133

2133

242133

240000
2133
242133
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Novada soc.dienests

210271

87115

21326

25305

6525

Soc.centrs „Rušona”

70000

210271

244601

152483

36733

9555

45830

244601

Soc.maja Rudenāji

42838

31540

7598

3220

480

42838

Bāriņtiesa

39235

30480

7740

665

350

39235

KOPĀ

536945

Aizņēmuma atmaksa,
proc.maks.

403400

Redzes korekcijas līdzekļi
saskaņā ar koplīgumu
PAVISAM

536945
13611

1600
7495000

653278

1600
2283595

544428

666889

1600
3900

687957

450450
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4360

84000

28100

13611

2359814

142730

243133

653278

7495000

Paskaidrojuma raksts
Riebiņu novada domes 2019. gada 21. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019
“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 izdevumu struktūrā.
Pamatbudžeta izdevumu kopsumma nemainās.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Nepieciešamība veikt grozījumus saistošajos noteikumos radās, pamatojoties uz to, ka Valsts
kasei bija jāatgriež aizņēmums EUR 263489. 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 263489 jāatgriež Valsts
kasei 5 darba dienu laikā, kas netika izdarīts. Šī summa palika Riebiņu novada domes atlikumā
uz 2019.gada 1.janvāri un tika iekļauta 2019.gada budžeta izdevumos.
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 ietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus,
jo par EUR 263489 tiek samazināti izdevumi funkcionālajā kategorijā 04.740.00
„Vairāku mērķu attīstības projekti”. ESF projektu pilnīgai realizācijai būs jāņem
aizņēmums Valsts kasē.
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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2. pielikums

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv
============================================================
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8/2019
2019. gada 21. maijā
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes
2019. gada 21. maija sēdes
lēmumu Nr. __ (prot. Nr. __)
Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
14/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10.panta piekto daļu
Izdarīt Riebiņu novada domes 2018. gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018 "
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā
Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros " (turpmāk - saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 59 1.punktu šādā redakcijā:
“59 . Šī Nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma
atlīdzināt zivju resursiem un dabai nodarīto kaitējumu.”;
2. Papildināt noteikumus ar 59 2.punktu šādā redakcijā:
2
“59 .Riebiņu novada domes pilnvarota amatpersona ir tiesīga pārkāpuma gadījumā atsavināt
jebkura veida licenci, kura izsniegta licencētai makšķerēšanai, kā arī pārbaudīt makšķernieka
lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.”;
3. Papildināt noteikumus ar 59 3.punktu šādā redakcijā:
“593.Par Nolikuma 15.1.,15.2.,15.3. un 15.4. apakšpunktā noteikumu neievērošanu (pārkāpšanu)
personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot sodu - fiziskajām personām,
uzliekot naudas sodu no EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centi) līdz EUR 50,00 (piecdesmit
euro un 00 centi) un juridiskajām personām - uzliekot naudas sodu no EUR 50,00 (piecdesmit euro
un 00 centi) līdz EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00 centi), konfiscējot pārkāpuma
izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez
konfiskācijas.”.
1

Domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis
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3. pielikums

RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv
============================================================
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
APSTIPRINĀTS
ar Riebiņu novada domes 2019. gada 21. maija
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 10
RIEBIŅU NOVADA SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS “RUDENĀJI” UN SOCIĀLO
DZĪVOKĻU NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Riebiņu novada domes sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” (turpmāk tekstāMĀJA) un Riebiņu novada domes īpašumā esošo sociālo dzīvokļu (turpmāk tekstā-DZĪVOKLIS) tiesisko
statusu, sociālo dzīvojamo platību un sociālo dzīvokļu izīrēšanas un apmaksas kārtību un to personu loku,
kurām ir tiesības īrēt saskaņā ar likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”.
2. Sociālā dzīvojamā māja “Rudenāji” atrodas Riebiņu novada Galēnu pagastā un ir Riebiņu novada
domes īpašumā esoša dzīvojamā māja, kurā sociālās dzīvojamās platības (atsevišķas istabas un krīzes
istabas) (turpmāk tekstā-DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS) tiek izīrētas personām, kas atzītas par tiesīgām īrēt
sociālo dzīvojamo platību šajā MĀJĀ.
3.Sociālais dzīvoklis ir Riebiņu novada domes īpašumā esošs dzīvoklis, kuru izīrē personai, kas ir atzīta
par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
4. Dzīvojamās platības un sociālie dzīvokļi tiek izīrēti šādām personām:
4.1.Trūcīgām personām;
4.2. Maznodrošinātām personām;
4.3. Sociāli mazaizsargātajām personām, kas ir:
4.3.1. atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas;
4.3.2. atsevišķi dzīvojoši invalīdi;
4.3.3. krīzes situācijā nonākušas personas/ģimenes;
4.3.4. bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa - pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa;
4.3.5.daudzbērnu ģimenēm.

II Sociālās dzīvojamās mājas „RUDENĀJI” un sociālo dzīvokļu statusa noteikšana un
dzīvojamās platības izīrēšanas kārtība
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5. MĀJAS un DZĪVOKĻA statusu nosaka, kā arī šo statusu atceļ Riebiņu novada dome, pieņemot par to
lēmumu.
6. MĀJA un DZĪVOKĻI ir Riebiņu novada domes īpašumā esoši dzīvokļi, kuru pārraudzību un
apsaimniekošanu īsteno Riebiņu novada dome.
7.MĀJAS vai DZĪVOKĻA dzīvojamā platība tiek izīrēta Riebiņu novada trūcīgajām, maznodrošinātajām
vai sociāli mazaizsargātajām personām:
7.1. pensionāriem, kuri nespēj veikt apmaksu par dzīvokļa īri, apkuri un komunālajiem
pakalpojumiem, un kuri spēj paši sevi aprūpēt vai arī viņu aprūpi var nodrošināt ar aprūpes mājās
pakalpojumu;
7.2. maznodrošinātiem, invalīdiem, kuriem dažādu kustību un funkcionālo traucējumu dēļ
iepriekšējās dzīves vietas apsaimniekošana un kvalitatīva pašaprūpe nav iespējama;
7.3. daudzbērnu ģimenēm, kuras nespēj veikt apmaksu par dzīvokļa īri, apkuri un komunālajiem
pakalpojumiem.
8. Persona, kura pretendē uz dzīvojamās platības īri MĀJĀ vai DZĪVOKLĪ, iesniedz Riebiņu novada
domei šādus dokumentus:
8.1. iesniegumu par dzīvojamās platības īrēšanu MĀJĀ vai DZĪVOKLĪ;
8.2. medicīnisko izziņu ( veidlapa Nr. 027/u) par veselības stāvokli (tikai MĀJĀ);
8.3. iztikas līdzekļu deklarāciju.
9. Persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novadā, un kura pretendē uz dzīvojamo platību MĀJĀ
vai DZĪVOKLĪ aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju Riebiņu novada domes Sociālajā dienestā.
10. Lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu personai MĀJĀ vai DZĪVOKLĪ pieņem Riebiņu novada
dome.
11. Dzīvojamās platības īres līgums ar personu par sociālās dzīvojamās platības īri MĀJĀ tiek slēgts uz
6 mēnešiem. Ja persona pēc noslēgtā līguma termiņa izbeigšanās nav zaudējusi tiesības īrēt dzīvojamo
platību, līgums tiek atjaunots šī nolikuma noteiktajā kārtībā.
12. Īres līgums ar personu par DZĪVOKĻA īri tiek slēgts uz 6 mēnešiem. Ja persona pēc noslēgtā līguma
termiņa izbeigšanās nav zaudējusi tiesības īrēt dzīvokli, līgums tiek atjaunots šī nolikuma noteiktajā
kārtībā.
III Maksa par dzīvojamās platības īri un komunālajiem pakalpojumiem sociālajā dzīvojamā mājā
“Rudenāji”
13. Sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” īres un komunālo pakalpojumu maksu nosaka Riebiņu novada
dome, pieņemot par to lēmumu.
14. Īres un komunālo pakalpojumu maksa tiek noteikta procentuāli no personas ienākumiem, sekojoši:
14.1. no īres un komunālo pakalpojumu maksas tiek atbrīvotas personas, kurām ir piešķirts
trūcīgas personas statuss vai personas ienākumi nepārsniedz 128,06 euro;
14.2. personām, kurām ienākumi nepārsniedz 150 euro, maksa par īri un komunālajiem
pakalpojumiem tiek noteikta 10% apmērā no visiem ienākumiem;
14.3. personām, kurām ienākumi ir no 150 līdz 300 euro, maksa par īri un komunālajiem
pakalpojumiem tiek noteikta 20% apmērā no visiem ienākumiem;
14.4. personām, kurām ienākumi pārsniedz 300 euro, maksa par īri un komunālajiem
pakalpojumiem tiek noteikta 30% apmērā no visiem ienākumiem.
15. Maksa krīzes situācijā nonākušām personām /ģimenēm, kuras uzturas sociālās dzīvojamās mājas
“Rudenāji” krīzes istabā tiek noteikta 25 euro mēnesī, sākot ar sesto izmantošanas mēnesī.
IV Maksa par sociālā dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem
16. DZĪVOKĻU īres un komunālo pakalpojumu maksu nosaka Riebiņu novada dome, pieņemot par to
lēmumu.
17. Dzīvokļu īres, komunālo pakalpojumu maksa tiek aprēķināta šādi:
17.1. 50% no maksājumiem sedz sociālā dzīvokļa īrnieks,
17.2. 50% no maksājumiem sedz Riebiņu novada dome.
18.Sociālo dzīvokļu iemītnieki nevar pretendēt uz dzīvokļa pabalstu.
V Īrnieka pienākumi un tiesības
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19. MĀJAS un DZĪVOKĻA īrnieku pienākumi ir šādi:
19.1. īres līgumā noteiktajos termiņos maksāt īres maksu, maksu par komunālajiem
pakalpojumiem, kā arī ievērot citus īres līguma noteikumus;
19.2. atbrīvot sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo platību, ja persona zaudējusi tiesības īrēt un
ir pieņemts lēmums par dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās platības atbrīvošanu.
19.3. ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms īres līguma termiņa izbeigšanās griezties ar pieteikumu
Sociālajā dienestā par īres līguma termiņa atjaunošanu.
20.MĀJAS un DZĪVOKĻA īrnieku tiesības, kā arī izīrētāju tiesības un pienākumus nosaka noslēgtais īres
līgums.
21. Dzīvokļa lietošanas kārtību DZĪVOKLĪ nosaka noslēgtais īres līgums.
22. Dzīvojamo platību lietošanas kārtību MĀJĀ nosaka apstiprinātie un spēkā esošie iekšējās kārtības
noteikumi.
23. Dzīvojamās platības un DZĪVOKĻA lietošanas tiesības personām rodas pēc īres līguma noslēgšanas
(izņemot krīzes situācijas).
VI Noslēguma jautājumi
24. Šis nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu novada domes sēdē.
25. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Riebiņu novada domes 2018.gada 17.jūlija sēdē
apstiprinātais nolikums “Riebiņu novada sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” un sociālo dzīvokļu
nolikums”” un2011. gada 14. jūnija Riebiņu novada domes Noteikumi par maksas pakalpojumiem
Riebiņu novada sociālajā mājā “Rudenāji”.
Domes priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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4. pielikums
FINANSĒJUMA SADALE 2019.G. MĀCĪBU LITERATŪRAS UN MĀCĪBU
LĪDZEKĻU IEGĀDEI PA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Izglītības
Pamata un vid. izgl.
5-6 gad. Izglītojamajiem
iestāde
Skolēnu
Mācību
Mācību Audzēkņu
Mācību
Mācību
skaits
literatūra līdzekļu skaits uz
literatūra līdzekļu
uz
s
iegādei 01.09.2018
s
iegādei
01.09.2018
iegādei
.
iegādei
.
Dravnieku
30
304,25
248,89
0
0
0
pamatskola
Galēnu
60
608,51
497,78
6
60,85
49,78
pamatskola
Sīļukalna
16
162,27
132.74
2
20,28
16,59
pamatskola
Rušonas
56
567,94
464,60
14
141,98
116,15
pamatskola
Riebiņu
181
1835,66
1501,65
0
0
0
vidusskola
Riebiņu
0
0
0
23
233.26
190,82
PII
KOPĀ
343
3478,63
2845,66
45
456,37
373,34
Uz 1 izgl. māc.līdz. EUR 10,14175
Uz 1 izgl. māc.literatūra EUR 8,29639
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5. pielikums
Apstiprināts ar Riebiņu novada domes
2019. gada 21. maija sēdes
lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 5)

PROJEKTS

Kārtība, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji
tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs,
ārpusklases konkursos un sporta sacensībās 2018./2019. m.g.
I.

Mērķis un uzdevumi

1. Atbalstīt un sekmēt skolēnu aktivitāti, personības vispusīgu attīstību.
2. Pateikties pedagogiem par ieguldīto darbu, rosināt radošai darbībai.
II. Apbalvošanas noteikumi
3. Diplomu un naudas balvu saņem skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas
novada, starpnovadu, atklātajās, reģionālajās, valsts līmeņa mācību priekšmetu
olimpiādēs.
3.1. valsts līmeņa olimpiādēs par godalgotu vietu un atzinību-EUR 30,3.2. reģionālajās olimpiādēs par godalgotu vietu un atzinību-EUR 20,3.3. starpnovadu olimpiādēs par 1.,2.,3.vietu, atzinību- EUR 15,3.4. Riebiņu novada olimpiādēs-par 1.,2.,3.vietu, atzinību-EUR 10,4. Diplomu un naudas balvu saņem izglītojamie, kuri visaktīvāk
piedalījušies ārpusklases konkursos:25-49p.-EUR 5,- 50-74p.-EUR 10,
75-99p.-EUR 15, -100-124p.-EUR 20,-125-149p.-EUR 25, 150p.un vairāk-EUR 30
Vērtēšanas kritēriji:
Novada konkurss:1.v.-5p., 2.v.4p., 3.v.-3p., A-2p.
Starpnovadu konkurss:1.v.-9p.,2.v.-8p.,3.v.-7p.,Atz.vai nominācija-6p.
Reģiona, vēsturiskā novada:1.v.-14p.,2.v.-13p.,3.v.-12p.,A/N-11p.,pied.-10p.
Valsts un Starptautiskais konkurss:1.v.-19p.,2.v.-18p.,3.v.-17p.,A/N16p.,piedal.15p.
5. Par panākumiem sporta sacensībās diplomu un naudas balvu skolēni saņem pēc iegūtās
punktu sistēmas:15-39p.-EUR 5,-(attiecas tikai uz pamatskolām), 40-70 p.-EUR 10,-71110 p.-EUR 15,111-150 p.-EUR20, 151-200 p.-EUR 25,201p.un vairāk-EUR 30,Vērtēšanas kritēriji:
Novada sacensības: 1.v.-5p.,2.v.-3p.,3.v.-2p.
Starpnovadu :1.v.-10p.,2.v.-8p.,3.v.-6p.
Latgales reģiona:1.v.-20p.,2.v.-16.p.,3.v.-12p.
Latvijas un Starptautiskās:1.v.-45p.,2.v-43p.,3v.-40p.,pied.15p.
6. Pedagogiem par izglītojamo sagatavošanu tiek pasniegti pateicības raksti.
Atzinību un naudas balvu EUR 50 apmērā piešķir pedagogiem,
6.1. kuru sagatavotie skolēni ieguvuši godalgotu vietu valsts olimpiādē;
6.2 kuru sagatavotie skolēni ieguvuši trīs vai vairāk godalgotas vietas starpnovadu,
reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs;
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6.3. kuru sagatavotie skolēni ieguvuši godalgotas vietas vismaz piecos dažādos reģiona vai
valsts līmeņa ārpusklases konkursos;
6.4.par skolēnu sagatavošanu Starptautiskajām, Latvijas mēroga sporta sacensībām
vai par augstiem rezultātiem starpnovadu sacensībās dažādos sporta veidos.
III. Noslēguma jautājumi
7. Apbalvošana notiek mācību gada noslēguma pasākumā Riebiņu KC
2019.gada 31.maijā, plkst.11.30
Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore
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E. Visocka

6. pielikums

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA
„SPĀRES”, KADASTRA NUMURS 7670 008 0066, KAS ATRODAS RUŠONAS
PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1 Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Spāres”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.
(turpmāk tekstā - zemesgabals), izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā organizējama Nekustamā
īpašuma izsole.
1.2 Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums".
1.3 Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija.
1.4 Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Zemesgabala izsoles noteikumiem un
dokumentiem, kas attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8,
Riebiņos.
1.5 Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni:
Dome - Riebiņu novada dome;
Izsoles objekts – neapbūvēts zemesgabals „Spāres”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.
Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.
1.6 Izsole notiek 8.jūlijā 2019.gadā, plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 206.kabinetā)
Saules ielā 8, Riebiņos.
1.7 Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.8 Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 6970,00 (seši tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit euro 00 centi). Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR.
1.9 Izsoles solis ir EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi).
1.10 Nodrošinājuma nauda ir EUR 697,00 (seši simti deviņdesmit septiņi euro), kas sastāda
10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā
LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada
8.jūlijam, plkst.10.00.
1.11 Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada
domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.
1.12 Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis",
Domes mājas lapā internetā www.riebini.lv.
2. Zemesgabala raksturojums
2.1 Izsoles Objekta adrese – „Spāres”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra numurs
– 7670 008 0066.
2.2 Zemesgabala kopplatība – 8,2 ha (1.pielikums – zemes robežu plāna kopija)
2.3 Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz
Riebiņu novada pašvaldības vārda.
2.4 Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2012. 2024.gadam – mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
2.5 Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. – EUR 2181 (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit
viens euro 00 centi).
2.6 Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar
domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.
3. Izsoles priekšnoteikumi
3.1 Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt
jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
var iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.
3.2 Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas
laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 8.jūlijā 2019. gadā plkst.10.00.
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3.3 Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti Riebiņu
novada domē lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos:
3.3.1 fiziskai personai:
3.3.1.1 pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);
3.3.1.2 kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);
3.3.1.3 notariāli apliecināta pilnvara, ja izsoles dalībnieka vārdā reģistrējas tā pilnvarotā persona.
3.3.2 juridiskai personai:
3.3.2.1 pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
3.3.2.2 apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas
(amatpersonu) kompetences apjomu;
3.3.2.3 attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmā objekta iegādi;
3.3.2.4 izziņu no uzņēmumu reģistra par attiecīgo juridisko personu, kas izdrukāta ne vēlāk kā
2 nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas;
3.3.2.5 no Valsts ieņēmumu dienesta informatīvās sistēmas dokuments, kas izdrukāts ne vēlāk kā
2 nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas, par to, ka izsoles dalībnieks ir samaksājis likumos
paredzētos nodokļus un nodevas;
3.3.2.6 kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.
3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā.
3.5 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, iesniedzot kvīti
(uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.6 Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.6.1 nav iesniegti visi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktos noteiktie dokumenti;
3.6.2 vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.
4. Izsoles process
4.1 Izsoli vada Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs
(turpmāk izsoles komisijas priekšsēdētājs). Izsoles gaita tiek protokolēta un protokolu paraksta
visi komisijas locekļi.
Izsoles komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās
par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Izsoles dalībnieku
sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu.
4.2 Izsoles vadītājs raksturo izsoles objektu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli par kādu cena
tiks paaugstināta.
4.3 Izsole notiek, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no reģistrētiem izsoles
dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri reģistrējušies un nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums
netiek atmaksāts.
4.4 Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir reģistrējies tikai viens pretendents, izsoles dalībnieks pie
ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un paraksta izsoles noteikumus. Izsoles komisija
piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt
objektu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, ja vēlas iegādāties objektu, nosolot
vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.
4.5. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens izsoles dalībnieks:
4.5.1. izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību saskaņā ar
kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus;
4.5.2. izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku
cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un objekts ir pārdots personai, kas
solījusi pēdējo augstāko cenu. Solītājam ir tiesības piedāvāt sākumcenu ar pieaugumu vairāku soļu apmērā
vienā solījuma reizē. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā;
4.5.3. izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas
atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina;
4.5.4. atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā
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apstiprina savu pēdējo solīto cenu;
4.5.5. dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles
komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību
nosolītajai cenai;
4.5.6. izsoles dalībnieks, kurs nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt
reģistrācijas apliecību vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles
komisijas vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas
maksa un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties
izsolāmo objektu, par to ir izdarāms ieraksts protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai viens
dalībnieks, objekts uzskatāms kā nosolīts par vienīgā atlikušā izsoles dalībnieka nosolīto cenu.
4.5.7. Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu.
5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu
nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam.
5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē
jāparaksta pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas
dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek
izpildīti - izsoles rīkotājam nav iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir
nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota
par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam
netiek atmaksāta. Atkārtota izsole tiek izziņota saskaņā ar šiem noteikumiem.
6. Pārējie noteikumi
6.1 Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo
īpašumu, nedēļas laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta
netiek.
6.2 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē.
6.3 Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma
līguma spēkā stāšanās dienā.
6.4 Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā, saņemot Zemesgrāmatu apliecību.
6.5 Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā pēc
pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas.
6.6 Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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