
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2017. gada 16.maijā               Nr.6 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst.  

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr. 4-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS 2005.GADA 23. AUGUSTA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr. 7„RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”” projekta apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

2. 
Par Riebiņu novada domes 2016.gada 16.februāra sēdes lēmuma Nr.16.5. 

(protokols Nr.3) atcelšanu 
P.Rožinskis 

3. Par Riebiņu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa projektu P.Rožinskis 

4. 
Par mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” 

rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 

2017. gadā 

P.Rožinskis 

5. Iesniegumu izskatīšana 
P.Rožinskis 

6. Par zemes robežas aktualizāciju 
P.Rožinskis 

7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 011 0121 sadali 
P.Rožinskis 

8. Par reģiona galvenās bibliotēkas statusa noteikšanu 
P.Rožinskis 

9. 
Par kārtību kādā tiek apbalvoti Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un 

skolotāji  
P.Rožinskis 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes ekonomiste Valentīna Bogdanova 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča. 

 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Āris Elsts, nekustamo īpašumu speciāliste Ināra 

Upeniece, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste Aina Tumašova, juriste Inese Pedāne 

 

Nepiedalās: Ineta Anspoka- atrodas centralizētajā eksāmenā Riebiņu vidusskolā, Alberts 

Upenieks- iemesls nav zināms 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 8 jautājumus, kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 



10. Par telpu grupu adresēm P.Rožinskis 

11. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 76700050718 P.Rožinskis 

12. Par gada pārskata apstiprināšanu P.Rožinskis 

13. Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

14. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017.gada 

18.aprīļa lēmumos Nr.6.1 un Nr.6.2 P.Rožinskis 

15. 
Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana 

P.Rožinskis 

16. Par pārskata ziņojumu par Bāriņtiesas darbību 2016. gadā P.Rožinskis 

17. 

 

Par finansējuma piešķiršanu 
P.Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 8 jautājumiem un sākt sēdi. 

 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr. 4-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2005.GADA 23. AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 7„RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apstiprināšanu 

Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un domes izpilddirektora Āra Elsta lēmumprojektu par 

grozījumiem „Riebiņu novada pašvaldības nolikumā”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 24.pantu un Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 28.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, 

Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU 

NOVADA PAŠVALDĪBAS 2005. GADA 23. AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

Nr.7 „RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projektu (saistošie noteikumi 1. 

pielikumā). 

 

2. 

Par Riebiņu novada domes 2016.gada 16.februāra sēdes lēmuma Nr.16.5. 

 (protokols Nr.3) atcelšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Pedāne, J.Kupris, A.Tumašova, A.Pastars 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un domes juristes Ineses Pedānes, nekustamo 

īpašumu nodokļu speciālistes Ainas Tumašovas sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada 

domes 2016.gada 16.februāra sēdes lēmuma Nr.16.5. (protokols Nr.3) atcelšanu. 2016.gada 

21.decembrī Riebiņu novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk tekstā – Ministrija) vēstuli Nr. 18-1e/9475 par informācijas pieprasīšanu, jo 

Ministrija ir saņēmusi informāciju, par Riebiņu novada domes (turpmāk tekstā- Dome) 2016.gada 

16.februāra lēmuma Nr.16.5. (protokols Nr.3) par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķina veikšanu 

triju gadu periodam z.s. „V” (turpmāk tekstā – Lēmums) tiesiskumu. 

Ar 2017.gada 20.janvāra vēstuli Nr.1.3-8/52 Riebiņu novada dome ir sniegusi atbildi par pieņemtā 

domes lēmuma tiesiskumu, uz ko 2017.gada 30.janvārī Riebiņu novada dome ir saņēmusi 

ministrijas vēstuli Nr. 1-13/684 par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, kurā ministrija ir 

izvērtējusi domes sniegto skaidrojumu un ir konstatējusi sekojošo: 



1. z.s. „V” īpašnieka J.K. iesniegumam ir pievienots paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar 

nodokli, atbilstoši Ministra kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 2.pielikumam. Noteikumu Nr.495 

2.pielikums ir attiecināms uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 21. un 22 daļā un 

Noteikumu Nr.495 44. 1 punktā noteikto kārtību, kādā nodokļa maksātājs informē pašvaldību par 

nodokļa objektiem, kurus neapliek ar nodokli. Ministrija vērš uzmanību, ka Likuma 7.panta 21. un 

22 daļa ir izslēgta no Likuma kopš 2011.gada 1.janvāra. Savukārt Noteikumu Nr.495 44. 1 punkts ir 

svītrots no Noteikumiem Nr.495 kopš 2012.gada 8.marta. 

2. Dome nekonstatē, ka z.s. „V” īpašnieks (nodokļa maksātājs) ir informējis pašvaldību Likuma 

7.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajā kārtībā (nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā 

informēt pašvaldību viena mēneša laikā no dienas, kad ir iestājušās vai izbeigušās tiesības uz 

Likuma 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nodokļa). 

3. Likuma 3.panta desmitajā daļā ir noteikti konkrēti gadījumi, kad pašvaldība veic nodokļa 

pārrēķinu, proti, nodokļa objekta lietošanas veida maiņa un saimnieciskās darbības uzsākšana vai 

izbeigšana nodokļa objektā. 

4. Saskaņā ar likuma 4.panta 11 daļu nodokļa administrēšanai izmanto Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus. Izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā vai 

nekustamā īpašuma objektu raksturojošos datos nodokļa aprēķinā ņem vērā atbilstoši likuma 

noteiktajai kārtībai, ja šīs izmaiņas ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā. Datus, kas netiek reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 

nodokļa administrēšanai vietēja pašvaldība iegūst šajā likumā noteiktajā kārtībā vai no citām 

informācijas sistēmām. Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.48 „Būvju 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 78.3. un 78.5. apakšpunkts paredz, ka atbilstoši projekta 

dokumentācijai, aktam par būves pieņemšanu ekspluatācijā, citam valsts un vai pašvaldības iestāžu 

izdotam vai apstiprinātam dokumentam (piemēram, lēmumam, izziņai, būvniecību regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotai un pašvaldības būvvaldes apstiprinātai 

informācijai) vai, ja tādu nav, būves tiesisku iegūšanu apliecinošam dokumentam cita starpā iegūst 

arī tādu ēku raksturojošo informāciju, kas satur ēkas galveno lietošanas veidu un telpu grupas 

lietošanas veidu. 

5.Būves (telpu grupas) lietošanas veids tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 

22.decembra noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, savukārt būves (telpu 

grupas) lietošanas veida noteikšana un maiņa tiek reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem par kadastra objektu noteikšanu un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanu.  

6. Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 1. un 6.punktam nodokļu maksātājiem 

ir tiesības izmantot likumos noteiktos nodokļu un nodevu atvieglojumus, kā arī iesniegt nodokļu 

administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai 

precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā 

par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu 

revīzija (audits), (…). Ministrija secina, ka Likums neparedz pienākumu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājam iesniegt nodokļa administrācijai (pašvaldībai) deklarāciju, līdz ar to minētais 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” regulējums nav attiecināms uz nekustamā īpašuma nodokli. 

7. Domei ir pienākums ievērot ārējo normatīvo aktu regulējumu attiecībā par nodokļu un nodevu 

iekasēšanu, kā arī noteiktos ierobežojumus rīcībai ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu. 

8. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmā 

daļa paredz, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, 

jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos 

paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Pamatojoties uz iepriekš 

minēto Ministrija lūdz Domi atkārtoti izvērtēt Domes 2016.gada 16.februāra sēdes lēmuma 

Nr.16.5. (protokols Nr. 3) tiesisko pamatojumu un lietderību, un lemt par nepieciešamību atcelt 

Lēmumu.  

Riebiņu novada dome ir iepazinusies ar iepriekš minēto Ministrijas konstatējumu un atkārtoti 

izvērtē lēmuma tiesisko pamatojumu:  



2016.gada 5.janvārī Riebiņu novada dome ir saņēmusi z.s. „V” īpašnieka J.K. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma objekti – ēkas tiek 

izmantotas graudaugu un rapša pirmapstrādei un uzglabāšanai, kā arī minerālmēslu uzglabāšanai 

un lauksaimniecības tehnikas apkopei un remontam. Iesniegumam ir pievienots paziņojums par 

objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli - 2.pielikums Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.495. Z.s.  „V”  īpašnieks J. K. paziņojumā par objektiem, 

kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli rakstveidā ir informējis pašvaldību par likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma 

nodokļa un ir norādījis 10 (desmit) nekustamā īpašuma objektus, kuri nav apliekami ar nekustamā 

īpašuma nodokli: tehniskās apkopes punkts, garāža, metinātava, darbnīca, kūts, šķūnis, trīs 

noliktavas, katlumājas noliktava.  

Paziņojumu par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, z.s. „V” īpašnieks J.K. 

ir pievienojis 2016.gada 5.janvāra iesniegumam, kā apliecinājumu tam, ka nekustamā īpašuma 

objekti nav apliekami ar nodokli, jo tiek izmantoti tikai lauksaimnieciskajai ražošanai. 2016.gada 

16.februārī Riebiņu novada domes sēdē J.K. ir sniedzis skaidrojumu šajā jautājumā. 

Riebiņu novada domes deputātiem tiek virzīti divi lēmumprojekta varianti. Pirmais variants: 

Pārrēķinu par iepriekšējo triju gadu periodu neveikt, jo z.s. „V” īpašnieks J.K. nebija iesniedzis 

paziņojumu par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļas noteiktajā kārtībā. Ēku izmantošanas veids par iepriekšējiem 

gadiem nav pierādīts.  

Balstoties uz z.s. „V” īpašnieka J.K. iesniegtajiem datiem, ka arī sniegto paskaidrojumu, Riebiņu 

novada domes sēdē tika pieņemts lēmumprojekta otrais variants, kas nosaka „veikt nekustamā 

īpašuma nodokļa pārrēķinu par triju gadu periodu, neapliekot ar nodokli J.K. iesniegtajā 

paziņojumā par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, norādītos objektus. 

Pārrēķina rezultātā radušos pārmaksu novirzīt uz parāda un kārtējo nodokļu segšanu”.  

2017.gada 21.februāra domes sēdē šī jautājuma izskatīšana tika atlikta. Ir pieprasīta informācija no 

Valsts ieņēmuma dienesta par z.s. „V”. 2017.gada 24.martā Valsts ieņēmumu dienests vēstulē Nr. 

8.16.5-4/55414 (skatīt 2. pielikumā) ir sniedzis šādu informāciju: 

Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju informē par z.s. „V”, NMR kods xxxx (reģistrēta LR 

Uzņēmumu reģistrā xxxx): 

 2015. gadā nodarbināti 6 darbinieki; 

 2016. gadā nodarbināti 4 darbinieki; 

 2015. gadā vidējā darba alga sastāda 335.89 EUR; 

 2016. gadā vidējā darba alga sastāda 387,78 EUR.  

 2016.gadā z.s. „V” nomaksātie nodokļi: 

Nodokļa veids Summa (EUR) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1939,79 

Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

4804,82 

Riska nodeva 15.56 

 

2017.gada 24.aprīlī Riebiņu novada dome ir saņēmusi Finanšu ministrijas vēstuli Nr.4-09/3268 

(skatīt 3. pielikumā) par viedokļa sniegšanu. Atbilstoši savai kompetencei Finanšu ministrija 

izsaka savu viedokli šajā jautājumā, kas skan sekojoši: „Konkrētajā tiesiskajā situācijā nodokļa 

maksātājs ilglaicīgi nav pildījis savus ar likumu uzliktos pienākumus un tādējādi nodokļa 

administrācijai (pašvaldībai) vairs nav iespējams pārliecināties un pierādīt maksātāja norādīto 

ēku izmantošanas atbilstību likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam iepriekšējos taksācijas 

periodos. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam nevar tikt radīti labvēlīgi apstākļi, kuru rezultātā, 

bez ticamiem pierādījumiem, maksātājam tiek veikts pārrēķins (par labu maksātājam). Tāpat vērā 

ir ņemams arī fakts, ka nodokļa maksātājs iepriekšējos taksācijas periodos, likumā noteiktajā 

kārtībā, nav apstrīdējis saņemtos nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus, tādējādi 

apliecinot, ka viņam aprēķinātā nodokļa summa ir korekta. Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija 



uzskata, ka atbrīvojums no nodokļa par konkrētajām ēkām ir piemērojams ar to taksācijas 

periodu, kurā maksātājs ir izpildījis savu pienākumu, t.i., rakstveidā informējis pašvaldību, ka tam 

iestājas tiesības uz šā likuma 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma 

nodokļa.”. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto Riebiņu novada dome konstatē: 

 Nodokļu maksātājs J.K. rakstveidā ir informējis pašvaldību par to, ka viņam iestājas 

tiesības uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no 

nekustamā īpašuma nodokļa 2016.gada 5.janvārī. Atbrīvojums no nodokļa par konkrētajām ēkām 

ir piemērojams ar to taksācijas periodu, kurā nodokļa maksātājs ir izpildījis savu pienākumu, t.i. 

rakstveidā informējis pašvaldību, ka tam iestājas tiesības uz šā likuma 1.panta otrajā daļa noteikto 

atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa (ēkas – būves, kuras izmanto lauksaimnieciskajā 

ražošanā). Ēku izmantošanas veids par iepriekšējiem gadiem nav pierādīts, jo z.s. „V” īpašnieks 

dokumentāli to nav pierādījis atbilstoši Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās 

daļas 1.punkta regulējumam.  

 Nodokļu maksātājs J.K. ilglaicīgi nav pildījis ar likumu uzliktos pienākumus, nav maksājis 

nekustamā īpašuma nodokli par iesniegumā norādītājiem objektiem. Nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājs saskaņā ar likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā 

 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā nav apstrīdējis saņemtos nekustamā 

īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus, līdz ar to apliecinot, ka aprēķināta nodokļa summa ir 

korekta. 

 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6.punta regulējums nav attiecināms un nav 

piemērojams konkrētajā gadījumā, jo ārējie normatīvie akti nosaka kārtību, kādā ir piemērojami 

atbrīvojumi no nodokļa.  

 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 4.panta (11) daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa administrēšanai izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētos datus. Z.s. „V” īpašnieka J.K. iesniegumā norādītie objekti, kuri nav apliekami ar 

nekustamā īpašuma nodokli, Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā, nav reģistrēti kā ēkas – 

būves, kuras izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā. 

 Riebiņu novada domei vairs nav iespējams pārliecināties un pierādīt norādīto ēku 

izmantošanas atbilstību likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam iepriekšējos taksācijas periodos.  

Sēdes vadītājs Pēteris Rožinskis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu, atgādinot, ja deputāti 

balso pret vai atturas balsojumā, tad paši uzņemas atbildību, kurai var būt sekas.  

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

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

gadījumos un 41.panta 2.daļu, kā arī VARAM sniegto skaidrojumu par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

Staškeviča), pret nav, 9 atturas (Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, , Ivans 

Ludāns), Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj: 

Neapstiprināt sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 2016.gada 

16.februāra sēdes lēmumu Nr.16.5. (protokols Nr.3) atcelšanu. 

 

3. 

Par Riebiņu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa projektu 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un bāriņtiesas priekšsēdētājas Mārītes Bogdanovas 

sagatavoto Riebiņu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 



Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa projektu (pielikumā Nr. 4). 

 

4. 

Par mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” rezultātu 

apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas un mazo grantu projektu konkursa vērtēšanas 

komisijas priekšsēdētājas Ilze Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu projektu 

konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 13 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” 

vērtēšanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā: 

1.1. Piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: 

 Projekts Nr. 1 (23.0 punkti) Iniciatīvas grupa “Lomu vecticībnieki” “Lomu 

vecticībnieki savam lūgšanu namam”, Galēnu pagasts - 600.00 Eur. Sakārtot Lomu 

vecticībnieku draudzei piederošo teritoriju, ierīkot stāvlaukumu un sakopt lūgšanas 

nama apkārtni. 

 Projekts Nr. 2 (23.1 punkti), biedrība “Atspulgs L” Sabiedriski pieejamas teritorijas 

sakopšana un labiekārtošana Stabulnieku pagasta centrā Sorokina ielā 14. Stabulnieku 

pagasts, - 589.00 Eur. Sorokina ielas labiekārtošana, uzstādīt soliņus, veikt teritorijas 

apzaļumošanu, košumkrūmu iegādi. 

 Projekts Nr. 3 (24.3 punkti), Iniciatīvas grupa “Vacō sāta” “Veco māju lauku stāsti”, 

Rušonas pagasts, - 600.00 Eur. Veco lauku māju izpēte Rušonas pagastā – 

fotofiksācija, informācijas ievākšana, brošūras izdošana. 

 Projekts Nr. 4 (23.9 punkti), Iniciatīvas grupa “Kaimiņi”, “Drīz es gāju, drīz darīju, drīz 

es otru aicināju…”, Galēnu pagasts, - 600.00 Eur. Bērnu rotaļu laukuma izveidošana 

un veco laukuma elementu atjaunošana. 

 Projekts Nr. 5 (25.0 punkti), Iniciatīvas grupa “Riebiņu ciema Dārzu ielas iedzīvotāji” 

“Latvijas skaistums sākas mūsu pagalmā”, Riebiņu pagasts, - 600.00 Eur. Dārzu ielas 

pagalma labiekārtošana, drošas un ērtas vietas bērniem izveide. 

 Projekts Nr. 6 (20.3 punkti), Nereģistrēta iniciatīvu grupa, “Žoga ierīkošana Silajāņu 

kapos”, Silajāņu pagasts – 575.74 Eur.  

 Projekts Nr. 7 (23.1punkti), Iniciatīvas grupa “Kopā jautrāk” “Spēlējies ar prieku un 

iegūsti draugus!”, Stabulnieku pagasts, - 465.38 Eur. Spēļu komplektu iegāde 

Stabulnieku pagasta bērniem brīvā laika pavadīšanai. 

 Projekts Nr. 8 (23.0 punkti), biedrība “Saulrozītes” „Sīļukalna pamatskolas sporta 

laukuma labiekārtošana.”, Sīļukalna pagasts, - 600.00 Eur. Uzstādīt guļbūves solus, 

labiekārtot sporta laukuma teritoriju. 

 Projekts Nr. 9 (24.2 punkti), Iniciatīvas grupa “Mēs savam novadam” “Stefanpoles 

krucifiksam būt!”, Riebiņu pagasts, - 585,60 Eur. Atjaunot jumta segumu un krāsu 

Stefanpoles krucifiksa mūra būvei. 

 Projekts Nr. 11 (23.1 punkti), biedrība “Jaunie spārni” “Lai Top Droša „saliņa” 

bērniem Bašķos!”, Rušonas pagasts, - 600,00 Eur. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana un 

teritorijas labiekārtošana. 

Kopējā summa – 5815.72 Eur 

 

1.2. Piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā projektiem:  



 Projekts Nr. 12 (21.0 punkti), Iniciatīvas grupa “Aktīvisti”, “Teritorijas sakopšana un 

labiekārtošana Stabulnieku pagasta Jaunā iela 5”, Stabulnieku pagasts, - 280.00 Eur. 

Kopējā summa – 280.00 Eur 

 

1.3. Nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektiem: 

Projekts Nr. 10, Iniciatīvas grupa, “Deju un kustību zāles izveide”, Riebiņu pagasts, 585,60 Eur 

- projekts ir labi izstrādāts, taču šī ir pašvaldības iestāde un komisija izsaka priekšlikumu Riebiņu 

novada kultūras centram ieplānot naudu šīs idejas realizēšanai 2018. gada budžetā. (spoguļu iegāde un 

uzstādīšana KC 2.stāva zālē) 

 

Projektu finansējuma summu sadalījums attiecīgi pa pagastiem: Riebiņu pagasts – 1185.60 Eur, 

Rušonas pagasts – 1200.00 Eur, Galēnu pagasts – 1200.00 Eur, Stabulnieku pagasts – 1334.38 

Eur, Sīļukalna pagasts – 600.00 Eur, Silajāņu pagasts – 575.74 Eur.  

 

Kopējā projektiem piešķirtā summa sastāda 6095,72 Eur. Pašvaldības budžetā plānotā 

summa 2017. gadā – 6000.00 Eur.  

 

1.4. Projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto finansējumu pirms līguma noslēgšanas 

iesniegt pašvaldībā labotu projekta budžeta tāmi atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam.  

 

5. 

Iesniegumu izskatīšana 

5.1. 

K.U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par K.U., personas kods xxxx, dzīv., xxxx, Riebiņu novads, 2017.gada 24.aprīļa 

iesniegumu par zemes nomu (uz 01.01.2017. nodokļu parādu nav).  

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,5 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0323 saskaņā 

ar grafisko pielikumu Nr.1. 

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

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

5.2. 

P.V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par P.V., personas kods xxxx, dzīv. xxxxxxxx, 2017.gada 18.aprīļa iesniegumu 

par lauku apvidus zemes nomas līgumu (īpašumam “Tulpes” (7676 001 0175) NĪ parādu nav).  

Dome konstatē: 

P. vēlas noslēgt līgumu uz zemes vienību 3,8 ha platībā, kuru līdz šim nomāja tēvs M. uz lauku 

apvidus zemes nomas tipveida līguma pamata no 27.07.2012., M.V.miris. 

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt nomas attiecības ar M.V., p.k. xxxx (miris). 

2. Iznomāt P.V. 3,8 ha platībā zemes vienību ar kad. apz. 7676 001 0175. 



3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu uz 10 gadiem. 

 

5.3. 

A.V.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A.V., personas kods xxxxx, dzīv., xxxxx., Riebiņu novads, 2017.gada 

2.maija iesniegumu par zemes nomu attiecību izbeigšanu (nodokļu parādu nav).  

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Izbeigt nomas attiecības ar A.V. 0,5 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7680 

004 0425. 

 

5.4. 

I.U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par I.U., personas kods xxxx, dzīv., xxxxRiebiņu novads, 2017.gada 2.maija 

iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 1,5 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0425 saskaņā 

ar grafisko pielikumu Nr.2. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

5.5. 

I.U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par I.U., personas kods xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxx, Riebiņu novads, 

2017.gada 2.maija iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līguma beigu termiņš 

22.01.2017., nodokļu parādu nav).  

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu, 

nosakot beigu termiņu 2022.gada 22.janvāris (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7680 

004 0455 (0,5 ha) un 7680 004 0218 (2,0 ha)). 

 

5.6. 

M.G. iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par M.G., personas kods xxxxxx, dzīv., xxxxxxxx, 2017.gada 27.aprīļa 

iesniegumu par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam. 



Riebiņu novada dome, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām’21.pantu, „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Zemesrieksti” (kadastra numurs 7680 004 0473) 

zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0473, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 7680 004 0473) noteikt zemes 

lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Ābeles”. 

 

5.7. 

M.K. iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par M.K., personas kods xxxxxxxx, dzīv.,xxx, 2017.gada 2.maija iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām’21.pantu, „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Sienāži” (kadastra numurs 7648 005 0113) zemes 

vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 005 0112, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 7648 005 0112) noteikt zemes 

lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Karaļi”. 

 

5.8. 

A.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A.B., personas kods xxxxx, 2017.gada 20.aprīļa iesniegumu par zemes 

nomu (nodokļu parādu nav). 

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 2,5 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0433 saskaņā 

ar grafisko pielikumu Nr.3. 

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

3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu uz 10 gadiem. 

 

5.9. 

Biedrības “Jaunie Spārni” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par biedrības “Jaunie Spārni”, Reģ. Nr. 40008153971, 2017.gada 8.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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 



Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,14 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 

011 0413 saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4. 

2.  Noteikt zemes lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 

(kods 0503). 

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 7 gadiem. 

4.  Noteikt nomas maksu 1,42 EUR gadā (bez PVN) 

 

5.10. 

Biedrības “Jaunie Spārni” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par biedrības “Jaunie Spārni”, Reģ. Nr. 40008153971, 2017.gada 8.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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,17 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 

007 0162 saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.5. 

2.  Noteikt zemes lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 

(kods 0503). 

3. Slēgt Vienošanos par 2012.g 11.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. J-1 

pagarināšanu, precizējot nomas platību uz 1,04 ha un nomas termiņus (0,14 ha līdz 

16.05.2024., 0,9 ha līdz 10.07.2022.) 

 

5.11. 

A.L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A.L., personas kods xxxxxxx, dzīv., xxxxx, Riebiņu novads, 2017.gada 

8.maija iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 16.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. L-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 15.maijs. 

 

5.12. 

P.F. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par P.F., personas kods xxxxxxxx, dzīv., xxxxxxxxx, Riebiņu novads, 

2017.gada 8.maija iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2015.gada 21.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. F-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 20.oktobris. 



 

5.13. 

V.P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par V.P., personas kods xxxxxxxxxxx, 2017.gada 20.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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas tiesības 2,5 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

7680 004 0433. 

2. Veikt izmaiņas noslēgtajā 2009.gada 23. septembra lauku apvidus zemes nomas 

tipveida līgumā Nr. P-8. 

 

6. 

Par zemes robežas aktualizāciju 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā 

nodaļa) 2017.gada 6.aprīļa Nr.2-13-L/2031 iesniegto informāciju par A.B. iesnieguma izskatīšanu, 

kurā lūgts izvērtēt zemes vienības Sīļukalna pagastā ar kadastra apzīmējumu 76780030060 0,13ha 

platībā datu atbilstību teksta un grafiskās daļas zemes robežu plānam. Reģionālā nodaļa, izvērtējot 

Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva rīcībā esošos zemes robežu ierādīšanas lietas 

materiālus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780030060 (nekustamais īpašums „L”, 

xxxxxx, Riebiņu novads, īpašnieks A. B.), kā arī zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

76780030437, 76780030438, 76780030296 un 76780030251 kadastrālās uzmērīšanas 

dokumentus, konstatējusi, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030060 robeža posmā 

no robežpunkta Nr.1 līdz robežpunktam Nr.2 nesakrīt ar zemes robežu plānā ierādītajām robežām. 

Izvērtējusi pārējo iepriekš minēto zemes vienību robežu plānus, nodaļa secinājusi, ka zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030060 zemes robeža no robežpunkta nr.1 līdz 

robežpunktam nr.2 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030296 robeža no 

robežpunkta nr.6 līdz robežpunktam nr.7 robeža savstarpēji nesakrīt.  

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests 

konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai 

aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos 

aktualizējot. Līdz ar to reģionālā nodaļa ir paziņojusi, ka 2017.gada 30.martā zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 76780030060, 76780030437, 76780030438, 76780030251 un 

76780030296 robežas kadastra kartē ir labotas (attēlotas) atbilstoši zemes robežu plāniem, tā 

rezultātā izveidojusies jauna zemes vienība. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,0314 ha piešķirts 

kadastra apzīmējums 76780030576. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un pamatojoties uz reģionālās nodaļas 

2017.gada 31.marta aktu Nr.11-12-L/128 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” 

jaunā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76780030576 (0,0314ha) ir iekļauta rezerves zemes 

fondā. Reģionālā nodaļa lūdz precizēt jaunizveidotās zemes vienības zemes lietošanas mērķi un 

statusu. 

Novada dome, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtību”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, 

Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 



1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780030576 statusu – 

starpgabals. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780030576 zemes lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,0314 ha platībā. 

 

7. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 011 0121 sadali 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par VAS Privatizācijas aģentūras, reģistrācijas nr. 40003192154, juridiskā adrese 

K.Valdemāra 31, Rīga, 2017.gada 10.aprīļa Nr.1.17/4204 iesniegumu par zemes vienības Bašķos, 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (kadastra nr. 7670 011 0121) sadali, atbilstoši Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, konstatēts, ka zemes vienība Zemesgrāmatā 

nav ierakstīta, bet ir iekļauta Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojuma Nr. 297 „Par zemes 

vienību piederību un piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 

ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 12.pielikumā „Zemes 

vienības, kuras nododamas valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā 

nostiprināšanai zemesgrāmatā un tālākai privatizācijai” (44.punkts). Lai varētu veikt zemes 

kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši ēku (būvju) piederībai, nepieciešama zemes gabala sadale. 

Novada dome, pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām” 21. pantu, „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 13 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Sadalīt valstij piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700110121 divos 

zemes gabalos (0,01ha un 3,59ha platībās) atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.6. 

2. Atdalītajam zemes gabalam 0,01 ha platībā, uz kura atrodas A/S „Latvenergo” 

nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7670 511 0013 (transformatoru 

apakšstacija) „STA-2162”, noteikt zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 

ķīmisku produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201). 

2.1 Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 511 0013 (transformatoru 

apakšstacija, 76700110121023) „STA-2162”, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76700110121 atstāt VARIS piešķirto adresi: „STA-2162”, 

Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 105128357). 

3. Valstij piekritīgo paliekošo zemes gabalu 3,59 ha platībā, uz kura atrodas SIA 

„Manco Energy Latgale” ēku (būvju) nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7670 

511 0009 „Saknes Viens”, noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

3.1 Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 511 0009, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110121, atstāt VARIS piešķirto adresi: 

„Saknes Viens”, Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 106531492). 

 

8. 
Par reģiona galvenās bibliotēkas statusa noteikšanu 

Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumprojektu 

par Latvijas Bibliotēku padomes 2017.gada 12.aprīļa vēstuli par reģiona galvenās bibliotēkas 

atkārtotu akreditāciju. 

Dome konstatē: 

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.pantu 2012.gadā akreditētā Preiļu Galvenā bibliotēka pilda 

reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada 

pašvaldību bibliotēkām. 2017.gadā Preiļu galvenajai bibliotēkai jāveic atkārtota akreditācija. 



Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.panta otrajā daļā noteikto, Latvijas Bibliotēku padome iesaka 

atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam Preiļu bibliotēku. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.pantu, 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, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, 

Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Virzīt Preiļu galveno bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

 

9. 

Par kārtību kādā tiek apbalvoti Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji  
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un izglītības 

jautājumu koordinatores sagatavoto lēmumprojektu par kārtību kādā tiek apbalvoti Riebiņu 

novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

ārpusklases konkursos un sporta sacensībās 2016./2017.m.g. (skatīt 5.pielikumu). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.pantu, 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, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, 

Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt kārtību, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek 

apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un 

sporta sacensībās 2016./2017.m.g. 

10. 

Par telpu grupu adresēm 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par telpu grupu 

adresēm.  

Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas, reģistrus un informācijas sistēmas ar pilnīgiem, 

aktuāliem un oficiāli apstiprinātiem Valsts adrešu reģistra datiem, Valsts zemes dienests 

2017.gada 8.maija vēstulē lūdz izvērtēt sniegto informāciju un piešķirt telpu grupām adreses 

Saules ielā 7, Riebiņos, Riebiņu pagastā. 

Valsts zemes dienests ir konstatējis, ka ēkā ar kadastra apzīmējumu 76620050810001 (adrešu 

klasifikatora kods 101348547) Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas telpu grupas bez 

adreses. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai 

bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja 

adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Riebiņu novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 21., 23., 24. un 9. punktam, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt telpu grupai (tirdzniecības telpu gr.) ar kadastra apzīmējumu 

76620050810001002 (ēkas adrese Saules iela 7, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu 

nov.), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050294, 

adresi: Saules iela 7-1, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads. 



2. Piešķirt telpu grupai (biroja telpu gr.) ar kadastra apzīmējumu 

76620050810001003, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620050294, adresi: Saules iela 7-2, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads. 

 

11. 

Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 76700050718 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskatot A.M., p.k. xxx dekl. adrese xxxxxxx, Riebiņu novads, 2017.gada 

8.maija iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes gabalu 0,57 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76620050718 atsavināšanu, dome konstatē, ka minētā zemes vienība kopplatībā 3,7ha 

ir pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuru īpašuma tiesības vēl nav nostiprinātas Zemesgrāmatā, 

zemes vienībai 2002.gadā izgatavots robežu plāns. Ar pašvaldību A.M. noslēgts zemes nomas 

līgums 0,5ha platībā, beigu termiņš 2018.gada 14.maijs. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

76620050718 robežojas ar A.M. īpašumā esošo zemes gabalu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.pantu, likumu „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumu”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis 

Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazdārziņi’ ar kadastra numuru 76620050718 zemes 

gabalu 0,57ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.7  un atbilstoši Publiskās personas 

atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai nodot atsavināšanai. 

2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0718 un atdalītās zemes vienības 

kadastrālo uzmērīšanu. 

3.Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

4.Atdalītajam zemes gabalam (0,57ha) piešķirt jaunu nosaukumu „Mālaine”, izveidojot 

jaunu īpašumu. 

5. Nekustamos īpašumus “Mazdārziņi” un “Mālaine” reģistrēt Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 

6. Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt atsavināšanas 

procedūru. 

12. 

Par gada pārskata apstiprināšanu 
 Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Erta, J.Kupris 

Novada dome uzklausa domes galvenās grāmatvedes Annas Ertas sniegto informāciju par gada 

pārskatu un izskata sagatavoto Riebiņu novada domes 2016. gada pārskatu un zvērinātā revidenta 

ziņojumu. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis 

Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Pieņemt Riebiņu novada domes 2016. gada pārskatu zināšanai. 

2.Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu par Riebiņu novada domes 2016. gada pārskatu. 

3. Apstiprināt Riebiņu novada domes 2016.gada publisko gada pārskatu. 

 

13. 

Iesniegumu izaskatīšana 

13.1. 

V.G. iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V.G., personas kods 

xxxxx, dzīvo xxxxx, 2017.gada 10.maija iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līguma 



beigu termiņš 08.11.2016., nodokļu parādu nav).  

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2011.gada 9.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.6-5 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 8.novembri (zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7670 004 0144 (1,0 ha). 

 

13.2. 

R.M. iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P.Rožinskis 

 

(ierobežotas pieejamības informācija) 

 

13.3. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu I.D.  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas D.Staškeviča, M.Krole 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par I.D., personas kods xxxx, 

dzīv.dekl. adresē: xxxx, 2017.gada 10.maija iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 

Novada dome konstatē: 

xxxxxxxxx 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 

3.punktu, un saskaņā ar likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

un pamatojoties uz 2013.gada 15.janvāra Riebiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 

”Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā”, atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt I.D., personas kods xxxxx, dzīvesvieta deklarēta xxxx, dzīvokli adresē: Aglonas 

iela 3,Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (bijušais uzņēmējdarbības 

centrs) uz noteiktu laiku - vienu gadu. 

   

13.4. 

Par I.B. iesnieguma izskatīšanu   

Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Krole 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par I.B.,  personas kods xxxx,  

dzīvesvieta deklarēta xxxx, Riebiņu novadā, faktiskā dzīvesvieta xxxx Riebiņu novadā, 2017.gada 

2.maija iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu.  

Novada dome konstatē: 

xxxxxx 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta  1.daļas 

1.apakšpunktu, kurā tiek atrunāts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, 

kuras ir maznodrošinātas , ar kurām dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns..., 

un saskaņā ar likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un 

pamatojoties uz 2013.gada 15.janvāra Riebiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 

”Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā”,  atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 



1. Atzīt I.B., personas kods xxxxxxxxx dzīvesvieta deklarēta xxxxxxxx Riebiņu novadā, 

par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

2. Reģistrēt I.B. personas kods xxxxxxxx, dzīvesvieta deklarēta xxxxxxxxx, Riebiņu 

novadā, domes palīdzības reģistrā  sociālā dzīvokļa izīrēšanai. 

 

14.  

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017.gada 18.aprīļa  

lēmumos Nr.6.1 un Nr.6.2 

14.1. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017.gada 18.aprīļa  

lēmumā Nr.6.1 

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu 

par grozījumiem 2017.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.6.1 “Par piedalīšanos projektā “Riebiņu 

novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.20 Kliškovas- Sededži-Stupāni km 0.00-1.10 

un Nr.42 Kliškovas-Sededži km 1.76-2.46 pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apjomu”. 

Grozījumi ir nepieciešami, jo pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas ir mainījusies projekta 

summa. 

 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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt 2017.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.6.1 2.punktu šādā redakcijā: “2. Projekta 

apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 190 233,79 (viens 

simts deviņdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro 79 centi) (ar PVN 21%).” 

2. Izteikt 2017.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.6.1 3.punktu šādā redakcijā: “3. Paredzēt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 19023,38 (deviņpadsmit  

tūkstoši divdesmit trīs euro 38 centi), t.sk. arī  PVN 21% apmērā.” 

 

14.2. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017.gada 18.aprīļa  

lēmumā Nr.6.2 

Novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu 

par grozījumiem 2017.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.6.21 “Par piedalīšanos projektā “Riebiņu 

novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.7 Riebiņi-Kalnacki km 0.795-3.420 pārbūve” 

un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apjomu”. 

Grozījumi ir nepieciešami, jo pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas ir mainījusies projekta 

summa. 

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt 2017.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.6.2 2.punktu šādā redakcijā: “2. Projekta 

apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 218 227.43 (divi 

simti astoņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit septiņi  euro 43 centi) (ar PVN 21%).” 



2. Izteikt 2017.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.6.2 3.punktu šādā redakcijā: “3. Paredzēt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 21 822.74 (divdesmit  

viens tūkstotis astoņi simti divdesmit divi euro 74 centi), t.sk. arī  PVN 21% apmērā.” 

15. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendentu noteikšanu. 

Skat. tabulu. 

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, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

  

 

 

 

 

 



Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Būvdarbu veikšana Riebiņu novada pašvaldības 

autoceļiem 

Atklāts konkurss SIA „E Būvvadība” 

 

 

 

 

SIA „E Būvvadība” 

 

168 877.50 

2. daļa –  „Riebiņu novada Riebiņu pagasta 

pašvaldības autoceļa  Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki 

km 0,795-3,420 pārbūve”. 

148.855.01 

3. daļa –  „Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļa  Nr. 20 Kliškovas-

Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 

Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46 pārbūve”. 

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu Riebiņu, 

Stabulnieku, Rušonas un Silajāņu pagastā ar 

saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas 

darbu (planēšana, profilēšana, nošļūkšana) 

veikšanu 2017. gadā 

Iepirkums saskaņā ar PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA „Neitrino”  

 

 

 

45 625.93 

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar melno 

segumu bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un 

šķembām vai asfaltbetonu ikdienas uzturēšanas 

darbu veikšanai 2017. gadā 

Iepirkums saskaņā ar PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA „Krustpils” 16 439.50 

 



16. 

Par pārskata ziņojumu par Bāriņtiesas darbību 2016. gadā 

Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Riebiņu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Mārītes Bogdanovas pārskata 

ziņojumu par 2016.gadu. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta piektajai daļai, bāriņtiesa ne retāk kā 

reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību (skat. ___. pielikumu). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta piekto daļu, 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, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Pieņemt zināšanai pārskata ziņojumu par Riebiņu novada Bāriņtiesas darbību 2016. 

gadā saskaņā ar 6. pielikumu. 

17. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma 

„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru 

kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos 

izdevumus)” izstrādātajam projektam „ Zivju resursu kontroles un aizsardzības 

pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ezeros” . 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, 

Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, 

Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Ivans 

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē 

ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”. 

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 2017.gada jūnija līdz 2017.gada 

oktobrim. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 6568,42 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums ir 23.88 % jeb 1568,42 EUR, pārējā summa 5000,00 EUR 

apmērā no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot 

līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības 

līdzfinansējuma daļai. 
 

Sēdi slēdz plkst. 15.18 

Sēdes vadītājs        P.Rožinskis 

Protokoliste         V.Bogdanova  

1.pielikums  

Domes sēdes 

2017.gada 16.maija lēmumam Nr.1 

 

 



 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

============================================================= 

RIEBIŅU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2017.gada 16.maijā 

 Nr.4-2017 

 (prot. Nr.6, lēm. Nr.1) 

 

 

GROZĪJUMI RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2005.GADA 23. AUGUSTA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 7  

„RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
 

Izdoti pamatojoties  

  uz likuma "Par pašvaldībām" 24.pantu  

 

 

Izdarīt šādu grozījumu RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2005.GADA 23. AUGUSTA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 7 „RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”: 

1. Papildināt I daļas 8.punktu ar 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:  

8.7. Biedrība “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                 Pēteris Rožinskis 
  

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Riebiņu novada domes 2017. gada 16. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4-2017 

„Grozījumi 2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada 

pašvaldības nolikums”” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Grozījumi 2005.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada pašvaldības 

nolikums” nepieciešami, jo Riebiņu novada dome ir pieņēmusi lēmumu iestāties biedrībā 

“Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Grozījumi 2005.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Riebiņu novada pašvaldības 

nolikums” nepieciešami, jo Riebiņu novada dome ir pieņēmusi lēmumu iestāties biedrībā 

“Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nepieciešams paradzēt finansējumu biedra naudas apmaksai saskaņā ar biedrības “Latgales 

reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” piestādītop rēķinu. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Neietekmē. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Neietekmē. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

 Priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)                 P. Rožinskis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pielikums  

Domes sēdes 

 2017.gada 16.maija lēmumam Nr.3 

 



 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

============================================================= 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā  

2017.gada 16.maijā 

  

 (prot. Nr.6 lēm. Nr.3) 

 

 

RIEBIŅU NOVADA BĀRIŅTIESAS ĒTIKAS KODEKSS 

 

Izdots saskaņā ar  

Bāriņtiesu likuma 4.apnata trešo daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Riebiņu novada bāriņtiesas (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) 

priekšsēdētāja, bāriņtiesas locekļa profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai 

uzlabotu bāriņtiesu darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību bāriņtiesām. 

1.2. Ētiskā apziņa ir jebkura bāriņtiesas darbinieka profesionālās darbības neiztrūkstoša 

sastāvdaļa. No bāriņtiesas darbinieka spējas rīkoties ētiski ir atkarīga klientiem piedāvāto 

pakalpojumu kvalitāte. 

 1.2. Ētikas kodekss ir ceļvedis bāriņtiesas darbiniekam ikdienas darbā, kā arī pamats 

situācijas izvērtēšanai, ja bāriņtiesas darbinieka rīcība ir novirzījusies no šajā kodeksā 

noteiktajiem principiem. Kodeksā ir noteikti uzvedības standarti, kuri bāriņtiesas 

darbiniekam jāievēro attiecībās ar klientiem, darba devējiem, kā arī sabiedrību kopumā.  

1.3. Par šī kodeksa pārkāpumiem nav noteikta juridiska atbildība.  

2. Darbinieku uzvedības pamatprincipi  

2.1. Katrs cilvēks, it sevišķi bērns, ir vērtīgs un tāpēc arī rūpju un atbildības cienīgs. Jebkura 

rīcība, kas skar bērnus, pirmkārt ievēro bērnu intereses un nodrošina bērniem tādu 

aizsardzību un aprūpi, kāda nepieciešama viņu labākajām interesēm.  

2.2. Bāriņtiesas darbinieks ievēro bāriņtiesas darbības neatkarību un godīgumu, 

demokrātiskas sabiedrības principus, godprātīgu rīcību un sociālā taisnīguma principus;  

2.3. Bāriņtiesas darbinieka rīcībai ir jāsaskan ar Satversmi, Starptautiskajiem aktiem un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

2.4. Bāriņtiesas darbinieks pielieto savas zināšanas un prasmes, lai palīdzētu indivīdiem, 

cilvēku grupām, sabiedrībai attīstīties, risināt savstarpējos konfliktus un likvidēt šo konfliktu 

negatīvās sekas.  

2.5. Bāriņtiesas darbinieks nediskriminē pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, tautības, 

sociālās piederības, rases, reliģijas, valodas, politiskajiem uzskatiem vai seksuālās 

orientācijas.  

2.6. Bāriņtiesas darbinieks ievēro privātās dzīves, konfidencialitātes, kā arī informācijas 

atbildīgas izmantošanas principus, ievēro konfidencialitāti pat tad, ja valsts likumdošana ir 

pretrunā ar minēto prasību.  

2.7. Bāriņtiesas darbinieks strādā, sadarbojoties ar saviem klientiem, klientu interešu labā, 

tomēr respektējot pārējo iesaistīto pušu intereses.  

3. Vispārējie ētiskās uzvedības standarti:  

3.1. Darboties savas kompetences ietvaros, tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Prettiesiska rīcība 

vai nolaidība ir nosodāma.  

3.2. Aizstāvēt un attīstīt profesionālās vērtības, zināšanas, metodoloģiju un atturēties no 

jebkuras rīcības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt profesijas prestižu.  



3.3. Atzīt profesionālos un personīgos ierobežojumus.  

3.4. Darbā izmantot visas atbilstošās zināšanas un iemaņas, darboties nosvērti, ar lielu 

atbildības sajūtu un saskaņā ar savu pārliecību. Veicina savu profesionālo izaugsmi.  

3.5. Ieguldīt profesionālo pieredzi, piedaloties stratēģiju un programmu izstrādē, kas uzlabotu 

sabiedrības dzīves kvalitāti.  

3.6. Ar atbildības sajūtu pildīt institūcijas noteiktās funkcijas un īstenot mērķus, kas vērsti uz 

saprātīgu politiku, procedūru un prakses attīstību. Rūpēties par savas iestādes prestižu, veikt 

visus pasākumus. Lai iestāde atbilstu kompetentas vietējās pārvaldes standartiem.  

3.7. Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, ierosināt vēlamās izmaiņas politikā, procedūrās un 

praksē, izmantojot atbilstošas institūciju iespējas. Ja netiek panāktas nepieciešamās izmaiņas 

pēc tam, kad visas iespējas ir izmantotas iesniegt atbilstošas prasības augstākstāvošajām 

instancēm.  

3.8. Nodrošināt profesionālo atbildību par darba efektivitāti un rezultātiem ar periodiskiem 

pārskatiem par pakalpojumu sniegšanas procesu.  

3.9. Kad politika, procedūras un prakse atrodas tiešā pretrunā ar bāriņtiesas darba ētiskajiem 

principiem, izmantot visus ētiski pieņemamos līdzekļus, lai pārtrauktu neētisku rīcību.  

3.10. Cienīt kolēģu un citu nozaru speciālistu izglītību, profesionālo sagatavotību un 

prasmes, izturas pret viņiem ar cieņu un pieklājību. 

 3.11. Atzīt kolēģu un citu speciālistu viedokļu un prakses atšķirības, kritiku izteikt 

konstruktīvi.  

3.12. Informēt kolēģus, citus nozaru speciālistus un brīvprātīgos par iespējām apgūt vai 

papildināt zināšanas un pieredzi, lai veicinātu kopīgu profesionālo izaugsmi.  

3.13. Pievērst atbildīgo instanču uzmanību jebkuriem profesionālās ētikas un standartu 

pārkāpumiem, un nodrošināt attiecīgo klientu iesaistīšanu.  

3.14. Aizstāvēt kolēģus pret netaisnīgu rīcību.  

3.15. Saglabāt profesionālās vērtības, ētiskos principus, zināšanas un metodoloģiju, kā arī 

sniegt savu ieguldījumu to izskaidrošanā un pilnveidošanā. 

 3.16. Aizstāvēt profesiju no netaisnīgas kritikas, palielinot ticību profesionālās darbības 

nepieciešamībai.  

3.17. Paust konstruktīvu kritiku par profesiju, tās teorijā, metodēm un praksi.  

3.18. Veicināt jaunu pieeju un metodoloģiju pielietošanu, lai efektīgāk risinātu bāriņtiesu 

darbības problēmas. 

4. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana 

4.1. Sūdzības par šajā kodeksā noteikto bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas normu, kā 

arī uzvedības pamatprincipu neievērošanu izskata Bāriņtiesu asociācijas ētikas komisijā, kura 

pieņem lēmumu ar ieteikuma raksturu, un nosūta to Riebiņu novada domei. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts) Pēteris Rožinskis 

                                                                                        

5.pielikums  

Domes sēdes 

 2017.gada 16.maija lēmumam Nr.9 
 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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



Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

============================================================= 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā  

2017.gada 16.maijā 

 

(prot. Nr.6 lēm. Nr.9)    

 

Kārtība, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji 

tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

ārpusklases konkursos un sporta sacensībās 2016./2017. m.g. projekts 

 

                          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 konkurss:1.v.-19p.,2.v.-18p.,3.v.-17p.,A/N-16p.,piedalīšanās-15p. 

             Starptautiskais konkurss:1.v.-24p.,2.v.23p.,3.v.-22p.,A/N-21p.,piedalīš.-20p. 

5. Par panākumiem sporta sacensībās diplomu un naudas balvu skolēni saņem pēc iegūtās 

punktu sistēmas:40-70 p.-EUR 10,-71-110 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.,3.v.-40p.,4.v.-36p.,5.v.-30p.,6.v.-25p. 

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 vai trīs un vairāk 

godalgotas vietas starpnovadu, reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs; 

6.2. kuru sagatavotie skolēni ieguvuši godalgotas vietas vismaz piecos dažādos reģiona vai 

valsts līmeņa ārpusklases konkursos; 

6.3.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 2017.gada 31.maijā, 

plkst.10.30 

       Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore                                 E.Visocka       



Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 

2016./2017.m.g. 

Riebiņu vidusskola 

Skolēna vārds, uzvārds Kl. Mācību priekšmets V. Līmenis Skolotājs 

Elīna Cakule 12. Bioloģija A Starpnovadu Anita Podziņa 

Līga Struka 12. Vēsture 2. Starpnovadu Ārija Pudule 

Līga Struka 12. Latviešu val. un literatūra 3. Starpnovadu Irēna Ormane 

Līga Struka 12. Ekonomika 3. Starpnovadu Sandra Eiduka 

Andrejs Holopovs 11. Informātika 3. Latgales reģiona Guntis Tjarvja 

Juris Kokins 7. Mājturība un tehnoloģ. A Starpnovadu Valērijs Jurkāns 

Juris Kokins 7. Matemātika A Riebiņu novada Alla Solovjova 

Juris Kokins 7. Informātika 3. Riebiņu novada Guntis Tjarvja 

Raivis Luriņš 7. Informātika 2. Riebiņu novada Guntis Tjarvja 

Artjoms Kitajevs 6. Angļu valoda 2. Riebiņu novada Marta Račko 

Aivis Golubevs 7. Angļu valoda 3. Riebiņu novada Marta Račko 

Anastasija Kuzmenko 11. Vizuālā māksla A Riebiņu novada Ruta Vjakse 

Austra Elizabete Katkeviča 9. Vizuālā māksla 3. Riebiņu novada Ruta Vjakse 

Angelika Zakutajeva 7. Vizuālā māksla A Riebiņu novada Ruta Vjakse 

Anželika Mihailova 6. Vizuālā māksla 2. Riebiņu novada Ruta Vjakse 

Ritvars Vjakse 6. Mājturība un tehnoloģ. A Starpnovadu Valērijs Jurkāns 

Ritvars Vjakse 6. Matemātika 1. Latgales reģiona Ilze Dudeniča 

Ritvars Vjakse 6. Latviešu val. un literatūra 2. Latgales reģiona Diāna Bravacka 

Ritvars Vjakse 6. Vizuālā māksla 1. Riebiņu novada Ruta Vjakse 

Ritvars Vjakse 6. Matemātika 1. Riebiņu novada Ilze Dudeniča 

Ritvars Vjakse 6. Latviešu valoda 1. Riebiņu novada Diāna Bravacka 

Evelīna Upeniece 6. Matemātika 3. Riebiņu novada Ilze Dudeniča 

Dana Patrejeva 5. Vizuālā māksla A Riebiņu novada Ruta Vjakse 

Gunita Vjakse 3. Vizuālā māksla A Riebiņu novada Ruta Vjakse 

Karīna Nagle 2. Vizuālā māksla 2. Riebiņu novada Ruta Vjakse 

Viktorija Nagle 5. Matemātika 3. Riebiņu novada Marija Tarasova 

Viktorija Nagle 5. Matemātika 3. Latgales reģiona Marija Tarasova 

Agnija Jemeļjanova 6. Latviešu valoda 3. Riebiņu novada Irēna Ormane 

Matīss Upenieks 4. Kombinētā A Riebiņu novada Solvita Volonte 

Viktorija Pauniņa 8. Matemātika 2. Riebiņu novada Alla Solovjova 

      

 

Riebiņu vidusskolā kopā iegūtas godalgotās vietas: reģionālās – 4, 

starpnovadu – 6, Riebiņu novada – 20,  

KOPĀ 30 GODALGOTAS VIETAS. 

 

Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore                    Evelīna Visocka 



Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 

2016./2017.m.g. (pamatskolās) 

Skola Skolēna vārds, 

uzvārds 

Kl. Māc. priekšmets V. Līmenis Skolotājs 

Dravnieku Marta Mičule 9. Vēsture 2. Starpnovadu Ārija Pudule 

pamatskola Marta Mičule 9. Vizuālā māksla 2. Starpnovadu Inta Broka 

 Marta Mičule 9. Vizuālā māksla 2. Riebiņu novada Inta Broka 

 Baiba Balode 9. Latviešu valoda A Starpnovadu Inga Elste 

 Dagnis Stikāns 8. Vizuālā māksla 2. Starpnovadu Inta Broka 

 Dagnis Stikāns 8. Vizuālā māksla 1. Riebiņu novada Inta Broka 

 Rūta Mičule 2. Vizuālā māksla 1. Starpnovadu Inta Broka 

 Rūta Mičule 2. Vizuālā māksla 1. Riebiņu novada Inta Broka 

 Niks Kursītis 6. Matemātika A Riebiņu novada Tekla Skaba 

 Juris Mičulis 4. Kombinētā 1. Riebiņu novada Irēna Mičuliša 

 Juris Mičulis 4. Matemātika A Reģionālā Irēna Mičuliša 

       

Galēnu Matīss Sondars 9. Ķīmija 1. Starpnovadu Anna Kupre 

pamatskola Matīss Sondars 9. Ķīmija 2. Valsts Anna Kupre 

 Matīss Sondars 9. Vēsture A Starpnovadu Rita Upeniece 

 Matīss Sondars 9. Ķīmija 3. Valsts atklātā Anna Kupre 

 Matīss Sondars 9. Ķīmija 2. Austrumlatvijas Anna Kupre 

 Simona Tretjakova 9. Latviešu valoda A Starpnovadu Inga Elste 

 Samanta Ruža 4. Vizuālā māksla 2. Starpnovadu Irita Livmane 

 Agate Stafecka 7. Angļu valoda 3. Riebiņu novada Valentīna Mičule 

 Agate Stafecka 7. Latviešu valoda 2. Riebiņu novada Inga Elste 

 Edīte Rimša 3. Vizuālā māksla 3. Riebiņu novada Sandra Rimša 

 Alvis Lemps 8. Informātika 1. Riebiņu novada Andris Strupītis 

 Alvis Lemps 8. Ķīmija A Valsts atklātā Anna Kupre 

 Rinalds Tumāns 8. Informātika 3. Riebiņu novada Andris Strupītis 

 Rinalds Tumāns 8. Matemātika A Riebiņu novada Ilze Lukjanova 

 Rinalds Tumāns 8. Ķīmija A Starpnovadu Anna Kupre 

 Annija Tumāne 4. Kombinētā 2. Riebiņu novada E.Leimane, 

D.Mičule,R.Upeniece 

 Ričards Bainors 4. Kombinētā A Riebiņu novada E.Leimane, 

D.Mičule,R.Upeniece 

 Kristaps Ancāns 8. Angļu valoda 3. Austrumlatvijas Valentīna Mičule 

 Kristaps Ancāns 8. Angļu valoda 3 Starpnovadu Valentīna Mičule 

 Edīte Meikulāne 9. Angļu valoda A Austrumlatvijas Valentīna Mičule 

 Alise Zālīte 6. Angļu valoda 3. Starpnovadu Valentīna Mičule 

       

 

 

Skola 

 

 

 

Skolēna  

vārds, uzvārds 

Kl. Mācību 

priekšmets 

V. Līmenis Skolotājs 



Rušonas Ieva Kalvāne 9. Latviešu valoda A Starpnovadu Inta Dumbrovska 

pamatskola Ieva Kalvāne 9. Ķīmija A Starpnovadu Valentīna Jubele 

 Ieva Kalvāne 9. Vizuālā māksla 3. Starpnovadu Iveta Casno 

 Ieva Kalvāne 9. Vizuālā māksla 1. Riebiņu novada Iveta Casno 

 Zaiga Kalvāne 6. Vizuālā māksla A Starpnovadu Iveta Casno 

 Zaiga Kalvāne 6. Vizuālā māksla 3. Riebiņu novada Iveta Casno 

 Zaiga Kalvāne 6. Informātika 3. Riebiņu novada Ilgvars Kalvāns 

 Lorita Uzuliņa 5. Angļu valoda 1. Riebiņu novada Solvita Ķibere 

 Antoņina Zača 3 . Vizuālā māksla 1. Riebiņu novada Inta Kalvāne 

 Kristiāns Určs 4. Kombinētā A Riebiņu novada Inta Kalvāne 

 Pēteris Stupāns 4. Kombinētā 3. Riebiņu novada Inta Kalvāne 

       

Sīļukalna Anna Ciematniece 8. Vizuālā māksla 2. Riebiņu novada Rita Teilāne 

pamatskola Anna Ciematniece 8. Matemātika 3. Riebiņu novada Līga Čača 

 Anna Ciematniece 8. Informātika 1. Riebiņu novada Līga Čača 

 Anna Ciematniece 8. Fizika 2. Austrumlatvijas Līga Čača 

 Marta Beča 4. Vizuālā māksla 2. Riebiņu novada Rita Teilāne 

 Jānis Bečs 6. Matemātika 2. Riebiņu novada Līga Čača 

 Amanda Prikule 6. Angļu valoda A Starpnovadu Iveta Broka-Kazāka 

 

 

Riebiņu novada pamatskolās kopā iegūtas 50 godalgotas vietas, t. sk. Valsts 

olimpiādēs – 3,reģionālajās – 5,starpnovadu – 17,Riebiņu novada –25.  

           



Riebiņu novada apbalvojamo skolotāju saraksts par izglītojamo sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta sacensībās 2016./2017.m.g. 

 
                                                            

1. Anna Kupre 

Galēnu 

pamatskola 

Par sasniegumiem Valsts mēroga olimpiādēs.-Ķīmija -1.vieta, Atzinība (Starpnovadu PVĢ) 

-Ķīmija -3.vieta, Atzinība (Valsts atklātā) 

-Ķīmija- 2.pakāpe-sudraba medaļa- 

-Valsts 58.Ķimijas olimpiāde( tika aicināts uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādes dalībnieku atlasi) 

-Ķīmija- Austrumlatvijas atklātā olimpiāde (RV1Ģ)- 2.vieta 

Deju kolektīvu sagatavošana ikgadējām skatēm un tautu deju festivālam (1.-4.klase, 6.-9.klašu kolektīvs un 

pirmsskolas bērnu kolektīvs) 

2. Jānis Upenieks 

Galēnu 

pamatskola un  

Sīļukalna 

pamatskola 

 

 

 

 

Par izciliem skolēnu sasniegumiem sportā 

-Baltijas valstu sacensības soļošanā Birštonas.,  

-Soļošanas sacensības „Cīruļputenis” Preiļos, 

 -Vārkavas atklātais čempionāts vieglatlētikā,  

-Vārkavas novada vieglatlēti Preiļu BJSS atklātais čempionāts vieglatlētikā kas 3-cīņa, 

 -Preiļu atklātais čempionāts vieglatlētikā, 

 -Preiļu BJSS atklātais čempionāts vieglatlētikā,  

-Mazā balva,  

-Ziemas čempionāts futbolā, 

 -Rudens krosa stafetes 

-Latgales čempionāts florbolā 8.-9.klašu grupā 2.vieta Latgales reģionā. 

3. Valentīna Mičule 

Galēnu 

pamatskola 

Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs -Starpnovadu angļu valodas olimpiāde Preiļos 3.vieta. 

-Starpnovadu angļu valodas olimpiāde Preiļos 3.vieta. 

-Latgales atklātā angļu valodas olimpiāde Rēzeknes V1Ģ-3.vieta un Atzinība. 

Olimpis.ru- divas I pakāpes, II un III pakāpe starptautisks konkurss. 

Angļu valodas olimpiāde Riebiņu novadā- 3.vieta. 

 

 

4. Inga Elste 

Galēnu 

pamatskola un 

Dravnieku 

pamatskola 

Par sasniegumiem ārpusklases konkursos 
Galēnu pamatskolā- 
Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā- Atzinība, 
Latviešu valodas olimpiāde 2.vieta, Riebiņu novada olimpiāde 
-Latgales reģiona jaunrades un pētniecisko darbu konkurss “Jāņa Streiča kino pasaule- manai dvēselei un mūsu 
laikmetam”- atzinība 
-R.Mūkam veltītā jaunrades darbu konkurss- 3 Atzinības 
Riebiņu novada skatuves runas konkurss-1.pakāpe 
-Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”-1.pakāpe 
-Stāstu konkurss par vardarbību internetā- veicināšanas balva un aicinājums uz apbalvošanu. 
-„Vuolyudzāni” Latgales novadā.- Atzinība 
Aprakstu konkurss “Mans skolotājs”(R. Mūka muzejs) 
-Vēstule volejbolistam. Darbs izvirzīts uz Rīgu no Riebiņu novada 



 

 

-Atzinība valstī BTI konkursā ,,Par vardarbību Internetā” 
 
Dravnieku pamatskolā- 
-1.pakāpe un ,,Lielais stāstnieks” Dienvidlatgales stāstnieku konkursā ,,Teci, teci, valodiņa!” 
-2.vieta un Atzinība konkursā ,,Jāņa Streiča kino pasaule-manai dvēselei un mūsu laikmetam” 
-3 Atzinības Vislatvijas jaunrades darbu konkursā ,,Es esmu vaļējas durvis” 
-1.pakāpe Latgales novada skatuves runas konkursā. 
-2.vieta un Atzinība Latgales novadā konkursā ,,Vuolyudzāni”. 
Atzinība starpnovadu latviešu valodas olimpiādē. 

5. Inta Broka 

Dravnieku 

pamatskola 

Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 

-2.vieta Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē. 

-2.vieta Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē. 

-1.vieta Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē. 

6. Ārija Bergmane-

Sprūdža 

Riebiņu 

vidusskola 

Par sasniegumiem ārpusklases konkursos 

-1.pakāpe UNESCO skolu pētniecisko darbu konkursā ,,Kultūru dažādība dialogam un attīstībai.” 

-Četras 1.pakāpes Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursā ,,Teci, teci, valodiņa.” 

-1.pakāpe un Augstākā balva Vislatvijas XX Stāstnieku konkursā ,,Teci, teci, valodiņa 2016”fināls. 

-1.pakāpe Dienvidlatgales novada anekdošu konkursā ,,Anekdošu virpulis.” 

-1.pakāpe,divas 2.pakāpes,divas 3.pakāpes Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkursā ,,Lielais rotaļnieks.” 

-2.pakāpe Vislatvijas stāstnieku konkursā ,,Anekdošu virpulis 2017”finālā. 

-1.pakāpe Dienvidlatgales tradicionālo deju konkursā ,,Vedam danci.” meiteņu dejas. 

-1.pakāpe Dienvidlatgales tradicionālo deju konkursā ,,Vedam danci” pāru dejas. 

-2.pakāpe Vislatvijas tradicionālo deju konkursā ,,Vedam danci 2017”meiteņu dejas. 

-1.pakāpe Vislatvijas tradicionālo deju konkursā ,,Vedam danci 2017”pāru dejas. 

-1.pakāpe nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas ,,Pulkā eju, pulkā teku 

2017”skatē. 

7. Rita Pudāne 

Riebiņu 

vidusskola 

Par sasniegumiem ārpusklases konkursos 

-1.pakāpe UNESCO skolu pētniecisko darbu konkursā ,,Kultūru dažādība dialogam un attīstībai” 

-Četras 1.pakāpes Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursā ,,Teci, teci, valodiņa” 

-1.pakāpe un Augstākā balva Vislatvijas XX Stāstnieku konkursā ,,Teci, teci, valodiņa 2016”fināls. 

-1.pakāpe Dienvidlatgales novada anekdošu konkursā ,,Anekdošu virpulis.” 

-1.pakāpe,divas 2.pakāpes,divas 3.pakāpes Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkursā ,,Lielais rotaļnieks.” 

-2.pakāpe Vislatvijas stāstnieku konkursā ,,Anekdošu virpulis 2017”finālā. 

-1.pakāpe Dienvidlatgales tradicionālo deju konkursā ,,Vedam danci.” meiteņu dejas. 

-1.pakāpe Dienvidlatgales tradicionālo deju konkursā ,,Vedam danci” pāru dejas. 

-2.pakāpe Vislatvijas tradicionālo deju konkursā ,,Vedam danci 2017”meiteņu dejas. 

-1.pakāpe Vislatvijas tradicionālo deju konkursā ,,Vedam danci 2017”pāru dejas. 

-1.pakāpe nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas ,,Pulkā eju, pulkā teku 

2017”skatē. 

-Atzinība Zvārguļu festivāla literāro darbu ekspreskonkursā ,,Zobojies kā Zvārgulis” 

-Atzinība J. Streiča jubilejai veltītajā radošo darbu konkursā. 

-2.vieta Vislatvijas jaunrades darbu konkursā. 

 



 

 

Sagatavoja: Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mārīte Pokšāne 

Riebiņu 

vidusskola 

Par izciliem skolēnu sasniegumiem sportā. 

-Starpnovadu sacensību organizēšana ,,Vello rats.” 

-Olimpiskās dienas organizēšana novadā. 

-Latvijas gada balva sportā. 

-Projekts ,,Sporto visa klase.” 

-Jauno vieglatlētu sacensības ,,Mazā balva”. 

-Jauno vieglatlētu sacensības ,,Lēcēju diena”. 

-Jauno vieglatlētu sacensības ,,Sacensības sprintā”. 

-Starpnovadu sacensības ,,Drošie un veiklie”. 

-Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā. 

-Daugavpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā, šķēpa mešanā. 

-Preiļu novada čempionāts futbolā. 

-Latgales novada futbola turnīrs. 

-Latgales reģiona badmintona čempionāts skolēniem. 

-Riebiņu novada turnīrs volejbolā. 

-Riebiņu novada šaušanas sacensības. 

9. Skaidrīte Vulāne 

Riebiņu 

vidusskola 

Par izciliem skolēnu panākumiem sportā. 

-Piedzīvojumu skrējiens ,,Vārkavas bezceļi.” 

-Jauno vieglatlētu sacensības ,,Mazā balva.” 

-Starpnovadu skolu sacensības florbolā. 

-Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā. 

-Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā, lodes grūšanā. 

 -Daugavpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā. 

-Vieglatlētikas sacensības Jēkabpilī 

-Vārkavas čempionāts vieglatlētikā. 

-Starpnovadu sacensības ,,Drošie un veiklie” 



 

6.pielikums 

Riebiņu novada domes 2017.gada 16.maija 

 sēdes lēmumam Nr.16 

 

Pārskata ziņojums  

par Riebiņu novada bāriņtiesas darbību 2016.gadā 

 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajai daļai, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā 

sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību.  

   Riebiņu novada bāriņtiesa ir Riebiņu  novada pašvaldības izveidota aizbildnības un 

aizgādības iestāde. Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi,  kuru sastāvs 

tika apstiprināts 2014.gada 16.decembrī ar Riebiņu novada domes sēdes protokolu Nr.23, un 

darbu uzsāka ar 2015.gada 4.janvāri. Ar 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdēs 

protokolu Nr.6 no bāriņtiesas locekļa amata tika atbrīvota Zoja Slūka un ievēlēta Aina Vovere 

par bāriņtiesas locekli Galēnu un Sīļukalna pagastos uz 5 gadiem. 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību. 

Rušonas pagasta iedzīvotājiem, katru piektdienu Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes 

telpās (pārējās darba dienās bāriņtiesas telpās) ,  Riebiņu, Silajāņu, Stabulnieku, Galēnu un 

Sīļukalna iedzīvotājiem bāriņtiesas telpās, Saules ielā 8, Riebiņos, apliecinājumus izdara 

bāriņtiesas locekle, kurai tas uzdots ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu. Pamatojoties uz 

Bāriņtiesu likuma 75.pantu, apliecinājumus bāriņtiesas locekle Riebiņu novada administratīvajā 

teritorijā deklarētajām personām izdara dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības dēļ vai 

citu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.  

 Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru vada 

bāriņtiesas priekšsēdētājs  vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis un sēdē 

piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi. 

Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem 

vienpersonisks lēmums. 

Uz 2016.gada 31.decembri bāriņtiesas lietvedībā esošo administratīvo lietu skaists 

Aizgādības tiesību lietas 9 

Aizbildnības lietas 6 

Aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no 

citām bāriņtiesām 

6 

Aizgādnības lietas 24 

Audžuģimenes lietas 4 



Bērnu ievietošana audžuģimenēs 5 

Bērna mantas pārvaldība 12 

Bērna ievietošana institūcijā 1 

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma 

pensiju izmaksa 

3 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai 6 

Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai 4 

Lietas par aizgādņa iecelšanu mantojuma 

masai 

6 

Kontroles lietas 5 

KOPĀ 90 

 

Bāriņtiesā atskaites periodā pieņemti 56 lēmumi 

Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un 

atjaunošana 

pārtraukšana -3 

atjaunošana - 3 

Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu 

3 

Par aizbildnības nodibināšanu bērnam 2 

Par aizbildņa atlaišanu no pienākumu 

pildīšanas 

4 

Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildņa 

pienākumu veikšanai 

1 

Bērna mantas pārvaldība 4 

Par aizgādņa iecelšanu mantojuma masai 3 

Par atzinuma sniegšanu tiesai 4 

Par aizgādņa iecelšanu personai 4 

Par aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma 

grozīšanu 

9 



Par sociālo pabalstu izmaksu  3 

Citi lēmumi 13 

Pārskata periodā viens bāriņtiesas lēmums ir pārsūdzēts administratīvajā tiesā un  atstāts spēkā. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja  un locekles ir piedalījušās 19 tiesas sēdēs, no tām: 

- 2 Daugavpils tiesā Krāslavā  

- 14  Daugavpils tiesā Preiļos par personas rīcībspējas ierobežošanas pārskatīšanu  

- 3 Daugavpils tiesā Preiļos kā trešā persona 

 

Dokumentu aprite pārskata periodā 

Saņemtie iesniegumi 82 

Saņemtie dokumenti 76 

Sarakste ar juridiskām un fiziskām 

personām  

(nosūtītie dokumenti) 

154 

Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi pārskata periodā: 

Izdarīto apliecinājumu skaists 464 

Sagatavoti privātpersonu prasības 

pieteikumi tiesai uzturlīdzekļu piedziņai, 

personas rīcībspējas ierobežošanas 

pārskatīšanai, rīcībspējas ierobežošanai 

11 

Pieprasītas apliecības izgatavošanai Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 

bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem  

9 

 

Bāriņtiesas darbinieki ir pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēs, kurās 

netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošo bērnu ģimenēs, 

audžuģimenēs, sociālās rehabilitācijas institūcijās, kurās ievietoti bērni, aizgādņu ģimenēs, 

kurās ir personas ar ierobežotu rīcībspēju, kā arī pēc informācijas saņemšanas no institūcijām 

un privātpersonām par apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties atbilstoši bāriņtiesas 

kompetencei. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja  (personiskais paraksts)  M.Bogdanova 

 



 

 

 


