
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2017.gada 18.decembrī       Nr. 11 (18) 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi sāk plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru 
P.Rožinskis 

2. 
Par Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-

2022.gadam izstrādi un darba grupas apstiprināšanu 
P.Rožinskis 

3. Preiļu novada domes vēstules izskatīšana 
P.Rožinskis 

4. Kokneses fonda vēstules izskatīšana 
P.Rožinskis 

5. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Mežmale” 
P.Rožinskis 

6. Iesniegumu izskatīšana 
P.Rožinskis 

7. Par zemes lietošanas mērķi 
P.Rožinskis 

8. Par zemes ieskaitīšanu rezerves fondā 
P.Rožinskis 

9. Par nekustamo īpašumu Dārzu iela 11, Riebiņi, Riebiņu pagastā 
P.Rožinskis 

10. Galēnu kultūrvēstures biedrības iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

11. 
Par Riebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 

darbības novērtēšanas kārtības saskaņošanu 
P.Rožinskis 

12. Par Galēnu pamatskolas nolikuma projekta apstiprināšanu 
P.Rožinskis 

13. 
Par Galēnu pamatskolas attīstības plāna apstiprināšanu 2018.-

2021.gadam 
P.Rožinskis 

14. 

Par saistošo noteikumu Nr. 8-2017 “Grozījums Riebiņu novada 

domes 2016.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.8/2016 

“Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību 

trūcīgas ģimenes (personas) statusu”” projekta apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

15. 

Par saistošo noteikumu Nr. 9-2017 “Grozījumi Riebiņu novada 

domes 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā”” projekta 

apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

16. 
Par sociālās aprūpes centra “Rušona” nolikuma projekta 

apstiprināšanu 
P.Rožinskis 

17. A. L. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš  

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis, nekustamo īpašumu speciāliste 

Ināra Upeniece, attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele, vecākā juriste Inese Pedāne, 

izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, jaunatnes lietu speciāliste Liene Opolā, 

būvvaldes vadītājs Arturs Poplavskis, sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža 

 

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

darba kārtības nākamos jautājumus: 

18. 

Par “Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam 

īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma” projekta 

apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

19. Iesniegumu izskatīšana 
P.Rožinskis 

20. Par līguma slēgšanu ar Preiļu novada domi par TIC sadarbību  
P.Rožinskis 

21. Par Riebiņu novada Būvvaldes izveidošanu 
P.Rožinskis 

22. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Atmatas” 
P.Rožinskis 

23. Par nosaukumu piešķiršanu 
P.Rožinskis 

24. Par nosaukuma piešķiršanu 
P.Rožinskis 

25. Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
P.Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

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

 

1. 

Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 

1.1. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 

Soboļevka-Maltas Trūpi km 0,00-2,00 pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Jakovele, Ā.Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 

3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0,00-2,00 pārbūve” un par projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 287080.46 (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit 

eiro 46 centi). 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, 

ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.3 

Soboļevka-Maltas Trūpi km 0,00-2,00 pārbūve” Lauku atbalsta dienestā Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

287080.46 (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit eiro 46 centi) (ar PVN 

21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

28708.05 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņi eiro 05 centi), tai skaitā arī PVN 

21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018.gada 

budžetā. 

 

1.2. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr.18 

"Teilāni- Grāvuļi- Straujupe" km 0.550-2.820 pārbūve” un projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējuma apmēru 
Ziņo P.Rožinskis, I.Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa 

Nr.18 "Teilāni- Grāvuļi- Straujupe" km 0.550-2.820 pārbūve” un par projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējuma apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 284471.62 (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti 

septiņdesmit viens eiro 62 centi). 
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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr.18 

"Teilāni- Grāvuļi- Straujupe" km 0.550-2.820 pārbūve” Lauku atbalsta dienestā 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

284471.62 (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit viens eiro 62 

centi) (ar PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

28447.16 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi eiro 16 centi), tai 

skaitā arī PVN 21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2018.gada budžetā. 

 

1.3. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa 

Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0,00-3,43 pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru 
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Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu 

projektu iesniegumu konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki-Pastari km 0,00-3,43 pārbūve” un par projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējuma apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 362052.75 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši piecdesmit divi eiro 

75 centi). 
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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 

Stabulnieki-Pastari km 0,00-3,43 pārbūve” Lauku atbalsta dienestā Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

362052.75 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši piecdesmit divi eiro 75 centi) (ar PVN 

21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

36205.28 (trīsdesmit seši tūkstoši divi simti pieci eiro 28 centi), tai skaitā arī PVN 

21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018.gada 

budžetā. 

 

2. 

Par Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādi un darba 

grupas apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas L.Opolā 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes 

iniciatīvu centra „Pakāpieni” (turpmāk - Centrs) jaunatnes lietu speciālistes, vadītājas Lienes Opolās 

sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-

2022.gadam izstrādi un darba grupas apstiprināšanu. 

Likuma “Par Jaunatni” 5.pants nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, 

ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas 

dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas 

attīstības plānošanas dokumentus. 

Līdz šim darbs ar jaunatni Riebiņu novadā plānots viena gada ietvaros, balstoties uz Centra 

izstrādāto gada aktivitāšu plānu, bet, lai sekmīgi veiktu darbu ar jaunatni ilgtermiņā un piedalītos 

projektu konkursos ir nepieciešams apstiprināt Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 

2018.-2022.gadam izstrādi un darba grupu. 

Darba grupas sastāvs: 

Darba grupas vadītāja: Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

„Pakāpieni” jaunatnes lietu speciāliste, vadītāja Liene Opolā; 

Darba grupas locekļi: Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka; 

Riebiņu novada attīstības un plānošanas daļas, projektu vadītāja Sanita Kabakova; 

Riebiņu novada iedzīvotāja, jauniete Gunda Pastare; 

Riebiņu novada iedzīvotāja, jauniete Andra Struka. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 
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Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Uzsākt Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādi. 

2. Apstiprināt Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam 

izstrādes darba grupu šādā sastāvā:  

Darba grupas vadītāja:  

Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” jaunatnes 

lietu speciāliste, vadītāja Liene Opolā; 

Darba grupas locekļi:  

Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka; 

Riebiņu novada attīstības un plānošanas daļas, projektu vadītāja Sanita Kabakova; 

Riebiņu novada iedzīvotāja, jauniete Gunda Pastare; 

Riebiņu novada iedzīvotāja, jauniete Andra Struka. 

3. Paziņojumu par Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam 

izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Riebiņu novada ziņas”. 

4. Lēmumu par Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam 

izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un kaimiņu pašvaldībām. 

 

3. 

Preiļu novada domes vēstules izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par Preiļu novada domes 2017.gada 16.oktobra vēstuli Nr.17-1-120 par sadarbību 

grāmatas izdošanā. 

Preiļu novada dome īsteno LKKF līdzfinansētu projektu „Grāmatas „Līgsmības koki” izdošana” par 

divu ievērojamu Latvijas kūltūrtelpas personību- keramiķa Polikarpa Čerņavska un mākslas 

zinātnieces Veronikas Kučinskas - dzīves un darba aprakstu. 

Preiļu novada dome lūdz finansiālu atbalstu EUR 500 apmērā. Atbalsta gadījumā Preiļu novada 

dome garantē grāmatā informāciju par Riebiņu novada domes finansiālu atbalstu, kā arī 52  foto 

albuma grāmatas eksemplārus. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 200 (divi simti euro) Preiļu novada domei grāmatas izdošanai 

par izcilo novadnieku keramiķi Polikarpu Čerņavski un mākslas zinātnieci Veroniku 

Kučinsku. 

 

4. 

Kokneses fonda vēstules izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par Kokneses fonda, reģ.Nr.40008092535, 2017.gada 28.septembra vēstuli. 

Kokneses fonds apsaimnieko un veido Latvijas Likteņdārzu. Pašlaik tiek strādāts pie Likteņdārza 

kalna uzbēruma veidošanas, kuram ir nepieciešams 169 160 kb.m. dažādas struktūras grunts. 

Koknese fonds aicina pašvaldības finansiāli atbalstīt šo aktivitāti. 

Riebiņu novada dome, izskatījusi tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

http://www.riebini.lv/
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Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

Ineta Anspoka), pret, atturas nav, dome nolemj: 

Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 100 (viens simts euro) Kokneses fondam Likteņdārza kalna 

uzbēruma izveidošanai no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 
 

 

5. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mežmale” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Upeniece 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mežmale”. 

Izskatot 2017.gada 28.novembrī SIA „Preime” sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas 

elektroniski iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Mežmale” ar kadastra nr. 

76620030112, kas atrodas Riebiņu novada Riebiņu pagasta, konstatēts, ka izstrādātais zemes 

ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu (ar 2015.gada 12.novembra 

grozījumiem) un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta 

Anspoka), pret, atturas nav, dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam MEŽMALE (kadastra nr. 

76620030112), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620030007 (platība 23,0ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt plānotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 76620030115 (20,0ha) 

zemes lietošanas mērķi –– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101) un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 76620030116 (3,0ha) – mežsaimniecība (kods 

0201). 

3. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 76620030115 (20,0ha) 

piešķirt nosaukumu „Ceļmala”. 

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

6. 

Iesniegumu izskatīšana 

6.1. 

Z.E. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par Z.E., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 21.novembra iesniegumu par 

zemes nomas pagarināšanu (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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 15.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. E-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 14.augusts (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 7648 002 0148, platība 0,9 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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6.2. 

J. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J. Š., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 21.novembra iesniegumu par 

zemes nomas pagarināšanu (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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Š-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 76700110211, platība 1,7 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.3. 

F. R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par F. R., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 29.novembra iesniegumu par 

zemes nomas pagarināšanu (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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. R-3 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (kadastra numurs 7662 

005 0774 (kadastra numurs mainīts), platība 0,02 ha).  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.4. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J. B., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 27.novembra 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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Iznomāt 0,5 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0346 atbilstoši 

grafiskajam pielikumam Nr.1. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.5. 

I. D.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par I. D., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 7.novembra 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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Iznomāt 1,09 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0400 un 5,25 

ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0401 atbilstoši grafiskajam 

pielikumam Nr. 2. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.6. 

A. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par A. K., personas kods, dzīvesvieta, Riebiņu novads, 2017.gada 16.novembra 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Iznomāt 0,05 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7648 002 

0239 atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr. 3. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.7. 

J. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J. K., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 29.novembra iesniegumu par 

zemes nomu līgumu.  

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 
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dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas lietošanas attiecības ar A. K. (miris). 

2. Iznomāt J. K., personas kods, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7676 004 0170 

(0,2079 ha), 7676 004 0171 (1,8 ha), 7676 004 0172 (2,7 ha), un 7676 004 0173 (3,8 ha) 

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

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.8. 

A. S.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par A. S., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 28.novembra iesniegumu par 

nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

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

ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Saveljevi”, kadastra numurs 7648 003 0165, divas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7648 003 0236 (2,7 ha) un 7648 003 0146 (3,0 

ha), izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Piešķirt nosaukumu “Saulītes”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
6.9. 

Mednieku kluba “Sābri” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par mednieku kluba „Sābri”, valdes locekļa Viļa Usāna, personas kods, adrese, 

2017.gada 23.novembra iesniegumu par līgumu slēgšanu par medību platības izmantošanu uz 

pašvaldībai piekritīgās zemes. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar mednieku kluba „Sābri„ valdes locekli Vili Usānu, personas kods, 

adrese, uz 5 gadiem, par medību platības izmantošanu uz pašvaldības zemes ar 

kadastra Nr.: 7680 004 0389 4,2 ha platībā. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.10. 

A. R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par A. R., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 6.decembra iesniegumu par 

zemes nomu. 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, 

ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Iznomāt 9,2 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 003 0355 atbilstoši 

grafiskajam pielikumam Nr.4. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.11. 

K. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par K. V., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 6.decembra iesniegumu par 

zemes nomas pagarināšanu (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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. V-4 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 76620050774 (kadastra numurs mainīts), platība 0,02 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.12. 

A. A.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par A. A., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 7.decembra iesniegumu par 

zemes nomas pagarināšanu (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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 8.oktobrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. A-5 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 7.oktobris (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 76700010328, platība 0,2707 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.13. 

M. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 
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lēmumprojektu par M. M., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 11.decembra iesniegumu par 

zemes nomas pagarināšanu (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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. M-5 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (mainīts kadastra 

numurs uz 7662 005 0774, platība 0,02 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6.14. 

V. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par V. M., personas kods, dzīvesvieta, 2017.gada 11.decembra iesniegumu par 

zemes nomas pagarināšanu (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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 21.novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr. M-7 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 21.novembris (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 76620020051, platība 0,6717 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

7. 

Par zemes lietošanas mērķi 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 

zemes lietošanas mērķi. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76480020507 Galēnu pagastā ir reģistrēts zemes lietošanas mērķis vienstāva un 

divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija (kods 01001) 0, 27ha platībā. 

Atbilstoši Riebiņu pašvaldības plānojumam 2012.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020507 funkcionālās zonas noteiktais 

zemes izmantošanas veids ir „Lauku zemes L3” (lauku zemes ciemu robežās). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu un 2006.gada 20.jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība, atklāti balsojot ar balsīm 15 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, dome nolemj: 

Noteikt 0,27ha platībā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020507 zemes lietošanas 

mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

 

8. 
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Par zemes ieskaitīšanu rezerves fondā 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 

zemes ieskaitīšanu rezerves fondā. 

Izskatot VZD sniegto informāciju par M. G. piešķirto zemi Stabulnieku pagastā, Riebiņu novada 

dome 2017.gada 17.oktobrī lēmumā Nr.6 izbeidza personai zemes lietošanas tiesības 3,2ha platībā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76800040473. Dome no M. G., personas kods, saņēmusi 

2017.gada 27.novembra iesniegumu par atteikšanos zemes nomas tiesību izmantošanā un nomas 

līgumu neslēgs.  

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas 

likuma 25.panta 22 daļai personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas tiesības neizlieto, pašvaldība pieņem 

lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz minēto, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars 

Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, dome nolemj: 

Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800040473 3,2 ha 

platībā. 

 

 

9. 

Par nekustamo īpašumu Dārzu iela 11, Riebiņi, Riebiņu pagastā 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Upeniece, Ā.Elsts, J.Kupris 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 

nekustamo īpašumu Dārzu iela 11, Riebiņi, Riebiņu pagastā. 

Izskatot VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 2017.gada 14.novembra piedāvājumu par īpašuma 

Dārzu ielā 11, Riebiņos, ar kadastra apzīmējumu 76620050808, platība 0,0943 ha, pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā autonomo funkciju pildīšanai, konstatējusi, ka minētais īpašums ir pārņemts 

valsts īpašumā Finanšu ministrijas, reģ. Nr. 90000014724, valdījumā, pamatojoties uz Rīgas pilsētas 

Centra rajona 2014.gada 5.jūnija tiesas spriedumu civillietā nr. C27134114, un valsts akciju 

sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā. 2016.gada 16.februārī īpašuma tiesības 

nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā. 

Uz zemes gabala atrodas būve - nepabeigta daudzstāvu daudzdzīvokļu māja (celtniecības sākuma 

periods-1991.g.), saistīta ar zemes gabalu 0,0943 ha platībā, īpašuma tiesības Riebiņu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000508404 nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas 

personā. 

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” atkārtoti (pirmreizējais piedāvājums saņemts 2017.gada 

9.janvārī) vēršas ar piedāvājumu minēto īpašumu pārņemt pašvaldības īpašumā autonomo funkciju 

pildīšanai. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

Atteikt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” piedāvājumu par īpašuma Dārzu ielā 11, Riebiņos, 

ar kadastra apzīmējumu 76620050808, platība 0,0943 ha, pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

autonomo funkciju pildīšanai. 

 

10. 

Galēnu kultūrvēstures biedrības iesnieguma izskatīšana 
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Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un domes vecākās juristes Ineses 

Pedānes sagatavoto lēmumprojektu.  

Riebiņu novada dome ir saņēmusi Galēnu Kultūrvēstures biedrības, reģistrācijas numurs 

40008112386, 2017.gada 11.decembra iesniegumu par atļauju atsevišķu labiekārtojuma elementu – 

6 (sešu) koka skulptūru uzstādīšanai uz pašvaldībai piederošās zemes ar kadastra apzīmējumu 7648 

002 0147 adresē Galēnu muižā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, līdz 2024.gadam (ieskaitot) 

projekta “Roberta Mūka darbos sakņotu koka skulptūru izgatavošana un uzstādīšana Galēnu parkā 

Filozofijas takā” (nr. 17-03-AL21-A019.2204-000006) īstenošanai. Projekta mērķis: Popularizējot 

spilgtas un savdabīgas personības – dzejnieka un reliģiju vēsturnieka Roberta Mūka garīgo 

mantojumu, izgatavot un uzstādīt Galēnu parkā sešas R. Mūka darbos sakņotas koka skulptūras - 

cilvēks koks, cilvēks - olis, eņģelis, stārķis, zirgs, varde -, tādējādi radīt jaunu kultūroloģisku 

objektu, kas būs ne tikai atpūtas objekts vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, bet arī veicinās 

Latgales kultūrvides vērtību un tradīciju apziņu, vairos ieinteresētību novada kultūrvēsturē, sekmēs 

kultūras dzīvi un caur mītisko pasaules redzējumu palīdzēs izprast šodienu. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt ar Galēnu Kultūrvēstures biedrību, reģistrācijas numurs 40008112386, 

vienošanos par atļauju 6 (sešu) koka skulptūru uzstādīšanai uz pašvaldībai piederošās 

zemes ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0147 adresē Galēnu muižā, Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā, uz laiku līdz 2024.gadam (ieskaitot). Zemes robežu plāns pielikumā 

Nr.1. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

11. 

Par Riebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 

kārtības saskaņošanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes Izglītības 

jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par Riebiņu novada izglītības iestāžu 

pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtības saskaņošanu. 

Dome konstatē: 

2017.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.501,,Pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” 12.punktā noteikts, ka novērtēšanas procesā piemēro 

izglītības iestādes izstrādātu, ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā pilnvarotu personu saskaņotu un 

izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību. 

Saskaņošanai iesniegti visu sešu novada izglītības iestāžu: Dravnieku pamatskolas, Galēnu 

pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Sīļukalna pamatskolas, Rušonas pamatskolas, Riebiņu 

PII,,Sprīdītis” izstrādātie normatīvo aktu projekti. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Saskaņot Dravnieku pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtību (skatīt pielikumā Nr.2); 
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2. Saskaņot Galēnu pamatskolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību 

(skatīt pielikumā Nr.3); 

3. Saskaņot pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtību Riebiņu vidusskolā (skatīt pielikumā Nr.4); 

4. Saskaņot pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtību Rušonas pamatskolā (skatīt pielikumā Nr.5); 

5. Saskaņot Sīļukalna pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtību (skatīt pielikumā Nr.6); 

6. Saskaņot Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtību (skatīt pielikumā Nr.7). 
                                                     

12. 

Par Galēnu pamatskolas nolikuma projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes Izglītības 

jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par Galēnu pamatskolas nolikuma 

projekta apstiprināšanu. 

Dome konstatē:  

Iesniegts apstiprināšanai Galēnu pamatskolas nolikuma projekts. Iepriekšējais nolikums bija 

apstiprināts 11.12.2007. un šajā laika posmā veikti grozījumi un mainījušies ārējie normatīvie akti, 

tāpēc nepieciešams aktualizēt skolas nolikumu. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Galēnu pamatskolas nolikuma projektu (skatīt pielikumu Nr.8); 

2. Līdz ar jaunā nolikuma spēkā stāšanās dienu, atzīt par spēku zaudējušu 11.12.2007. 

apstiprināto Galēnu pamatskolas nolikumu. 

 

13. 

Par Galēnu pamatskolas attīstības plāna apstiprināšanu 2018.-2021.gadam 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes Izglītības 

jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par Galēnu pamatskolas attīstības plāna 

apstiprināšanu 2018.-2021.gadam. 

Dome konstatē:  

Galēnu pamatskolas direktore Gunita Strode iesniegusi Galēnu pamatskolas attīstības plānu 2018.-

2021.gadam., sakarā ar to, ka beigusies iepriekšējā attīstības plāna darbība. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

Apstiprināt Galēnu pamatskolas attīstības plānu 2018.-2021.gadam (skatīt pielikumu Nr.9). 

 

14. 

Par saistošo noteikumu Nr. 8-2017 “Grozījums Riebiņu novada domes 2016.gada 15.marta 

saistošajos noteikumos Nr.8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot 

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusu”” projekta apstiprināšanu 

Ziņo P.Rožinskis, uzstājas S.Sprindža 
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Riebiņu novada dome izskata sociālo jautāju komitejas un domes sociālā dienesta vadītājas Sandras 

Sprindžas sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2016. 

Dome konstatē: 

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 ”Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kuros ar 2018.gada 1.janvāri tiek 

atrunāti nosacījumi trūcīgas ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu nosacījumu attiecībā pret zemes 

īpašumu, ir jāveic grozījumi Riebiņu novada domes 2016.gada 15.marta saistošajos noteikumos 

Nr.8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusu”. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 8-2017 “Grozījums Riebiņu novada 

domes 2016.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji 

Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusu”” projektu (saistošie 

noteikumi 10. pielikumā). 

 

15. 

Par saistošo noteikumu Nr. 9-2017 “Grozījumi Riebiņu novada domes 2012.gada 17.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā”” projekta 

apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas S.Sprindža 

Riebiņu novada dome izskata sociālo jautāju komitejas un domes sociālā dienesta vadītājas Sandras 

Sprindžas sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes 2012.gada 17.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā”. 

Dome konstatē: 

Saskaņā ar grozījumiem ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” par to, ka turpmāk ar 

likumu tiek noteikts pabalsts krīzes situācijās, nevis ārkārtas situācijās, ir jāveic grozījumi Riebiņu 

novada domes 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Riebiņu novadā”. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 9-2017 “Grozījumi Riebiņu novada 

domes 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Riebiņu novadā”” projektu (saistošie noteikumi 11. pielikumā). 

 

                                                         16. 

Par sociālās aprūpes centra “Rušona” Nr.10-2017 nolikuma projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata sociālo jautāju komitejas un domes sociālā dienesta vadītājas Sandras 

Sprindžas sagatavoto lēmumprojektu par sociālās aprūpes centra “Rušona” nolikuma projekta 

apstiprināšanu. 

Dome konstatē: 

Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 388 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, ir 

jāapstiprina jauns sociālās aprūpes centra “Rušona” nolikums. 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, 

ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

Apstiprināt sociālās aprūpes centra “Rušona” Nr.10-2017 nolikuma projektu (nolikums 

12.pielikumā). 

 

17. 

A. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Krole 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

18. 

Par “Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi 

monitoringa ziņojuma” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Jakovele, Ā.Pudule 

Riebiņu novada dome izskata plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto 

lēmumprojektu par “Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas 

ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma” projekta apstiprināšanu un iesniegšanu Vides pārraudzības 

valsts birojā (iepazīties ar monitoringa ziņojumu var pielikumā Nr. 13). 

“Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi 

monitoringa ziņojums” ir obligāts dokuments, kura izstrāde ir atrunāta Riebiņu novada teritorijas 

plānojumā 2012.-2024. gadam. 

SIA “Firma L4” veica “Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas 

ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma” izstrādi, saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VIII nodaļu, Latvijas 

Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja izstrādātajiem Metodiskajiem 

norādījumiem plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādei un citiem 

saistošajiem normatīvajiem aktiem, un Līguma Nr. 2017-VIDE/813 - 02 no 08.09.2017. 

noteikumiem un prasībām. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt “Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas 

ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma” projektu. 

2. Iesniegt “Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas ietekmes 

uz vidi monitoringa ziņojumu” Vides pārraudzības valsts birojā. 

 

 

19. 

Iesniegumu izskatīšana 

 

19.1. 

J. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. L., personas kods, 

dzīvesvieta, 2017.gada 13.decembra iesniegumu par zemes nomu.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, 
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ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas lietošanas attiecības ar F. M. (miris). 

2. Iznomāt 1,0670 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 004 0114. 

3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar J. L., personas kods, uz 10 gadiem. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

19.2. 

V. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

dzīvesvieta, 2017.gada 13.decembra iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu (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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 11.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. S-3 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 10.maijs, un precizējot nomas 

platību uz 9,3636ha (kadastra numurs 7662 008 0129). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

19.3. 

A. R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. R., personas kods, 

dzīvesvieta, 2017.gada 13.decembra 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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Iznomāt 4,82 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 003 0358 

atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.5. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

19.4. 

Ļ. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Ļ. Š., personas kods, 

dzīvesvieta, 2017.gada 13.decembra iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu (nodokļu parādu 

nav). 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, 

ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Š-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (kadastra numurs 7662 

005 0774 (kadastra numurs mainīts), platība 0,02 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

19.5. 

Ļ. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Ļ. L., personas kods, 

dzīvesvieta, Riebiņu novads, 2017.gada 14.decembra iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu 

(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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 21.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. L-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 20.jūnijs (kadastra numurs 7662 005 

0675, platība 0,96 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

20. 

Par līguma slēgšanu ar Preiļu novada domi par TIC sadarbību 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā.Elsts 

Novada dome izskata domes juristes Ineses Pedānes sagatavoto lēmumprojektu par līguma slēgšanu 

ar Preiļu novada domi par sadarbības turpināšanu tūrisma jomā. 

Dome konstatē: 

Ir saņemta Preiļu novada domes 2017.gada 8.decembra vēstule Nr.4.-11/1384 par sadarbības līguma 

tūrisma jomā slēgšanu.  

Kopīgā Preiļu un Riebiņu novadu TIC mērķis ir attīstīt un veicināt tūrismu abu pašvaldību 

administratīvajās teritorijās, īstenojot abiem novadiem vienotu tūrisma politiku, izstrādājot vienotus 

tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, kopīgi izveidotu tūrisma objektu 

uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību, koordinēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu abu novadu 

iedzīvotājiem un viesiem, vienlaicīgi rūpējoties par kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, vides 

saglabāšanu ar tūrismu saistītajās abu novadu teritorijās.  

Abi novadi viens otru papildina un popularizē, līdz ar to kopīga sadarbība vienā tūrisma informācijas 

centrā ir jāturpina arī turpmāk.  

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 
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Slēgt līgumu ar Preiļu novada domi par sadarbību tūrisma jomā līdz 2018.gada 31.decembrim 

(Līguma projekts 14.pielikumā). 

 

Plkst.: 14.50 domes sēdei pievienojas būvvaldes vadītājs Arturs Poplavskis 

 

21. 

Par Riebiņu novada Būvvaldes izveidošanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J.Leicis, J.Kupris, Ā.Elsts 

Pamatojoties uz 2013.gada 9.jūlija likuma “Būvniecības likums” 7.pantu, pašvaldības kompetencē 

ir nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā, izveidojot būvvaldi 

savā teritorijā vai vienojoties ar citām pašvaldībām par kopīgas būvvaldes izveidi un nodrošinot 

būvvaldes darbībai nepieciešamos resursus, kā arī deleģējot citai pašvaldībai atsevišķu uzdevumu 

izpildi Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.  

Saskaņā ar likuma “Būvniecības likums” 12.panta (1) daļu, kas noteic “būvvalde ir pašvaldības 

iestāde vai struktūrvienība vai vairāku pašvaldību izveidota iestāde. Būvvaldes funkcijas var īstenot 

arī vairākas pašvaldības struktūrvienības, no kurām katrai ir noteikta sava no šā likuma izrietoša 

kompetence.” Riebiņu novada būvvalde darbosies atbilstoši pašvaldības – Riebiņu novada 

pašvaldības nolikumam un Būvvaldes izstrādājam nolikumam, kuras galvenie uzdevumi būs 

pārzināt un kontrolēt būvniecības procesu Riebiņu novada administratīvajā teritorijā. 

Atbilstoši likuma “Būvniecības likums” 12.panta (2) daļai būvvalde pastāvīgi nodarbina 

speciālistus, no kuriem vismaz viens ir arhitekts un viens – būvinspektors.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 

balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, dome nolemj: 

1.Izveidot ar 2018.gada 2.janvāri Riebiņu novada Būvvaldi, kas ir Riebiņu novada domes 

izveidota struktūrvienība, šādā sastāva: 

1.1. būvvaldes vadītājs;  

1.2. arhitekts;  

1.3. būvinspektors.  

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, veikt atbilstošus grozījumus Riebiņu novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.7 “Riebiņu novada pašvaldības nolikums“. 

 

 

22. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Atmatas” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Upeniece 

Riebiņu novada dome izskatot 2017.gada 14.decembrī zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas, 

sertifikāta nr. BA-528, elektroniski iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam 

„Atmatas” ar kadastra nr. 76620030095, kas atrodas Riebiņu novada Riebiņu pagasta Leinišķos, 

konstatē, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu (ar 2015.gada 12.novembra 

grozījumiem) un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta 

Anspoka), pret, atturas nav, dome nolemj: 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ATMATAS (kadastra nr. 

76620030095), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620030095 (platība 16,2ha) sadalīšanu 

divos zemes gabalos. 

2. Noteikt plānotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 76620030118 (12,4ha) zemes 

lietošanas mērķi –– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un 

Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 76620030117 (3,8ha) – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra numuru 76620030117 piešķirt nosaukumu “Gabari”. 
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4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

23. 

Par nosaukumu piešķiršanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Upeniece 

Sakarā ar nepieciešamību reģistrēt Zemesgrāmatā Riebiņu novada domei piekritīgās zemes Silajāņu 

un Rušonas pagastos, Riebiņu novada dome, pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra MK 

Noteikumiem Nr.698 par „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis 

Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, dome nolemj: 

1. Piešķirt nosaukumu ”Červoniku kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7676 

001 0194. 

2. Piešķirt nosaukumu ”Podlipjes kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7676 

003 0089. 

3. Piešķirt nosaukumu ”Krievu Balbāržu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 

7676 004 0319. 

4. Piešķirt nosaukumu ”Špaku kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7676 005 

0108. 

5. Piešķirt nosaukumu ”Markovas kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7676 

005 0109. 

6. Piešķirt nosaukumu ”Kalnacku kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 

001 0168. 

7. Piešķirt nosaukumu ”Pīzānu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 001 

0190. 

8. Piešķirt nosaukumu ”Rutkovsku Kažu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 

7670 001 0203. 

9. Piešķirt nosaukumu ”Gaiļmuižas kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 

001 0348. 

10. Piešķirt nosaukumu ”Tišas kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 002 

0076. 

11. Piešķirt nosaukumu ”Žogotu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 004 

0145. 

12. Piešķirt nosaukumu ”Eisāgu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 005 

0134. 

13. Piešķirt nosaukumu ”Makušu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 

006 0133. 

14. Piešķirt nosaukumu ”Firsovas kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 

008 0165. 

15. Piešķirt nosaukumu ”Ondzuļu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 

008 0181. 

16. Piešķirt nosaukumu ”Krištopeņu kapi” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 

013 0097. 

18. Šajā lēmumā minētajiem nekustamiem īpašumiem veikt mērniecības darbus un ierakstīt 

nekustamos īpašumus Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

 

24. 

Par nosaukuma piešķiršanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Upeniece 

Sakarā ar nepieciešamību reģistrēt Zemesgrāmatā Riebiņu novada domei piekritīgo zemi Silajāņu 

pagastā, Riebiņu novada dome, pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra MK Noteikumiem Nr.698 

par „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 
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Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta 

Anspoka), pret, atturas nav, dome nolemj: 

1. Piešķirt nosaukumu ”Kalnāji” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7676 001 

0053. 

2. Nekustamo īpašumu „Kalnāji” platībā 14,6 ha ierakstīt Zemesgrāmatā uz Riebiņu 

novada pašvaldības vārda. 

 

25. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Upenieks, J.Leicis 

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

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Būvuzraudzības 

veikšana uz Riebiņu 

novada autoceļiem 

Atklāts 

konkurss 

SIA „RoadLat” 

 

 

 

SIA „Baltline Globe” 

 

 

 

SIA „RoadLat” 

1. daļa – Riebiņu novada Galēnu pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka – Maltas 

Trūpi km 0.00-2.0 pārbūve 

11 647.00 

2. daļa – Riebiņu novada Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari 

km 0.00-3.43 pārbūve 

15 001.00 

3. daļa – Riebiņu novada Sīļukalna pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni Grāvuļi – 

Straujupe km 0.55-2.84 pārbūve 

14 139.00 

Kūdras kurināmo 

granulu piegāde 

Riebiņu novada 

domes vajadzībām 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

9. panta 

nosacījumiem 

SIA „Zelta zeme” 
19 140 

EUR 87.00 par vienu tonnu 

Šķeldas piegāde 

Riebiņu novada 

domes vajadzībām 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

9. panta 

nosacījumiem 

 

IK “Ziedonis 04” 

 

 

 

 

SIA „AJA 1 

 

 

 

 

IK “Ziedonis 04” 

12 265.00 bez PVN 

Kurināmās šķeldas piegāde Stabulnieku  ciemata katlu 

mājai pie Dravnieku pamatskolas 

EUR 11.15 par 1m3 

 

5500.00 bez PVN 

Kurināmās šķeldas piegāde Rušonas pamatskolas katlu 

mājai 

EUR 11.00 par 1m312 839.00 

 

4460.00 bez PVN 

Kurināmās šķeldas piegāde Sīļukalna KN katlu mājai 

EUR 11.15 par 1m3 

Riebiņu novada 

domes informatīvā 

izdevuma “Riebiņu 

novada ziņas” 

sagatavošana, 

iespiešana un piegāde 

2018. un 2019. gadā 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

9. panta 

nosacījumiem 

 

SIA „VIETĒJA” 19 200.00 

Būvdarbu veikšana 

uz Riebiņu novada 

autoceļiem 

Atklāts 

konkurss 
SIA „RIVIERA L” 

 

 

 

 

SIA „Aļņi AS” 

 

 

 

 

SIA „Aļņi AS” 

1. daļa – „Riebiņu novada Galēnu pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka – Maltas 

Trūpi km 0.00-2.0 pārbūve” 

220 559.00 

 

2. daļa –  „Riebiņu novada Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari 

km 0.00-3.43 pārbūve” 

275 555.40 
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 3. daļa – „Riebiņu novada Sīļukalna pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni Grāvuļi – 

Straujupe km 0.55-2.84 pārbūve” 

215 179.26   

Kancelejas preču 

iegāde Riebiņu 

novada domes 

vajadzībām 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

9. panta 

nosacījumiem 

 

SIA „Salang P” 

39 013.92 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, 

Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

  

 

Sēdi slēdz plkst.: 15.06 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)                                                        Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste             (personīgais paraksts)       Juta Vaivode                                                                                               

 

Protokols parakstīts 21.12.2017. 

 

 


