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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2017. gada 21.martā               Nr.4 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.08 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

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

nolikuma Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 

apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

2. Par Silajāņu kultūras nama teātra pulciņa vadītāja amata vienības izveidošanu 
P.Rožinskis 

3. L.S. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

4. 
Jaunsardzes un informācija centra Riebiņu novada jaunsargu instruktora 

Valērija Pastara iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

5. IK SAGA „Vēju Roze” iesnieguma izskatīšana 
 

6. Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
P.Rožinskis 

8. Par piedalīšanos projektā  
P.Rožinskis 

9. Martas Bindukas iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

10. Par potenciālo sociālo dzīvokļu telpu apsekošanu Rušonas pagastā 
P.Rožinskis 

11. Par dzīvojamās platības piešķiršanu I.D. 
P.Rožinskis 

12. Par sociālā dzīvokļa adreses precizēšanu un sociālā dzīvokļa līguma slēgšanu 
P.Rožinskis 

13. O. S. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

14. 
Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

15. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam  P.Rožinskis 

16. 
Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Arņa Opolā iesnieguma 

izskatīšana 
P.Rožinskis 

17. 
Par dzīvokļa Aglonas ielā 2-2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads nodošanu atsavināšanai 
P.Rožinskis 

18. 
Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu P.Rožinskis 
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19. 
Par nekustamā īpašuma sadali P.Rožinskis 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

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, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: nekustamo īpašumu speciāliste Ināra Upeniece, nekustamo 

īpašumu nodokļu speciāliste Aina Tumašova sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža, ekonomiste 

Valentīna Bogdanova 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 4 jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

20. IK SAGA „Vēju Roze” iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

21. 
Par finansējuma piešķiršanu projektam Nr.8.3.1.1/16/I/002 

„Kompetenču pieeja mācību saturā” 
P.Rožinskis 

22. 
Par materiālā pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā 

ugunsgrēka gadījumā 
P.Rožinskis 

23. Par adrešu maiņu P.Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 4 jautājumiem un sākt sēdi. 

 

1. 

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

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā apstiprināšanu, projektu 

konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas un attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas 

Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu 

darbu novada attīstībā” nolikuma Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 

apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu (skatīt 

1.pielikumu). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 15 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, par lēmumprojekta 

pirmo un otro punktu un ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Ineta Anspoka, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, (Dina Staškeviča, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās) par lēmumprojekta 3 punktu, nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu mazo grantu projektu konkursam „Ieguldīsim savu darbu novada 

attīstībā” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā. 

2. Izsludināt mazo grantu projektu konkursu „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā. 

3. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa “Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” 

vērtēšanas komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā: Āris Elsts; Inese Jakovele; Ilze 

Kudiņa; Rolands Naglis; Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš. 
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2. 

Par Silajāņu kultūras nama teātra pulciņa vadītāja amata vienības izveidošanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas un ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par amata vienības „Teātra pulciņa vadītājs” izveidošanu Silajāņu kultūras namā. 

Riebiņu novada dome konstatē: 

1) Pašlaik Silajāņu kultūras namā darbojas viens pulciņš. 2017.gada Silajāņu kultūras nama 

budžeta pieprasījumā tika lūgts finansējums diviem pulciņiem. Bet, tā kā nebija norādīts, 

kādu pulciņu vēlas izveidot un no kura laika, amatu sarakstā tas netika iekļauts. 

2) Sarunā ar Silajāņu kultūras nama vadītāju noskaidrojās, ka pulciņš jau sācis darboties, ir 

idejas, ir vadītājs un ir dalībnieki. 

3) Ir saņemts Andra Ušpeļa, personas kods, dzīvo Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, 2017.gada 

27.februāra iesniegums par pieņemšanu darbā par teātra pulciņa vadītāju Silajāņu kultūras 

namā. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13. un 27.punktu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Izveidot ar 2017.gada 22.martu jaunu amata vienību – „Silajāņu kultūras nama teātra 

pulciņa vadītājs”. 

2. Noteikt maksimālo darba stundu skaitu mēnesī- 19 stundas; darbības laiks 11 mēneši 

gadā. 

3. Noteikt darba samaksas stundas tarifa likmi – EUR 4,75. 

  

 3. 

L.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par L.S., personas kods, 

dzīvo Preiļos, 2017.gada 14.februārā iesniegumu par finansiālu atbalstu bērnu dzejoļu grāmatas 

izdošanai. 

Riebiņu novada dome konstatē: 

Kopējās grāmatas izdošanas izmaksas ir ~ 2000 EUR. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Piešķirt L.S. finansiālu atbalstu EUR 200 dzejoļu grāmatas izdošanai. 

 

4. 

Jaunsardzes un informācija centra Riebiņu novada jaunsargu instruktora Valērija Pastara 

iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M.Krole, V.Bogdanova, A.Pastars 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par Jaunsardzes un 

informācija centra Riebiņu novada jaunsargu instruktora Valērija Pastara 2017.gada 16.februāra 

iesniegumu par Riebiņu novada jaunsargu potēšanas pret ērču encefalītu izdevumu segšanu. 

Riebiņu novada dome konstatē: 

1) Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.770 3.punkts paredz, ka samaksu 

par jaunsargam veikto vakcināciju pret ērču encefalītu var veikt pašvaldība. Jaunsardzes un 

informācijas centrs atlīdzina pašvaldībai šos izdevumus. 

2) Riebiņu novadā darbojas 11 jaunsargi. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru 

kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.770 3.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par 



4 
 

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

Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apmaksāt vienpadsmit Riebiņu novada jaunsargu vakcināciju pret ērču encefalītu. 

2. Uzdot domes lietvedei sagatavot garantijas vēstuli ģimenes ārstiem, pie kuriem ir 

pierakstīti jaunsargi, par vakcinācijas pret ērču encefalītu apmaksu. 

3. Uzdot domes ekonomistei piestādīt Jaunsardzes un informācijas centram rēķinu par 

veiktajiem maksājumiem ģimenes ārstiem par jaunsargu vakcināciju. 

 

5. 

IK SAGA „Vēju Roze”  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā.Pudule 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par IK SAGA „Vēju 

Roze”, reģ. nr. 4150203799, juridiskā adrese Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads, individuālās komersantes Aļonas Grebežas 2017.gada 7.marta iesniegumu par 

atļaujas izsniegšanu licences ieguvei mazumtirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, alu un 

tabakas izstrādājumiem. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma "Par 

akcīzes nodokli" 16.pantu, Alkoholisko dzērienu aprites likumu, MK 2005. gada 30. augusta 

noteikumu Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 24.7.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par 
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Jānis Kupris, 

Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), 1 pret (Ārija Pudule), atturas nav, nolemj: 

Atļaut IK SAGA „Vēju Roze”, reģ. nr. 4150203799, mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem 

dzērieniem, alu un tabakas izstrādājumiem veikalā Aglonas ielā 3, Aglonas stacijā, Rušonas 

pagastā, Riebiņu novadā uz nenoteiktu laiku. 

 

6. 

Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā.Pudule, V.Bogdanova 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par Galēnu 

pamatskolas direktores Gunitas Strodes 2017.gada 8.marta iesniegumu par finansējuma 

piešķiršanu Galēnu pamatskolas 9.klases audzēkņa Matīsa Sondara dalībai Ķīmijas valsts 

58.olimpiādē Rīgā. 

Riebiņu novada dome konstatē: 

1) Olimpiādē piedalās 48 izglītojamie no visas Latvijas. 

2) Matīsu Sondaru uz olimpiādi pavadīs ķīmijas skolotāja Anna Kupre. 

3) Finansējums nepieciešams šādiem izdevumiem: 

 Vilciena biļetes ( 4 x 6.45= 25.80 EUR) 

 E-talons (12 braucieni x 1.15 = 13.80 EUR) 

 Naktsmītņu izdevumi (2 naktis dienesta viesnīcā x 5 = 10 EUR) 

 Dienas nauda (2 brokastis, 3 pusdienas, 2 vakariņas) ( 7 x 6= 42 EUR) 

Kopā: 91.60 EUR. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, (Jānis Kupris 

balsojumā nepiedalās), nolemj: 

Piešķirt finansējumu Galēnu pamatskolas audzēkņa dalībai Ķīmijas valsts 58.olimpiādē Rīgā, 

sedzot Matīsam Sondaram un ķīmijas skolotājai Annai Kuprei ceļa, naktsmītnes un 

ēdināšanas izdevumus saskaņā ar piestādītajiem attaisnojuma dokumentiem. 

 

7. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

https://likumi.lv/ta/id/81066-par-akcizes-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/81066-par-akcizes-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/81066-par-akcizes-nodokli#p18
https://likumi.lv/ta/id/88009-alkoholisko-dzerienu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/115573-akcizes-precu-aprites-kartiba
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7.1. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „ Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana 

Riebiņu novada ūdenstilpnēs” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas un attīstības un plānošanas daļas projektu 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 aizsardzības nodrošināšana Riebiņu novada 

ūdenstilpnēs”. 

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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 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 05.2017. līdz 10.2017. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 4040.84 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums projekta atbalstīšanas gadījumā ir 15 % jeb 606.14 EUR, pārējā 

summa 3434.70 EUR apmērā no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 
 

7.2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „ Zivju resursu aizsardzības, ūdens un vides 

kvalitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas un attīstības un plānošanas daļas projektu 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 aizsardzības, ūdens un vides kvalitātes uzlabošanas 

pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”. 

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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 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)” iesniedzot projektu „ Zivju 

resursu aizsardzības, ūdens un vides kvalitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana 

Riebiņu novada ūdenstilpnēs”. 

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2017. līdz 10.2017. 
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3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 9680.00 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums projekta atbalstīšanas gadījumā ir 15 % jeb 1452.00 EUR, pārējā 

summa 8228.00 EUR apmērā no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

7.3. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Starpkultūru tradicionālo deju un dziesmu 

parāde” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par Biedrības 

"Riebiņu novada attīstības biedrība" 2017.gada 10.marta iesniegumu par  

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Starpkultūru tradicionālo deju un dziesmu parāde”.  

Dome konstatē:  

Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība" plāno piedalīties NVO projektu konkursā „Latgales 

NVO projektu programma 2017” ar projektu “Starpkultūru tradicionālo deju un dziesmu 

parāde”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Projekta atbalsta gadījumā piešķirt līdzfinansējumu “Starpkultūru tradicionālo deju un 

dziesmu parāde” – EUR 1200.00 no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2017.gada budžetā. 

7.4. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Spēcīga ģimene- laimīga tauta” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par Biedrības 

"Riebiņu novada attīstības biedrība" 2017.gada 10.marta iesniegumu par  

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Spēcīga ģimene- laimīga tauta”.  

Dome konstatē:  

Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība" plāno piedalīties NVO projektu konkursā „Latgales 

NVO projektu programma 2017” ar projektu “ Spēcīga ģimene- laimīga tauta”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Projekta atbalsta gadījumā piešķirt līdzfinansējumu “Spēcīga ģimene- laimīga tauta” – EUR 

1200.00 no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017.gada budžetā. 

7.5. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Līgo laiva uz ūdeņa” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par Biedrības 

"Riebiņu novada attīstības biedrība" 2017.gada 10.marta iesniegumu par  

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Līgo laiva uz ūdeņa”.  

Dome konstatē:  

Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība" plāno Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017” 

projektu konkursā iesniegt projektu ”Līgo laiva uz ūdeņa”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 
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Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Projekta atbalsta gadījumā piešķirt līdzfinansējumu “Līgo laiva uz ūdeņa” – EUR 850.00 no 

projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017.gada budžetā. 

 

8 

Par piedalīšanos projektā 

8.1. 

Par piedalīšanos projektā “Atraktīvās novadpētniecības velo un laivu ekspedīcijas Riebiņu 

novada jauniešiem un citiem interesentiem” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma 

apmēru 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas m.Mediņš 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas un attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas 

Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par piedalīšanos Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“ 

projektu konkursā un iesniegt projektu “Atraktīvās novadpētniecības velo un laivu ekspedīcijas 

Riebiņu novada jauniešiem un citiem interesentiem” un par projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 3774.18 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri eiro 18 centi). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Atraktīvās novadpētniecības velo un laivu ekspedīcijas Riebiņu novada 

jauniešiem un citiem interesentiem” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 

„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“ projektu konkursā. 

2. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām 

izmaksām, t.i. EUR 1024.18, tai skaitā arī PVN 21 % apmērā, no projektu 

līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017.gada budžetā. 

 

8.2. 

Par piedalīšanos projektā “Ak , Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme” un projekta 

īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par piedalīšanos Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts 

mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“ projektu konkursā un iesniegt projektu “Ak, 

Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme” un par projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 6200.00(seši tūkstoši divi simti eiro 00 centi). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme” Valsts 

kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras 

programma 2017“ projektu konkursā. 

2. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt līdzfinansējumu 21 % apmērā no attiecināmajām 

izmaksām, t.i. EUR 1300.00 (viens tūkstotis trīs simti eiro 00 centi), tai skaitā arī PVN 

21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017.gada budžetā. 

 

9. 

Martas Bindukas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par Galēnu 

Kultūrvēstures biedrības valdes locekles Martas Bindukas 2017.gada 14.marta iesniegumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 400 projektam “Ik solī, ko speru, veras debesu vārti tepat, virs 

Latvijas zemes”. 

Dome konstatē: 

Projekta ietvaros tiks organizēts Robertam Mūkam veltītais Latvijas skolu konkurss un tam veltītais 

pasākums, kas norisināsies 2017.gada 15.decembrī Galēnu pamatskolas sporta zālē. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu EUR 400 Galēnu kultūrvēstures 

biedrības projektam “Ik solī, ko speru, veras debesu vārti tepat, virs Latvijas zemes” no 

projektiem paredzētā finansējuma. 

 

10. 

Par potenciālo sociālo dzīvokļu telpu apsekošanu Rušonas pagastā 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 

potenciālajiem sociālajiem dzīvokļiem Rušonas pagastā. 

Apsekojot potenciālos sociālos dzīvokļus klātienē un izvērtējot situāciju komiteja konstatē: 

Apsekoti dzīvokļi: 

Dzīvoklis Nr.1 adrese: Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (bijusī skolotāju māja); 

Dzīvoklis Nr.2 adrese: Gaiļmuiža, Rušonas pagasts Riebiņu novads (blakus Gailīšu bibliotēkai); 

Dzīvoklis Nr.3 adrese: Bašķi 9 dz.11, Rušonas pagasts Riebiņu novads;  

Dzīvoklis Nr.4 adrese: Aglonas stacija, Rušonas pagasts Riebiņu novads (bijušais uzņēmējdarbības 

centrs). 

Apsekošanas laikā konstatēts:  

Dzīvoklim Nr.1, - viena dzīvojamā istaba, malkas apkure, nepieciešamais remonts- kosmētiskais 

remonts, elektroinstalācijas remonts, logu nomaiņa, nav sanitāro telpu, tuvumā nav pieejams 

dzeramais ūdens; 

Dzīvoklim Nr.2 – divas dzīvojamās istabas, malkas apkure, nav sanitāro telpu, nepieciešams 

skursteņa, jumta un krāsns remonts, elektroinstalācijas remonts; 

Dzīvoklim Nr.3 – divas dzīvojamās istabas, malkas apkure, virtuve un sanitārās telpas, nepieciešams 

sanitāro telpu remonts, santehnikas nomaiņa un ūdenscauruļu nomaiņa, logu nomaiņa; 

Dzīvoklim Nr.4 – trīs dzīvojamās istabas, no tām izmantojamas divas, vietējā centrālā apkure, ūdens 

tikai tehniskais, dzeramais ūdens no akas, nepieciešams atsevišķs elektrības skaitītājs. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret nav, 1 

atturas (Dina Staškeviča), nolemj: 

1. Uzdot Rušonas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot dzīvokļu remontu tāmes 

dzīvokļiem (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3). 

2. Pieņemt zināšanai, ka dzīvoklis Nr. 4 ir labā stāvoklī un nepieciešamības gadījumā var 

tikt izmantots, lai ierādītu dzīvojamo platību vienai personai. 
 

11. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu I. D. 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata sociālo jautājumu komitejas un sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par I. D., personas kods, faktiski dzīvo Vārkavas novada Vārkavas pagastā, 
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2017.gada 1.marta iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās. 

Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju konstatēts: 

1) I.D. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;  

2) I.D. ir bārene, tēvs un māte miruši, tāpēc tika nodibināta aizbildnība, lēmumu par aizbildnību 

pieņēmusi Riebiņu novada bāriņtiesa; 

3) Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs Dainis Alžāns noskaidrojis agrāk aizņemto 

dzīvesvietu, un konstatējis, ka norādītājā adresē nav iespējams atgriezties,  

4) I.D. pilngadība būs 2017.gada 4.jūnijā, ar šo datumu beidzas ārpusģimenes aprūpe un I.D. 

būs nepieciešama dzīvojamā platība.  

Riebiņu novada sociālais dienests iesaka atzīt I. D., personas kods, par tiesīgu saņemt 

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un reģistrēt I.D. domes palīdzības reģistrā 

sociālā dzīvokļa izīrēšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atzīt I. D., personas kods, faktiski dzīvo Vārkavas novada Vārkavas pagastā, par 

tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

2. Reģistrēt I. D., personas kods, faktiski dzīvo Vārkavas novada Vārkavas pagastā, 

domes palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa izīrēšanai. 

 

12. 

Par sociālā dzīvokļa adreses precizēšanu un sociālā dzīvokļa līguma slēgšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I.Kunakova, S.Sprindža 

Riebiņu novada dome izskata sociālo jautājumu komitejas un sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par sociālā dzīvokļa adreses precizēšanu un sociālā dzīvokļa līguma slēgšanu. 

Izskatot Riebiņu novada domes 2017.gada 21.februāra lēmumu Nr. 3 „Par sociālā dzīvokļa statusa 

piešķiršanu” dzīvoklim Centra ielā 3, Lomu – Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, 

dome konstatē : 

1. Ar 2017.gada 21.februāra lēmumu Nr. 3 „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu” 

dzīvoklim Centra ielā 3, Lomu – Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, tika 

piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, jo I. L. ir deklarējis savu dzīvesvietu šajā adresē; 

2. Noskaidrojot esošo situāciju, tika konstatēts, ka faktiski I.L. faktiski dzīvo adresē: Lomi- 

Bortnieki, Galēnu pagasts, Riebiņu novads, iepriekšminētā adresē tikai deklarēta 

dzīvesvieta;  

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto ir jāprecizē sociālā dzīvokļa adrese. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 

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

gadījumos un Riebiņu novada domes 2013.gada 15.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par 

sociālo dzīvokļa izīrēšanu Riebiņu novadā” 4. punktu: sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā: 50% no 

īres maksas, 50% no maksas par apkuri, 50% no maksas par ūdeni, kanalizācijas pakalpojumiem 

un atkritumu izvešanu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim adresē: Bortnieki 2, Lomi- Bortnieki, Galēnu 

pagasts, Riebiņu novads. 

2. Izīrēt I. L., personas kods, dzīvokli Bortnieku ielā 2, Lomi- Bortnieki, Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā 
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3. Deklarēt I. L., personas kods, savu dzīvesvietu adresē: dzīv. Bortnieki 2, Lomi- Bortnieki, 

Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

4. Slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. L., personas kods, uz laiku no 2017.gada 1.marta uz 

sešiem mēnešiem. 

 

13. 

O. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas D.Staškeviča, S.Sprindža, I.Ludāns 

Riebiņu novada dome izskata sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 

O. S., personas kods, dzīv.dekl., Riebiņu novads, 2017.gada 8.marta iesniegumu par komunālo 

maksājumu daļēju segšanu.  

Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, dome konstatē: 

1. O.S. iesniegumā lūdz segt daļēji komunālos maksājumus, jo dzīvoklim ir nepieciešams 

remonts, ģimenē ir četri bērni, trīs no tiem nepilngadīgi, līdzekļu nepietiek, lai segtu 

komunālos maksājumus; 

2. Iegūstot informāciju no pašvaldības valsts reģistriem, tiek secināts, ka ģimenei ienākumi 

pārsniedz trūcīgas ģimenes ienākumu līmeni, ģimenes tēvs strādā algotu darbu, un māte 

ir bērna kopšanas atvaļinājumā; 

3. Ģimene īrē pašvaldības dzīvokli no 2014.gada, šā laika periodā ir nepieciešamība 

dzīvokli remontēt, tāpēc visam ģimenei nepietiek līdzekļu, ģimene, lūdz palīdzību kā 

daudzbērnu ģimene; 

4. Riebiņu novada daudzbērnu ģimenēm netiek sniegta palīdzība komunālo izdevumu 

segšanai, saskaņā ar 2012.gada 11.aprīļa (lēmums Nr.12) saistošajiem noteikumiem 

„Noteikumi par sociālās palīdzības saņemšanu Riebiņu novadā dzīvojošām daudzbērnu 

ģimenēm”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Riebiņu novada dome, saskaņā ar 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, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret nav, 2 atturas (Ivans Ludāns, 

Maigonis Mediņš), nolemj: 

1. Atteikt segt O. S., personas kods dzīv.dekl. Riebiņu novads, komunālos maksājumus. 

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

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

 

14. 

Iesniegumu izskatīšana 

14.1. 

SIA “Agrofirma “Turība”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par SIA “Agrofirma “Turība””, Reģ.Nr.47703000195, adrese: Raiņa bulvāris 13, 

Preiļi, Preiļu novadā, 2017.gada 20.februāra 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Iznomāt 4,3 ha platībā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0314, 1,4 ha platībā 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0520, 3,9 ha platībā zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 7662 006 0051, 9,8402 ha platībā zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 7662 006 0165, 4,5 ha platībā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7662 005 

0803, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1. 
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2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

14.2. 

I.J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par I. J., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 20.februāra 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,3 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 xxxx saskaņā ar 

grafisko pielikumu Nr.2. 

2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

14.3. 

SIA “Tele 2” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par SIA “Tele 2’, Reģ.Nr. 40003272854, adrese: Dēļu ielā 5, Rīga, LV-1004, 

2017.gada 20.februāra iesniegumu par adreses un nosaukuma piešķiršanu būvju īpašumam. 

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

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piešķirt būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0016, 

nosaukumu “Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija”. 

2. Piešķirt būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0016, 

adresi: “Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija”, Duntišķi, Riebiņu pagasts, Riebiņu 

novads. 

14.4. 

I.A.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par I. A., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 1.marta iesniegumu 

par zemes nomas pagarināšanu (iepriekšējais līguma termiņš bija 28.09.2007-27.09.2017., 

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Pagarināt 2007.gada 28.septembra noslēgto zemes nomas līgumu Nr. A-3 uz 5 

gadiem, nosakot nomas beigu termiņu 2022.gada 27.septembris. 

2. Slēgt Vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 7670 004 xxxx 2,0 ha platībā. 
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14.5. 

V.A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par V. A., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 20.februāra 

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Pagarināt 2012.gada 16.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. A-3 uz 5 gadiem, 

nosakot nomas beigu termiņu 2022.gada 16.maijs. 

2. Slēgt Vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 7670 007 xxxx 1,3 ha platībā. 

 

14.6. 

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, dzīv. Riebiņu novadā, 2017.gada 21.februāra 

iesniegumu par zemes nomas izbeigšanu (bija līdz 18.11.2020., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A.K.. 

2. Iznomāt O. K.zemes vienības kadastra apzīmējumiem 7670 007 xxxx 0,6498 ha platībā 

un 7670 007 xxxx 1,8 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.3. 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

14.7. 

SIA “Antaris” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par SIA “Antaris”, Reģ.Nr. 41503000412, adrese: Vidus ielā 32, Daugavpilī 

Daugavpils novadā, 2017.gada 1.marta iesniegumu par zemes nomas līguma laušanu (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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Izbeigt nomas attiecības ar SIA “Antaris” ar 2017.gada 7.martu. 

2. Slēgt nomas līgumu ar “Firma Madara 89 īpašumi” uz 5 gadiem 0,1105 ha platībā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0294 saskaņā ar grafisko pielikumu 

Nr.4. 

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 
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14.8. 

L.Z. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par L. Z., dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 9.marta 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 17.aprīļa zemes nomas līguma Nr. Z-2 pagarināšanu 1,0 ha 

platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7648 003 xxxx, nosakot beigu termiņu 

2022.gada 16.aprīlis. 

 

14.9. 

O.P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par O. P., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 13.marta iesniegumu 

par zemes nomu (iepriekšējais līguma beigu termiņš 15.05.2017., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 16.maija zemes nomas līguma Nr. P-5 pagarināšanu, nosakot 

nomas beigu termiņu 2022.gada 15.maijs, precizējot iznomātās zemes platību uz 0,4686 ha. 

 

14.10. 

Biedrības “Medību klubs “Sābri”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par Biedrības “Mednieku klubs “Sābri””, reģistrācijas Nr. 40008224795, adrese 

Liepu ielā 21, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, 2017.gada 10.marta iesniegumu par 

zemes nomu medību vajadzībām. 

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Iznomāt medību vajadzībām pašvaldībai piederošos zemes gabalus ar kadastra 

numuriem: 7648 002 0313 2,1 ha, 7648 002 0522 3,4 ha, 7648 001 0180 1,12 ha, 7648 002 

0262 1,01 ha, 7648 001 0174 0,7865 ha, 7648 004 0173 3,0 ha, 7648 004 0228 0,9 ha, 7648 

002 0367 1,5 ha, 7648 002 0482 2,0 ha, 7648 002 0615 0,3715 ha. 

2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Mednieku klubs “Sābri””, reģistrācijas Nr. 40008224795 

uz 5 gadiem. 

 

14.11. 

J.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 
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lēmumprojektu par J.B., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 15.marta iesniegumu 

par zemes nomu (iepriekšējais līguma termiņš 02.04.2017., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2002.gada 2.aprīļa zemes nomas līguma Nr. B-2 termiņa pagarināšanu, 

nosakot, ka tas ir 2022.gada 2.aprīlis. 

 

14.12. 

J.F. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J.F., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 17.marta iesniegumu 

par zemes nomu (iepriekšējā līguma beigu termiņš bija 01.11.2016, 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,3241 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 007 xxxx atbilstoši 

2009.gada 5.novembra zemes robežu plānam. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

14.13. 

M.U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par M.U., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 16.marta iesniegumu 

par zemes nomu (iepriekšējais līguma termiņš 23.01.2012. – 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. U-1A 

pagarināšanu uz 5 gadiem, nosakot nomas līguma beigu termiņu 2022.gada 22.janvāris 

(platība 1,6 ha). 

15. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam 

15.1. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „X” 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J.Š., personas kods, dzīvesvieta Riebiņu novads, 2017.gada 27.februāra 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „X”, kadastra numurs 

7662001xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7662001xxxx, sadalot zemes vienību divos 

zemes gabalos, kas atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. 

Dome konstatē: 
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Nekustamā īpašuma „X” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662001xxxx 

kopplatība ir 23,5ha, tā sadalāma 3,15ha un 20,35ha platībās. 

Riebiņu novada dome, atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta 

Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 

05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas 

atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), izmantošanas 

nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans 

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „X” ar kadastra Nr. 

7662001xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7662001xxxx (platība 23,5ha), zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7662001xxxx sadalot divos zemes gabalos 3,15ha un 20,35ha 

platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.5. 

2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā. 

3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (3,15ha) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība 

(kods 0101), nosaukumu „X”. 

4.Noteikt paliekošā zemes gabala (20,35ha) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība 

(kods 0101). 

5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes 

apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala 

apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas 

aizsargjoslas.  

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 

(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu 

veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu 

novada domē. 

 

15.2. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „X” 
Ziņo P. Rožinskis 

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

lēmumprojektu par I.M., personas kods, dzīvesvieta Jūrmala, , 2017.gada 13.marta iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „X”, kadastra numurs 7648005xxxx, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx, sadalot zemes vienību divos zemes gabalos, 

kas atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.  

Dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma „X” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx 

kopplatība ir 7,5ha, tā sadalāma 2,0ha un 5,5ha platībās. 

Riebiņu novada dome, atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta 

Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 

05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas 

atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu teritorijas (M)” 

izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 
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Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „X” ar kadastra Nr. 

7648005xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx (platība 7,5ha), zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx sadalot divos zemes gabalos 2,0ha un 5,5ha 

platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.6.  

2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā. 

3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,0ha) plānoto zemes lietošanas mērķi-mežsaimniecība 

(kods 0201), nosaukumu „X”. 

4.Noteikt paliekošā zemes gabala (5,5ha) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība 

(kods 0101). 

5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes 

apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala 

apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas 

aizsargjoslas.  

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 

(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu 

veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu 

novada domē. 

 

16. 

Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Arņa Opolā 

 iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par Sīļukalna 

pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Arņa Opolā 2017.gada 10.marta iesniegumu par līguma 

par dzīvokļa, kas atrodas Latgales ielā 7-16, Sīļukalnā, Riebiņu novadā, īri laušanu sakarā ar īrnieka 

M.K. nāvi. 

Riebiņu novada dome konstatē: 

M.K., miris 2017.gada 7.martā. 

Riebiņu novada domes, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Lauzt līgumu ar M.K., personas kods, par līguma par dzīvokļa, kas atrodas Latgales ielā 7-

16, Sīļukalnā, Riebiņu novadā, īri ar 2017.gada 7.martu. 

 

 

 

17. 

Par dzīvokļa Aglonas ielā 2-2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads nodošanu 

atsavināšanai 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪN speciālistes Ainas 

Tumašovas lēmumprojektu par dzīvokļa Aglonas ielā 2-2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads nodošanu atsavināšanai. 

Izskatot Rušonas pagasta Aglonas ielā 2-2 dzīvokļa īrnieces iesniegumu par izīrēta dzīvokļa 

nodošanu atsavināšanai konstatēts, ka minētais dzīvoklis ietilpst zemes un būvju īpašuma Aglonas 

iela 2, ar kadastra numuru 7670 012 0175 sastāvā. Īpašums ir reģistrētas Zemesgrāmatā Rušonas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000441768 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma ”Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 

4.panta ceturtās daļas piekto punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa 

īpašumu, 45.panta ceturto daļu, kurā noteikti nosacījumi, pie kādiem  tiek atļauts atsavināt izīrētu 

dzīvokli, Ministru kabineta noteikumu Nr.425 ”Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību 

manta” 10.2 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu 

atsavināšanai un pamatojoties uz Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

ierosinājumu un likuma ”Par pašvaldībām”21.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

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

Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Marija Bernāne, Alberts 

Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, (Dina Staškeviča balsojumā nepiedalās), nolemj: 

1. Reģistrēt zemegrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Aglonas 

iela 2-2, kurš ietilpst zemes un būvju īpašuma Aglonas iela 2, ar kadastra numuru 7670 012 

0175  sastāvā. 

2. Noteikt ka dzīvoklim Aglonas iela 2-2 piekrīt 1217/4103 domājamās daļas no ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 7670 012 0175 001 koplietojuma telpām un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7670 012 0175, 41200m² kopplatībā 

3. Nodot atsavināšanai izīrēto dzīvokli Aglonas iela 2-2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads un ēkas ar kadastra apzīmējumu 7670 012 0175 001 koplietojuma telpu un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 012 0175, 41200m² kopplatībā 1217/4103 

domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniecei.  

4.Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas procesu. 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 

nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu.  

Aktualizējot Riebiņu novada personām pašvaldībai piekritīgo iznomāto (arī neiznomāto) zemju 

atbilstību faktiski dabā esošajai situācijai, konstatēts, ka dažās zemes vienībās noteiktais zemes 

lietošanas veids vairs neatbilst faktiski dabā esošajai situācijai un MK Noteikumos Nr.496 

noteiktajām zemes vienību lietošanas kategorijām, kurām nepieciešams izdarīt izmaiņas atbilstoši 

minētajiem noteikumiem. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

Riebiņu novada pašvaldības teritorijas plānojumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

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

Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76700040211 

(kopplatība 2,2ha) no mežsaimniecībā izmantojamās zemes (kods 0201) uz lauksaimniecību 

(kods 0101). 

2.Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76700120186 

(kopplatība 2,7ha) zemes vienības daļā 1,48 ha platībā no mežsaimniecībā izmantojamās 

zemes (kods 0201) uz lauksaimniecību (kods 0101). 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma sadali 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas Ā.Pudule, I.Upeniece, I.Kunakova, J.Kupris 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

sadali.  

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

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par 
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 
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Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Pieniņu ezers” (kadastra numurs 766200010339) 

zemes vienību 0,2763 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620010327, izveidojot 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo  

māju apbūve (kods 0601). 

3. Piešķirt nosaukumu „Liepziedu zeme”. 

 

20. 

IK SAGA „Vēju Roze”  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata IK SAGA „Vēju Roze”, reģ. nr. 4150203799, juridiskā adrese 

Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, individuālās komersantes Aļonas 

Grebežas 2017.gada 14.marta iesniegumu par līguma par siltumapgādi Aglonas ielā Nr.3, Aglonas 

stacijā, Rušonas pagastā slēgšanu ar 2017.gada 24.februāri.  

Novada dome konstatē: 

1) Saskaņā ar IK SAGA „Vēju Roze” sniegto informāciju uzņēmums ir uzsācis darbu ēkā 

(kadastra apzīmējums 7670-012-0228-001-002), kas atrodas Aglonas ielā Nr.3, Aglonas 

stacijā, Rušonas pagastā ar 2017.gada 24.februāri.  

2) Kopējā apkurināmo telpu platība ir 74,6 kv.m., t.sk. telpa Nr.1 ar platību 10,6 kv.m., telpa 

Nr.2 ar platību 40,3 kv.m., telpa Nr.3 ar platību 23,7 kv.m..  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar IK SAGA „Vēju Roze”, reģ. nr. 4150203799, par telpu, kas atrodas 

Aglonas ielā Nr.3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, apkuri ar 2017.gada 24.februāri. 

2. Noteikt maksu par telpu apkuri EUR 1,00 (viens euro) bez PVN par kvadrātmetru 

mēnesī. 

21. 

Par finansējuma piešķiršanu projektam Nr.8.3.1.1/16/I/002  

„Kompetenču pieeja mācību saturā” 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto 

lēmumprojektu par finansējuma piešķiršanu komandējuma izdevumu segšanai pedagogiem, kuri 

piedalās „Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

Novada dome konstatē: 

1) Kopš 2016.gada novembra vairāk nekā 200 eksperti izstrādā jaunus mācību priekšmetu 

standartus pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, pirmsskolas izglītības programmas, 

mācību un mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos līdzekļus un 

diagnosticējošos darbus.  

2) ES struktūrfondu projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” notiks 

mācību satura aprobācija. 

3) Projektā piedalās 100 skolas no visas Latvijas. Riebiņu novadu pārstāv Galēnu pamatskola. 

4) Projekta komanda sniegs atbalstu pilotskolām mācīšanas pieejas maiņas nostiprināšanai.  

5)  Pilotskolu komandas regulāri divu gadu laikā piedalīsies izbraukuma mācībās. Intensīvās 

mācības un sadarbība ar pilotskolām notiks divus gadus- laikā no 2017. gada 1. marta līdz 

2019. gada 30. jūnijam. 

6) Projekts nesegs dalībnieku ēdināšanas vai nakšņošanas izdevumus mācību laikā. 

7) Saskaņā ar trīspusējo sadarbības līguma par ES struktūrfondu projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 

„Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobāciju 2.2.punktu pašvaldība 



19 
 

apņemas iespēju robežās apmaksāt projektā iesaistīto pedagogu ceļa, ēdināšanas un 

nakšņošanas izdevumus. 

8) Astoņi pirmsskolas un sākumskolas pedagogi darba grupās piedalīsies 5 dienas, seši 

pamatskolas pedagogi grupās darba grupās piedalīsies 4 dienas, vadība (divi pedagogi) - 3 

dienas.  

9) Lai segtu 16 pedagogiem dienas naudu (EUR 6 dienā) nepieciešami EUR 420.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret nav, 1 atturas (Jānis 

Kupris), nolemj: 

Izmaksāt dienas naudu EUR 6 (seši euro) apmērā sešpadsmit Galēnu pamatskolas 

pedagogiem, kuri piedalās mācībās ES struktūrfondu projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 

„Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. 

 

22. 

Par materiālā pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā ugunsgrēka gadījumā 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada domes Sociālais dienests 2017.gada 13.martā ir izskatījis A.L., dzīvo Riebiņu 

novadā, 2017.gada 13.marta iesniegumu par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ugunsgrēka gadījumā. 

Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, novada dome konstatē: 

1. Ugunsgrēks notika 2017.gada 8.martā, dega dzīvojamā māja 20 kvadrātmetru platībā. 

2. Iesniegumam ir pievienots VUGD LRB Preiļu daļas akts par 2017.gada 8.martā notikušo 

ugunsgrēku.  

Riebiņu novada dome saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35 panta 2. 

daļu “Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus var piešķirt ģimenei vienreizēju 

pabalstu ārkārtas situācijās, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj 

apmierināt savas pamatvajadzības.” un pamatojoties uz Riebiņu novada saistošajiem noteikumiem 

Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā” 9.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm 

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

Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt A. L., dzīvo Riebiņu novadā, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 140 (viens 

simts četrdesmit) EUR apmērā. 

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

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

 

 

 

 

23. 

Par adrešu maiņu 

23.1. 

Par adrešu maiņu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada pašvaldība 2016.gada 15.decembrī saņēmusi no Valsts zemes dienesta informāciju 

par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Riebiņu novadā, kuras 

precizējamas atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām. 

Riebiņu novada dome 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; 
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 71.punktu, pašvaldības dome līdz 2016.gada 31.decembrim nosaka vai precizē adrešu 

reģistrā reģistrēto ciemu robežas un piešķir adreses ēkām un apbūvei paredzētām zemes vienībām 

atbilstoši šo noteikumu 11. un 14. punktā minētajām prasībām; 

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

noteikumi” 9., 15., 29. un 2.7.punktam, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris 

Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76480020011008 un 76480020011009  

adresi no Bērzu iela 9, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads uz “Broku mājas”, 

Galēnu pagasts, Riebiņu novads (kods 101347336). 

2. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76480020531007 adresi no „Zanda”, 

Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads uz “Zanda”, Galēnu pagasts, Riebiņu novads 

(kods 103920377). 

3. Dzēst (likvidēt) ēkai (būvei) adresi „SP-Galēni”, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu 

novads (kods 105128566). 

4. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76480020531001, 76480020531002, 

76480020531003 un 76480020531006, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76480020022, adresi no “Karakapu mājas”, Galēni, Galēnu pagasts, 

Riebiņu novads uz “Karakapu mājas”, Galēnu pagasts, Riebiņu novads (kods 

106295871). 

5. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76480020027001, 76480020027002, 

76480020027003, 76480020027004, 76480020027005, 76480020027006, 

76480020027007, 76480020027008 un 76480020027009 adresi no „Nagļi”, Galēni, 

Galēnu pagasts, Riebiņu novads uz “Nagļi”, Galēnu pagasts, Riebiņu novads (kods 

106295888). 

6. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76480020003001, 76480020003002, 

76480020003003, 76480020003004, 76480020003005, 76480020003006 un 

76480020003007 adresi no „Tumānu mājas”, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads 

uz “Tumānu mājas”, Galēnu pagasts, Riebiņu novads (kods 106311698). 

7. Mainīt ēkai (būvei), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76480020539, adresi no „Kapliča”, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads uz 

“Kapliča”, Galēnu pagasts, Riebiņu novads (kods 106324698). 

8. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76480020187001, 76480020187003, 

76480020187004 un 76480020187005 adresi no „Ozolu mājas”, Galēni, Galēnu pagasts, 

Riebiņu novads uz “Ozolu mājas”, Galēnu pagasts, Riebiņu novads (kods 106522772). 

 

 

 

23.2. 

Par adrešu maiņu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada pašvaldība 2017.gada 14.martā saņēmusi no Valsts zemes dienesta informāciju par 

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Riebiņu novadā, Rušonas pagastā 

(nekustamais īpašums „Celmiņi” un „Ceriņi”), kuras precizējamas atbilstoši Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.1. punktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties.  

Riebiņu novada dome 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; 
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 71.punktu, pašvaldības dome līdz 2016.gada 31.decembrim nosaka vai precizē adrešu 

reģistrā reģistrēto ciemu robežas un piešķir adreses ēkām un apbūvei paredzētām zemes vienībām 

atbilstoši šo noteikumu 11. un 14. punktā minētajām prasībām; 

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

noteikumi” 9., 15., 29. un 2.7.punktam, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris 

Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Mainīt funkcionāli saistītām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 

76700070066001, 76700070066002, 76700070066003, 76700070066004, 

76700070066005, 76700070066006, 76700070066007, 76700070066008, 

76700070066009, 76700070066010 un 76700070117001 adresi no Liepu iela 9, Kastīre, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Celmiņi”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads (kods 104373155). 

2. Dzēst (likvidēt) “Celmiņi”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

103887317). 

3. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120006001, 76700120006002, 

76700120006003, 76700120006004, 76700120006007, 76700120006008 un 

76700120006010 adresi no “Ceriņi”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads 

uz “Ceriņi Divi”, Kļins, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890163). 

 

Sēdi slēdz.: 14.53 

Sēdes vadītājs                (personiskais paraksts)                Pēteris Rožinskis 

Protokoliste                           (personiskais paraksts)   Juta Vaivode 

Protokols parakstīts 21.03.2017. 
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Pielikums Nr.1 

Riebiņu novada domes 2017.gada 21.marta 

sēdes 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  

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

NOLIKUMS NR.2-2017 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 
 

APSTIPRINĀTS 

Riebiņu novada domes sēdē 

2017.gada 21.martā (prot. Nr.4, lēm.Nr.1) 

 

Mazo grantu projektu konkursam „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”  

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Riebiņu novada dome (turpmāk - pašvaldība) piešķir finansējumu 

projektiem, kuru mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana Riebiņu 

novada iedzīvotājiem.  

2. Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu finansēšanai tiek plānoti 

pašvaldības kārtējā gada budžetā. 

3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt: 

3.1. biedrības un nodibinājumi, to struktūrvienības, kuru juridiskā adrese ir Riebiņu novadā un kas 

savu darbību veic Riebiņu novada teritorijā; 

3.2. iedzīvotāju iniciatīvas grupas (ne mazāk kā 10 cilvēki), kas apvienojušās projekta realizācijai. 

4. Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz vienu mēnesi iepriekš pirms projektu iesniegšanas. 

5. Paziņojumu par konkursu publicē Riebiņu novada domes informatīvajā laikrakstā „Riebiņu Novada 

Ziņas”, mājas lapā interneta vietnē www.riebini.lv . 

 

II PROJEKTU KONKURSA MĒRĶIS UN TEMATISKIE VIRZIENI 

6. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus NVO un vietējo iniciatīvas grupu projektus, 

kas veicina Riebiņu novada  kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu 

popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs, sekmējot viņu dzīves kvalitātes 

uzlabošanos, kā arī dāvā savu ieguldījumu kā dāvanu Latvijas simtgadei. 

7. Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir: 

7.1. aktivitātes lietderīgai brīvā laika pavadīšanai visām vecuma grupām; 

7.2. sabiedriski pieejamu teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana, labiekārtošanas 

pasākumu organizēšanai; 

7.3. veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana; 

7.4. pasākumi, kuri vērsti un Riebiņu novada vēstures popularizēšanu(piem. seno amatu un prasmju 

apgūšana, vēsturiski pētījumi utml) 

7.5. teritorijas izpētes aktivitātes (piem. novada pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, 

aprakstu veidošana u.c.) ar mērķi novada tēla/  

7.6. kultūras un informācijas pasākumi, ar ilgtermiņa mērķi.   

 

 

III PROJEKTU FINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI, ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS 

IZMAKSAS 

8. Viena vietējās iniciatīvas grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.  

9. Projektu konkursa kopējais finansējums 6000 EUR. 

10. Minimālais finansējums vienam projektam netiek ierobežots, maksimālais, ko piešķir pašvaldība ir 600 

mailto:riebini@riebini.lv
http://www.riebini.lv/
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EUR. 

11. Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projekta īstenošanu. Atbalstāmās izmaksas var būt, materiālo līdzekļu, 

pamatlīdzekļu un inventāra iegāde un pakalpojumi aktivitāšu nodrošināšanai. 

12. Neatbalstāmās izmaksas ir administratīvās izmaksas, balvas, atalgojums par paveikto darbu un ēdināšana, 

t.sk. ēdināšanas pakalpojuma saņemšana. 

13. Projekta ietvaros nevar tikt finansēti Riebiņu novada pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību organizētie 

pasākumi. 

14. Projekta izmaksas ir atbalstāmas tikai tādā gadījumā, ja tās ir pierādāmas ar grāmatvedības un 

maksājumus apliecinošiem dokumentiem.  

15. Ja projektam ir plānots līdzfinansējums, tad ir jānorāda finansēšanas avoti.  

16. Projekta ieviešanas laiks – līdz 2017. gada 30. novembrim, projektu sākuma termiņš – ne ātrāk kā 2017. 

gada 18. maijs.  

 

IV PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS 

17. Projekta pieteikums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā vai labi salasāmā rokrakstā, noformēts uz 

A4 formāta lapām. 

18. Projekta pieteikumā jāietver: 

18.1. aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1. pielikums) 

18.2. aizpildīta projekta izmaksu tāme (2. pielikums); 

18.3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektā ir paredzēta stacionāru pamatlīdzekļu 

izvietošana (piem. atpūtas vietas u.c.). 

18.4. apliecinājums no sadarbības partneriem un/vai projekta līdzfinansētājiem, par iesaistīšanos 

projekta aktivitātēs, konkrēti veicamajiem pienākumiem un plānoto finansējumu, ja plānots 

līdzfinansējums.  

18.5. citi projektu raksturojoši materiāli un pielikumi pēc pretendenta ieskatiem (rekomendācijas, 

pasākuma programmas, ieceres aprakstu, manuskriptu, skices, u.c). 

19. Projekta pieteikuma elektroniskā versija jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz elektronisko pastu: 

ilze.kudina@riebini.lv  

20. Aizpildīts projekta pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, sanumurēts un cauršūts. 

 

V DOKUMENTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

21. Šīs kārtības IV nodaļā norādīto dokumentu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 28. aprīlis. 

22. Projekta iesniedzējs norādītos dokumentus iesniedz personīgi Riebiņu novada pašvaldībā 3. stāvā 7. kab., 

vai pa pastu Riebiņu novada domē, Saules iela 8, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326. Ar norādi 

„Mazo grantu projektu konkursam”. Nosūtot pa pastu pēdējais pasta zīmogs ir 2017. gada 28. aprīlis.  

23. Pretendenta iesniegts projekta pieteikums ir apliecinājums tam, ka iesniedzējs ir iepazinies ar konkursa 

nolikumu, ievēro to pilnībā un uzņemas atbildību par nolikumā minēto noteikumu izpildīšanu. 

24. Visus projekta pieteikumus Riebiņu novada dome reģistrē speciāli izveidotā projektu pieteikumu reģistrā. 

 

VI PROJEKTA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI 

25. Projektu pieteikumu vērtēšanu veic Riebiņu novada domes ievēlēta vērtēšanas komisija (turpmāk – 

komisija), kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un 5 (pieci) komisijas locekļi. 

26. Projekta pieteikumus komisija vērtē divās kārtās: projektu pieteikumu atbilstību administratīvajiem 

kritērijiem un projektu pieteikumu atbilstību kvalitātes kritērijiem. 

27. Pirmajā vērtēšanas kārtā vērtē iesniegtā projekta atbilstību administratīvajiem kritērijiem (novērtē ar “jā” 

vai “nē”): 

27.1. projekta pieteikums ir iesniegts nolikumā noteiktajā termiņā; 

27.2. projekta iesniedzējs atbilst nolikuma I nodaļā noteiktajām prasībām;  

27.3. projekta pieteikums ir latviešu valodā un noformēts atbilstoši šī nolikuma IV nodaļā noteiktajām 

prasībām; 

27.4. projekta pieteikums atbilst konkursa mērķim un tematiskajiem virzieniem; 

27.5. projekta pieteikums satur visu prasīto informāciju; 

27.6. ir pievienoti nepieciešamie pielikumi; 

27.7. projekta budžetā iekļautās izmaksas atbilst III nodaļā minētajām prasībām. 

28. Projekta pieteikums tiek virzīts vērtēšanai otrajā kārtā, ja atbilst visiem administratīvas vērtēšanas 

kritērijiem. Kritēriji 27.5. un 27.6. ir precizējami, pārējie kritēriji nav precizējami un ja projekts neatbilst 

kādam no kritērijiem, tas tālāk netiek vērtēts. 

29. Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai dokumenti, komisijai ir tiesības pieprasīt nepieciešamos dokumentus 

vai iztrūkstošo informāciju. Ja 5 dienu laikā prasītā informācija netiek iesniegta, projekta iesniedzējs tiek 

mailto:ilze.kudina@riebini.lv
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izslēgts no turpmākās piedalīšanās konkursā, par ko tiek rakstiski informēts. 

30. Projektu pieteikumu vērtēšanas otrajā kārtā vērtē projektu pieteikumus pēc kvalitatīviem un finanšu 

kritērijiem (punktu sistēmā 0-5): 

30.1. Projektu vērtēšanas kritēriji un papildus nosacījumi: 

 

Vērtēšanas kritērijs Apraksts Vērtējuma 

skala 

Sabiedriskais nozīmīgums Projekta aktivitātes, labums un rezultāti brīvi 

pieejams plašākai sabiedrības daļai (ciems, 

novads). Projekts būtiski uzlabo noteiktas 

sabiedrības daļas dzīves kvalitāti. 

0-5 

Projekta efektivitāte Risināmās problēmas nozīmīgums. Projekta 

dalībnieku aktivitāte un skaits projekta īstenošanā. 

0-5 

Radošā pieeja Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte, 

novatorisms. 

0-5 

Projekta izmaksu 

pamatojums, atbilstība 

plānotajām projekta 

aktivitātēm, pašu 

līdzfinansējuma apjoms 

Pamatotas projekta aktivitāšu izmaksas, ir 

nodrošināts projekta iesniedzēja līdzfinansējums, 

kā arī no citiem finanšu avotiem piesaistīts 

finansējums. 

0-5 

Projekta izstrādes kvalitāte Projekta mērķu, uzdevumu un rezultātu precīzs 

apraksts, projekta īstenošanai ieplānotā laika un 

finanšu resursu atbilstība noteikto uzdevumu 

sasniegšanai  

0-5 

31. Vērtēšanas solis – 0,5 punkts. Augstākais vērtējums - 5 punkti, zemākais - 0 punkti. Maksimālais 

iespējamais vērtējums - 25 punkti. 

32. Netiek atbalstīti tie projekti, kuru kopējā vērtējuma punktu summa ir mazāka par 50% no maksimālās 

iespējamās iegūstamās punktu summas, tas ir - 12.5 punkti. 

33. Gadījumā, ja tiek iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiks dota projektiem, kuriem ir nodrošināts 

lielāks iesniedzēja līdzfinansējums.  

33.1. Ja vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisijas lēmumu pieņem 

atklāti balsojot.  

34. Komisijas lēmumi tiek pieņemti komisijas sēdes laikā atklāti balsojot. 

35. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās komisijas priekšsēdētājs un visi 5 (pieci) komisijas locekļi. 

36. Komisijas sēdes tiek protokolētas.  

37. Komisija atbalsta projekta pieteikumus, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu. 

38. Komisija projektu sarakstu rekomendē apstiprināšanai Riebiņu novada domes sēdē. Dome pieņem 

lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem. 

39. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts mājas lapā www.riebini.lv.  

40. Komisijai ir tiesības: 

40.1. lemt par projektu pieteikumu neatbilstību konkursa nolikuma prasībām; 

40.2. veikt aritmētisko kļūdu labojumus pretendentu piedāvājumos; 

40.3. samazināt atbalstāmā projekta pieprasīto finansējumu un izvēlēties atbalstāmās aktivitātes; 

40.4. pieaicināt komisijas darba speciālistus un ekspertus bez balss tiesībām. 

 

VII LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN PROJEKTU IEVIEŠANA 

40. Līgumsaistību noformēšanu ar projekta īstenotāju Riebiņu novada dome veic ne vēlāk kā 20 dienu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem. 

41. Līgumu paraksta organizācijas pārstāvis ar paraksta tiesībām vai organizācijas pilnvarota persona. 

42. Projektu finansē Riebiņu novada dome, veicot avansa maksājumu 100% apmērā uz projekta 

pieteikumā norādīto bankas kontu no projektam piešķirtā programmas finansējuma saskaņā ar 

noslēgto līgumu.  

43. Piešķirtie līdzekļi ir paredzēti tikai atbalstītā projekta realizēšanai, un nav pieļaujams tos izlietot 

citiem mērķiem un pasākumiem. 

44. Ja finansējuma saņēmējs nav izpildījis līguma nosacījumus, līgumslēdzējam ir tiesības pieprasīt pilnu 

vai daļēju saņemtā finansējuma atmaksu. 

45. Ja kāds no projekta iesniedzējiem, par kuriem komisija ir pieņēmusi lēmumu par finansējuma 

piešķiršanu, neslēdz līgumu vai atsauc projekta pieteikumu, Līgumu noslēdz ar projekta iesniedzēju, 

http://www.riebini.lv/
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kurš ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu. 

46. Projektu īstenotājiem visos publicitātes materiālos jāiekļauj informācija par projektam piešķirto 

Riebiņu novada pašvaldības finansējumu. Viens publicitātes raksts ar foto ir jāsagatavo un jāiesniedz 

domei ievietošanai mājas lapā www.riebini.lv    

 

 

VIII ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA PĒC PROJEKTA IEVIEŠANAS 

47. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, divu nedēļu laikā pēc  

projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz pašvaldībā:  

47.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu (saskaņā ar 3. pielikumu); 

47.2. projekta Finansējuma izlietojuma atskaiti (saskaņā ar 4. pielikumu) un darījumus apliecinošo 

dokumentu (čekus, kvītis, pavadzīmes u.c.) kopijas, uzrādot arī oriģinālus (visi maksājumi jāveic 

bezskaidrā naudā – t.i. ar bankas pārskaitījumu); 

47.3. pavadvēstuli par projekta pārskata iesniegšanu. 

48. Finanšu atskaitē projekta realizētājs atskaitās par visu piešķirto un izlietoto finansējuma summu 

100% apmērā. 

49. Pārskatos iekļautajām ziņām ir jābūt patiesām un detalizētām, tām jāsatur visa nepieciešamā 

informācija. 

50. Pēc konkursa organizatora pieprasījuma, finansētā projekta izpildītājam ir pienākums sniegt visu ar 

projekta realizēšanu saistīto informāciju. Ja pārskatos sniegtā informācija ir nepietiekama, Riebiņu 

novada dome informē projekta īstenotāju par nepieciešamību to precizēt vai papildināt. 

51. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai piešķirtais 

finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, pašvaldības 

dome lemj par piešķirtā finansējuma atmaksu. 

 

Pielikumi:  

1. projekta pieteikuma veidlapa; 

2. projekta izmaksu tāmes veidlapa; 

3. projekta darbības un rezultātu pārskata veidlapa; 

4. projekta finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                      (personiskais paraksts)  Pēteris Rožinskis 

 

  

http://www.riebini.lv/
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Pielikums Nr. 1 

 

 

 

 

 
NOLIKUMS  

mazo grantu projektu konkursam „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”  

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 

 

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 
 

1. Projekta nosaukums 

 

 

 

 

2. Projekta iesniedzējs 

Organizācijas/ grupas nosaukums  

Vadītāja vārds, uzvārds   

Reģistrācijas Nr. vai nereģistrētām grupām 

projekta vadītāja (līgumslēdzēja) personas 

kods 

 

Juridiskais statuss (ja ir)  

Adrese  

Tālrunis, fakss  

E-pasts  

Bankas nosaukums, bankas kods  

Bankas norēķinu konts  

2.1. Kopienas grupas statuss: ( atbilstošo atzīmēt ar X) 

 a) biedrība/nodibinājums;   

 b) nereģistrēta grupa 

3. Projekta vadītājs (kontaktpersona) 

Projekta vadītāja vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālrunis, fakss  

E-pasts  

4. Projekta kopsavilkums 

Īsi raksturojiet projektā risināmo problēmu, norādiet projekta mērķi, galvenos pasākumus, mērķauditoriju 

un projekta rezultātus. Aprakstiet esošo situāciju  jomā, kuru skar projekts.   

 

 

5. Atbilstība konkursa mērķim un tematiskajiem virzieniem 

Pamatojiet projekta atbilstību konkursa mērķim un norādiet kādiem tematiskajiem virzieniem atbilst Jūsu 

iesniegtais projekts. 

Reģistrācijas datums un numurs  

Aizpilda Riebiņu novada dome 
 

Saņemts: 2017. gada 

______________________  

Numurs: 
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6. Īss projekta iesniedzēja apraksts 

Īsi raksturojiet organizāciju/ grupu, kā arī projekta vadītāja un darba grupas pieredzi līdzīgu projektu 

realizēšanā, ja tādi ir bijuši. 

 

 

7. Projekta mērķis un uzdevumi 

Minot mērķus, norādiet, ko kopumā vēlaties sasniegt, īstenojot šo projektu. Uzdevumos  norādiet, kādas 

konkrētas lietas vēlaties darīt  projekta ietvaros. 

 

 

 

 

8. Brīvprātīga darba iesaistīšana un projekta sadarbības partneri 

Aprakstīt, vai projekta iesniedzējs plāno iesaistīt brīvprātīgo darbu? Kādu aktivitāšu veikšanai tiks 

izmantots brīvprātīgais darbs? Vai projektā plānots iesaistīt sadarbības partnerus, ja jā – kādus? 

 

 

9. Projekta īstenošanas periods 

Projekta sākums:  

(mēnesis, gads) 

 

 

 

Projekta nobeigums 

(mēnesis, gads) 
 

 

10. Projekta īstenošanas vieta 

(Kas ir telpu (nama) vai zemes īpašnieks, kur tiks īstenots projekts: (ja projekts ir saistīts ar konkrētu telpu 

izmantošanu, remontdarbiem un aprīkojuma vai iekārtu uzstādīšanu)). 

 

 

11. Projekta aktivitāšu īstenošanas laika grafiks 

Veidots kalendāra laika  grafikā, norādot konkrētus  datumus, mēnešus, aprakstiet  projektā  īstenojamās  

aktivitātes. 

 

Īstenošanas laiks  Aktivitātes apraksts 

  

  

  

  

  

  
 

 

12. Paredzamie projekta rezultāti 

Projekta kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti (apmeklētāju skaits, publicitāte  u.c.),  projekta realizēšanas 

efektivitāte, kā projekts  uzlabos un attīstīs novada iedzīvotāju sabiedrisko dzīvi. 
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13. Projekta kopējais budžets, EUR 

 

Kopējais projekta budžets 
EUR 100% 

Pašvaldības finansējums 
  

Līdzfinansējums vai finansējums no citiem finanšu avotiem, ja 

tas tiks piesaistīts, lai realizētu projektu   

 

 

14. Projekta izmaksas/budžets, EUR  

 

Nr.

p.k. 

Izdevumu/budžeta 

pozīcija 

Aprēķins 

izdevumu 

pamatojumam 

(vienību skaits x 

samaksa par 

vienību) 

Pašvaldības 

finansējums 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Pielikumi  

 

1) Iniciatīvas grupām jāiesniedz dalībnieku saraksts (vārds, uzvārds, dzīves vieta, paraksts).  

2) Ja nepieciešams - dokumenti un materiāli, ko Projekta iesniedzējs uzskata par vajadzīgu pievienot 

pieteikumam (fotogrāfijas, skices, plāni utt.). 

 

 

Es, apakšā parakstījies, apstiprinu, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pareiza un 

patiesa: 
 

 

 

Projekta vadītājs _________________ 

                            (paraksts) 

 

 

2017. gada _________________ 
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Pielikums Nr. 2 

NOLIKUMS  
mazo grantu projektu konkursam „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”  

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 

 

 

PROJEKTA IZMAKSU TĀME 

 

Nr. Izdevumu 

pozīcijas* 

Pieprasāmais 

finansējums 

no 

pašvaldības 

EUR 

Līdzfinansējuma 

apjoms EUR (ja 

tāds paredzēts) 

 

Līdzfinansējuma 

veids (nauda, 

mantiskais 

ieguldījums vai 

brīvprātīgais 

darbs) ** 

Kopā 

EUR 

      

      

      

      

      

KOPĀ EUR:     

Kopā % no kopējām 

izmaksām: 

  X 100% 

 

*Izdevumu pozīcijā jānorāda arī izdevumu mērķi un pamatojums (piemēram: transporta izdevumi ansambļa 

nokļūšanai uz festivālu). 

** Projekta pieteicējam jāparedz līdzfinansējums naudā vai mantiskā ieguldījumā vai kā brīvprātīgo darbu 

u.c.) ne mazāk kā 10 % no kopīgā pašvaldībai pieprasāmā finansējuma. Ja līdzfinansējums tiek nodrošināts 

mantiskā ieguldījumā vai brīvprātīgā darba veidā, papildus tiek aizpildīta 2.1.tabula. 

 

2.1. Mantiskā ieguldījuma vai brīvprātīgā darba novērtējuma aprēķins (Eur) 

PIEMĒRS 

2.1.tabula 

Izdevumu 

pozīcijas Nr. 

Ieguldījuma 

veids 

Vienība Vienības 

izcenojums 

(EUR) 

Vienību 

daudzums 

Izmaksas 

kopā 

(EUR) 

1. Degviela Litri 1.05 20 21.00 

2. Brīvprātīgais 

darbs 

stundas 2.1023*** 40 84.092 

 ........... .........    

      

      

*** attiecīgi minimālās stundas tarifa likmei konkrētā mēnesī (katra mēneša stundas tarifa likmi skatīt 

http://www.lm.gov.lv/text/2525). 

 

Projekta vadītājs       ............................................... /Vārds, uzvārds/ 
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Pielikums Nr. 3 

 

NOLIKUMS 

Mazo grantu projektu konkurss „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”  

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 

 

 

 

PROJEKTA DARBĪBAS UN REZULTĀTU PĀRSKATS  
 

Riebiņu novada domei 
Saules iela 8, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326 

 

 

1. PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

 

2. PROJEKTA IESNIEDZĒJS 

Organizācijas/ grupas nosaukums  

Vadītāja vārds, uzvārds   

Reģistrācijas Nr. vai nereģistrētām grupām 

projekta vadītāja (līgumslēdzēja) personas 

kods 

 

Juridiskais statuss (ja ir)  

Adrese  

Tālrunis, fakss  

E-pasts  

Bankas nosaukums, bankas kods  

Bankas norēķinu konts  

3. PROJEKTA VADĪTĀJS (KONTAKTPERSONA) 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālrunis, fakss  

E-pasts  

 

4. ĪSTENOTĀ PROJEKTA KOPSAVILKUMS, MĒRĶU UN UZDEVUMU IZVĒRTĒJUMS 

Aprakstiet vai projektu izdevās īstenot kā sākotnēji plānots, vai tika sasniegti projektā izvirzītie mērķi, uzdevumi (īss 

apraksts par projekta mērķiem, uzdevumiem, mērķa grupu, galvenajām aktivitātēm un rezultātiem). Norādiet kāds 

bija finansējuma sadalījums starp projekta aktivitātēm. 

 

 

5. PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITA / DETALIZĒTS AKTIVITĀŠU APRAKSTS 

Nr. Aktivitātes 

nosaukums 
Aktivitātes, kas 

ir noteiktas 

projekta 

pieteikumā, kā 

arī papildus 

veiktās 

aktivitātes 

Apraksts 
Aprakstiet veiktās 

darbības un izmantotās 

metodes aktivitāšu 

īstenošanā, kā arī 

raksturojiet aktivitāšu 

norises procesu un 

rezultātu. Ja radušās 

atkāpes no sākotnējā 

plāna, tās jāpamato. 

Norises 

datums/-i, 
norises 

vieta 

Atsauce uz pielikuma Nr. 
(Pievieno atsauci uz pielikumiem, kas 

pievienoti ziņojumam un apstiprina projekta 

aktivitāšu īstenošanu) 
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6. PROJEKTA REZULTĀTI  UN IEGUVUMI 

Aprakstiet projekta ietekmi uz mērķa grupām - uzkaitiet kvantitatīvi izmērāmos projekta rezultātus (piem., pasākuma 

apmeklētāju skaits, projektā iesaistīto cilvēku skaits utt.) un kvalitatīvi mērāmos projekta rezultātus, balstoties uz 

projekta pieteikumā plānotajiem rezultātiem, kā projekts uzlaboja Riebiņu novada lauku vides attīstību un palīdzēja 

risināt Jūsu organizācijai aktuālās vajadzības.  Ja projekta ieviešanas rezultātā sasniegti papildus rezultāti, tos arī 

norādiet! 

 

7. PROJEKTA PUBLICITĀTE 

Aprakstiet un skaitliski raksturojiet informatīvos materiālus, publikācijas un citus projekta rezultātus, norādot 

atsauces uz to kopijām, kas pievienotas atskaites pielikumā. 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 

Projekta sākums:  

(mēnesis, gads) 
 

Projekta nobeigums:  

(mēnesis, gads) 
 

9. PIELIKUMI  

1. PIEM. DALĪBNIEKU SARAKSTI 

2. FOTOGRĀFIJAS 

3. ............ 

 

10. PARAKSTI 

 

2017. gada _____ ._________________ 

 

 

Projekta vadītājs / vārds, uzvārds/ 

 

 __________________________ 

                  (paraksts) 
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Pielikums Nr. 4  

NOLIKUMS  
mazo grantu projektu konkursam „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”  

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā 

 

 
_________________________________________________________________________ 

(Iedzīvotāju apvienības vai organizācijas nosaukums, Reģ. nr.) 

_________________________________________________________________________(adrese) 

ATSKAITE 

Par projekta finansējuma izlietojumu 
 

_____________________________________________________________realizācijā 

(projekta nosaukums) 

 

Saskaņā ar 2017. g.__________________ līgumu Nr._____ projekta finansējums ir izlietots šādi: 

 

N.p.k. Projekta 

izdevumu 

pozīcija 

saskaņā ar 

2.pielikumu 

„Projekta 

izmaksu 

tāme” 

Darījumu 

apliecinošā 

dokumenta 

nosaukums, numurs 

un datums  

(kvītis, EKA čeks, 

pavadzīme, rēķins) 

Izmaksu apliecinošā 

dokumenta 

nosaukums, numurs 

un datums 

(maksājuma 

uzdevums, kases 

izdevumu orderis 

vai avansa 

norēķins) 

Summa (EUR), 

 tai skaitā: 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

Projekta iesniedzēja 

līdzekļi 

      

      

      

Kopā, EUR   

Kopā %   

 

Pavisam kopā izlietoti: EUR __________ (______________________________________) 

                                                (summa vārdiem) 

 

Pielikumā attaisnojoši dokumenti uz _____________lapām. 

Pievienoto dokumentu saraksts: 

1. ..... 

2. ..... 

 

__________________________  _________________________________  

                /paraksts/                  /paraksta atšifrējums/   

__________________________ 

    /datums/  
 

 

 

 

 

 


