
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

  

2019. gada 17. septembrī        Nr. 10 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

  

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2018. gada 20. 

augusta Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā 

P. Rožinskis 

2. 
Par Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un  parāda 

piedziņas kārtības Riebiņu novada pašvaldībā apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

3. 
Par nolikuma apstiprināšanu “Par finanšu līdzekļu vai mantas 

dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Riebiņu 

novada pašvaldībā” 

P. Rožinskis 

4. Par pašvaldības skolēnu autobusu maršrutu apstiprināšanu P. Rožinskis 

5. 
Par izglītības iestāžu darbinieku darba samaksu 2019. gada 

septembrī – decembrī 

P. Rožinskis 

6. 
Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 2019. gada septembrī- decembrī 

P. Rožinskis 

7. 

Par grozījumiem  Riebiņu novada domes 18.08.2015. 

nolikumā “Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu 

novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo 

autotransportu darba braucienos” 

P. Rožinskis 

8. 
Par grozījumiem Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes 

iniciatīvu centra „Pakāpieni” nolikumā 

P. Rožinskis 

9. Par publisku ēku tehnisko apsekošanu P. Rožinskis 

10 
Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par sociālajiem 

pakalpojumiem Riebiņu novadā” precizēšanu 

P. Rožinskis 

11.  

Par Vienošanās slēgšanu ar CFLA projekta “Riebiņu novada 

sociālo pakalpojumu saņemšanas centra “Atspēriens” izveide” 

īstenošanai 9.3.1.1. pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 

P. Rožinskis 

12. 
Par nekustamā īpašuma „Spāres”, kadastra numurs 7670 008 

0066, otro izsoli 

P. Rožinskis 

13. 
Par nekustamā īpašuma „Skolas”, kadastra numurs 7676 004 

0455, otro izsoli 

P. Rožinskis 

14. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Ārtava” 

P. Rožinskis 

15. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Jāņkalni” 

P. Rožinskis 
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16. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Āboli” 

P. Rožinskis 

17. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Liepāres” 

P. Rožinskis 

18. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis, ekonomiste Valentīna 

Bogdanova, Sagādes un loģistikas speciālists Artūrs Lepers, Izglītības jautājumu koordinatore 

Evelīna Visocka 

 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību un ierosina papildus 

izskatīt šādus 6 (sešus) jautājumus: 

 

 

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

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas 

nav, novada dome nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 6 (sešus) jautājumus kā darba 

kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2018. gada 20. augusta Iepirkumu plānošanas 

un organizēšanas kārtībā 
Ziņo P. Rožinskis, uzst. J. Kupris, Ā. Elsts 

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P. Rožinskis 

20. 

 

Par Riebiņu novada domes  20.08.2019. domes sēdes Nr. 8 

lēmuma Nr. 7.8. “Mednieku kluba “Sābri”’ iesnieguma 

izskatīšana” precizēšanu 

P. Rožinskis 

21. 

 

Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

22. Par kustamās mantas atkārtotu izsoli P. Rožinskis 

23. Par nolikuma “Kārtība, kādā tiek apmaksāti braukšanas 

izdevumi izglītojamajiem Riebiņu novadā” projekta 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

24. Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana P. Rožinskis 
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 Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un domes Iepirkumu speciālistes Ineses Kunakovas sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem 

20.08.2018. Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā. 

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

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

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības grozījumu projektu (skat. 

1. pielikumu). 

 

2. 

Par Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un  parāda piedziņas kārtības 

Riebiņu novada pašvaldībā apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un domes galvenās grāmatvedes Vēsmas Želves lēmumprojektu par Nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanas un  parāda piedziņas kārtības Riebiņu novada pašvaldībā 

projekta apstiprināšanu. 

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

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

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un  parāda piedziņas kārtības 

Riebiņu novada pašvaldībā projektu (skat. 2. pielikumu). 

 

 

3. 

Par nolikuma apstiprināšanu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu un izlietošanu Riebiņu novada pašvaldībā” 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un domes galvenās grāmatvedes Vēsmas Želves lēmumprojektu par nolikuma 

apstiprināšanu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 

izlietošanu Riebiņu novada pašvaldībā”. 

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

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

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt nolikuma projektu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu un izlietošanu Riebiņu novada pašvaldībā” (skat. 3. pielikumu). 

 

 

4. 

Par pašvaldības skolēnu autobusu maršrutu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, J. Ivanāns, E. Visocka, A. Lepers 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Sagādes un loģistikas speciālista sagatavoto lēmumprojjektu par pašvaldības 

skolēnu autobusu maršrutu apstiprināšanu. 
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       Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret nav, 2 atturas (Andrs 

Sondors, Jānis Kupris), nolemj: 

1. Apstiprināt šādus skolēnu autobusu maršrutus (skat. 4. pielikumu): 

Maršruts NR. 1: Gribolva-Galēni (skola), Galēni (skola)-Marinski-Maltas trūpi- 

Briškas- Sondori- Galēni (skola), Galēni (skola)-Priževoiti-Soboļovka- Lomi- 

Dravnieku skola- Galēni (skola). 

Maršruts NR. 2: Caunes-Gailīšī-Antonišķi- Gaiļmuiža-Pizāni-Preiļi-Riebiņu 

vidusskola. 

Maršruts NR. 3: Riebiņu vidusskola-Kalna Randari- Pieniņi-Remenieki-Rumpīši-

Līči-Riebiņu vidusskola. 

Maršruts NR. 4:  Riebiņu vidusskola-Silajāņi-Antāni-Kotļarova-Bikova-Nalobņa-

Červoniki- Krevi-Riebiņu vidusskola. 

Maršruts NR. 5: Preiļi-Anspoki-Aizkalne-Aglonas stacija-Bašķi-Rušonas 

pamatskola. 

Maršruts NR. 6:  Jaungaiļi-Kassalieši- Meža Eriņi-Čaunāni-Stirniene Vutnāni-

Sīļukalna skola-Opolie-Salinieki-Sīļukalna skola. 

2. Kompensēt degvielas izdevumus Dravnieku pamatskolas divu izglītojamo  vecākiem 

skolēnu nogādāšanai uz izglītības iestādi maršrutā “Krištobi-Dravnieku 

pamatskola”. 

3. Sagatavot iekšējo normatīvo dokumentu – kārtību, kas nosaka kādā veidā tiek 

kompensēti degvielas izdevumi. 

 

5. 

Par izglītības iestāžu darbinieku darba samaksu 2019. gada septembrī – decembrī 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas V. Bogdanova, J. Kupris, Ā. Pudule 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par Riebiņu novada 

izglītības iestāžu darbinieku, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta, darba samaksu 

2019.gada septembrī – decembrī. 

Novada dome konstatē: 

1) 2019./2020.m.g. izglītojamo skaits Riebiņu novada izglītības iestādēs ir samazinājies par 

43; līdz ar to samazināsies arī valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

2) 2019./2020.m.g. ir palielināts finansējums izglītības iestāžu vadībai ir palielināts- iestādēm 

ar izglītojamo skaitu līdz 100- darba algas likme ir noteikta EUR 1003, ar izglītojamo skaitu 

no 150 līdz 200- darba algas likme ir noteikta EUR 1109. 

3) Minimālā pedagoga darba samaksas likme 2019./2020.m.g. ir noteikta EUR 750. 

Novada dome, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret nav, 1 atturas (Jānis 

Kupris), nolemj: 

1. Piešķirt papildus finansējumu Sīļukalna (1,3 likmēm), Galēnu (0,7 likmēm), 

Dravnieku (1,8 likmēm) un Rušonas pamatskolu pedagogiem (0,7 likmēm) mācību 

plāna un programmu īstenošanai 2019. gada septembrī- decembrī (skatīt 5. 

pielikumu). 

2. Piešķirt papildus finansējumu piemaksai pie darba algas 2019. gada septembrī- 

decembrī izglītības iestāžu vadībai (skatīt 5.1.pielikumu). 
3. Pārskatīt likmju skaitu pirmsskolas pedagogu palīgiem (skatīt 5.2. pielikumu).  
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4. Palielināt darba samaksas likmi no EUR 710 uz EUR 750 pirmsskolas izglītības 

pedagogiem, pagarinātās grupas skolotājiem, psihologiem un logopēdam. 
5. Izdarīt grozījumus 2019. gada 15. janvāra domes sēdes lēmuma Nr. 12 14. pielikumā 

saskaņā ar  9.pielikumu.  
 

6. 

Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 2019. gada septembrī- decembrī 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par 

Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas izmaksām Riebiņu 

novada izglītības iestādēs 2019. gada septembrī - decembrī. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

4.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, atklāti 

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

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Apstiprināt ar 2019. gada 1. septembri Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un 

pirmsskolas izglītības iestādē (skatīt 6. pielikumu). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada domes 2019. gada  19. februāra sēdes 

lēmumu Nr. 3 „Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas 

izmaksām”. 

 

7. 

Par grozījumiem  Riebiņu novada domes 18.08.2015. nolikumā  

“Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri 

izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un domes vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par grozījumiem nolikumā “Par 

ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo 

autotransportu darba braucienos”.  

Dome konstatē, ka pildot aprūpētājas mājās amata pienākumus, nepieciešams paredzēt 

degvielas piešķiršanu darba braucienu vajadzībām. 

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, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, 

Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 
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 Papildināt nolikumu „Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes 

darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” ar 1.25. punktu 

šādā redakcijā: 

“1.25. Aprūpētājai mājās līdz 600 km.”. 

 

 

8. 

Par grozījumiem Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

„Pakāpieni” nolikumā 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” 

(turpmāk - Centrs) vadītāja Oskara Bērziņa sagatavoto lēmumprojektu par Centra nolikuma 

grozījumiem. 

Lai Centrs pilnvērtīgi varētu veikt tam paredzētās funkcijas, tā darbības nodrošināšanai, 

ir nepieciešams veikt grozījumu darbības nolikumā. 

Darbības nolikumā punkta 2.4.6. otro daļu (Centra darba laiks:) izteikt šādā redakcijā:  

            Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, no 13:00 – 20:00 

            Piektdienās no 13:00 – 21:00 

            Sestdienās darba laiks atkarīgs no pasākumu grafika. 

Svētdienās centrs slēgts. 

        Lai Centrs būtu pieejams plašākam apmeklētāju lokam, nepieciešams veikt izmaiņas 

Centra darbības nolikumā. 

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, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, 

Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” 

nolikuma grozījumus. 

 

9. 

Par publisku ēku tehnisko apsekošanu 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas lēmumprojektu par publisku ēku tehnisko apsekošanu. Lai veiktu apsekošanu, 

provizoriski nepieciešams finansējums EUR 8 500 apmērā. 

Dome konstatē, ka ir saņemta vēstule no Būvniecības valsts kontroles biroja ar šādu 

informāciju: 

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – Ēku 

būvnoteikumi) 191.punktu, lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu publiskas ēkas atbilstību 

Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būtiskajām prasībām, ekspluatācijā nodotas otrās vai 

trešās grupas publiskas ēkas īpašniekam ir pienākums veikt ēkas tehnisko apsekošanu ne retāk 

kā reizi 10 gados. 

Savukārt atbilstoši Ēku būvnoteikumu 226.punktam: 

1) publiskā ēkā, kura nodota ekspluatācijā pirms 2014.gada 1.oktobra, bet ne agrāk kā 

2004.gada 1.oktobrī, pirmo vai kārtējo tehnisko apsekošanu veic saskaņā ar šo noteikumu 

191.punktu; 
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 2) publiskā ēkā, kura nodota ekspluatācijā pirms 2004.gada 1.oktobra un kurai pēdējo 10 

gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana, tehnisko apsekošanu veic līdz 2019.gada 

30.septembrim. 

Birojs, pamatojoties uz Būvniecības likuma 6.1panta pirmās daļas 2.punktu, nodrošina 

publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (turpmāk – 

publiskas ēkas), ekspluatācijas uzraudzību. Minētās funkcijas ietvaros Birojs no 2019.gada 

1.janvāra plāno apsekot šīs vēstules pielikumā norādītās pašvaldību īpašumā esošās publiskās 

ēkas. 

Papildus, par pārējām pašvaldību īpašumā esošām publiskām ēkām, kuras nodotas 

ekspluatācijā pirms 2014.gada 1.oktobra, bet ne agrāk kā 2004.gada 1.oktobrī, un kurām, 

ievērojot Ēku būvnoteikumu 191. un 226.punktu, ir nepieciešams veikt tehnisko apsekošanu, 

bet tā vēl nav veikta, lūdzam tehnisko apsekošanu veikt pēc iespējas ātrāk, un sadarbībā ar 

tehniskās apsekošanas veicēju nodrošināt tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšanu 

Birojā. 

Savukārt pašvaldību īpašumā esošām publiskām ēkām, kuras nodotas ekspluatācijā 

pirms 2004.gada 1.oktobra un kurām pēdējo 10 gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana, 

ievērojot Ēku būvnoteikumu 226.punktā noteikto, lūdzam savlaicīgi ieplānot pašvaldību 

budžetos līdzekļus tehniskās apsekošanas veikšanai, veikt tehnisko apsekošanu un līdz 

2019.gada 30.septembrim, sadarbībā ar tehniskās apsekošanas veicēju, nodrošināt 

tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšanu Birojā. 

Būvju tehniskās apsekošanas darbu kārtību un saturu noteic Latvijas būvnormatīvs LBN 

405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija 

noteikumiem Nr. 337). Tehnisko apsekošanu veic būves īpašnieka izvēlēts būvspeciālists vai 

būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu, un 

tehniskās apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9. pantā minētajām 

būvei būtiskajām prasībām. Tehniskās apsekošanas rezultātus būvspeciālists apkopo atzinumā, 

kura forma un saturs ir noteikts būvnormatīva pielikumā. 

Būvniecības likuma 13. panta pirmā daļa noteic, ka būvspeciālisti ir personas, kas 

ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā 

reglamentētās profesijās. Visas ēkas tehnisko apsekošanu drīkst veikt būvspeciālists, kuram ir 

piešķirtas patstāvīgas prakses tiesības vismaz vienā no šādām sfērām: arhitekta prakse, ēku 

konstrukciju projektēšana; ēku būvdarbu vadīšana; ēku būvdarbu būvuzraudzība. 

Būvspeciālisti tiek reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

Atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” 6.punktam līdz 

2019.gada 1.septembrim tehniskās apsekošanas veicējs viena mēneša laikā no būves tehniskās 

apsekošanas atzinuma sagatavošanas dienas attiecīgo atzinumu, kas parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu, elektroniski iesniedz Birojam. Tomēr, tā kā Biroja rīcībā nav 

informācijas par civiltiesiskajiem līgumiem, ko slēdz īpašnieki ar ēku apsekotājiem, un attiecīgi 

Birojs nevar pārliecināties vai pēc tehniskās apsekošanas veikšanas atzinums tiek iesniegts 

Birojā, lūdzam pašvaldības uzraudzīt, lai tehniskās apsekošanas atzinumi (par Birojam 

piekritīgajām publiskajām ēkām) tiktu iesniegti Birojā.     

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, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, 

Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Skatīt jautājumu par finansējuma piešķiršanu ēku tehniskai apsekošanai, plānojot 2020. 

gada budžetu. 

 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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10. 

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā” 

precizēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem 

Riebiņu novadā” precizēšanu. 

Saistošie noteikumi nosaka Riebiņu novada pašvaldībā nodrošināto (sniegto vai 

organizēto) sociālo pakalpojumu – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba 

veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai tās 

likumiskais pārstāvis, pieprasa Sociālos pakalpojumus Riebiņu novada pašvaldībā, Sociālo 

pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par Sociālā pakalpojuma piešķiršanu, 

pārtraukšanu, atteikšanu vai izbeigšanu pārsūdzēšanas kārtību. 

Noteikumu projekts augustā tika skatīts Sociālo jautājumu komitejas sēdē un 

apstiprināts 20.08.2019. domes sēdē, saņemts atzinums no VARAM ar ieteikumiem, kas būtu 

jāprecizē. 
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, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Precizēt saistošos noteikumus Nr. 10/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu 

novadā” saskaņā ar VARAM ieteikumiem. 

 

11. 

Par Vienošanās slēgšanu ar CFLA projekta “Riebiņu novada sociālo pakalpojumu 

saņemšanas centra “Atspēriens” izveide” īstenošanai 9.3.1.1. pasākumā “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Antras Meluškānes sagatavoto 

lēmumprojektu par Vienošanās slēgšanu ar CFLA projekta “Riebiņu novada sociālo 

pakalpojumu saņemšanas centra “Atspēriens” izveide” īstenošanai. 

2019. gada 2. jūlijā Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi projekta 

pieteikumu “Riebiņu novada sociālo pakalpojumu saņemšanas centra “Atspēriens” izveide”.  

Riebiņu novada domei Vienošanās  par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

noslēgšanas termiņš ir pagarināts līdz 2019. gada 23. septembrim.  

Saskaņā ar 2014. gada 16. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 784 “Kārtība 

kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada 

plānošanas periodā” 26. punktā noteikto, ja finansējuma saņēmējs līgumu vai vienošanos 

nenoslēdz 60 darbdienu laikā kopš lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas vai 

atzinuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu izdošanas, pēc minētā termiņa 

līguma vai vienošanās slēgšana nav pieļaujama.  

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas:  

Finansējuma avots 
      Kopā 

2019 2020 2021 Summa % 

ERAF 50 498.21 71 055.85 91 263.84 212817.90 46.98 

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 2864.16 4030.15 5176.31 12070.62 2.66 
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Pašvaldības finansējums 50 524.58 71 092.97 91 311.52 212 929.07 47.00 

Cits publiskais finansējums 3602.61 5069.21 6510.88 151 82.70 3.35 

Publiskās attiecināmās izmaksas 107 489.56 151 248.18 194 262.55 453 000.29 100.00 

Kopējās attiecināmās izmaksas 107 489.56 151 248.18 194 262.55 453 000.29 100.00 

Publiskās neattiecināmās izmaksas 0 0 28 214.14 28 214.14   

Kopējās neattiecināmās izmaksas 0 0 28 214.14 28 214.14   

Kopējās izmaksas 107489.56 151248.18 222 476.69 481 214.43   

 

Uz projekta iesniegšanu būvobjekta izmaksas fiksētas tehniskā projekta tāmēs, reālās 

izmaksas būs redzamas vien pēc iepirkuma procedūras. Procentuālais finansējuma sadalījums 

pa īstenošanas periodiem (gadiem) darba procesā var mainīties.  

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 

5. punktu un 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 4. panta otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 

neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (pirmās un otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanas) noteikumi”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

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

Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Tā kā valstī ir ierobežota kredītu pieejamība, arī būvniecībā ir nesamērīgi augstas cenas, 

kuras pārsniedz pašvaldības budžeta iespējas, kā arī paredzēta teritoriālā reforma, 

neslēgt vienošanos ar CFLA SAM 9.3.1.1. pasākuma otrajā atlases kārtā projekta 

“Riebiņu novada sociālo pakalpojumu saņemšanas centra “Atspēriens” izveide". 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Spāres”, kadastra numurs 7670 008 0066, otro izsoli 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma– 

neapbūvēta zemes gabala „Spāres”, kas atrodas Rušonas pagastā Riebiņu novadā, atkārtotu 

izsoli un objekta izsoles noteikumu projektu. 

Dome konstatē, ka pirmā nekustamā īpašuma izsole tika izsludināta un noteikta 2019. 

gada 8. jūlijā, uz kuru nepieteicās neviens pretendents, izsole nenotika. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta 1. daļas 1. punktu, 

kurā noteikts, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles pašvaldība, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu (9. pants), var ierosināt rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles 

sākumcenu ne vairāk kā par 20 % no nosacītās cenas. 

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, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Rīkot nekustamā īpašuma „Spāres”, kas atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 

kadastra numurs 7670 008 0066, otro izsoli. 
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2. Noteikt atsavināšanas veidu – rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Spāres”, kas atrodas 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība 8,2 ha platībā, 

izsoles sākumcenu – EUR 5576,00 (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro, 00 centi).  

4. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Spāres”, kas atrodas 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7670 008 0066 izsoles noteikumu 

projektu (skat. 7. pielik.). 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Skolas”, kadastra numurs 7676 004 0455, otro izsoli 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma  

„Skolas”, kas atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, atkārtotu izsoli un objekta izsoles 

noteikumu projektu. 

Dome konstatē, ka pirmā nekustamā īpašuma izsole tika izsludināta un noteikta 

2019.gada 8.augustā, uz kuru nepieteicās neviens pretendents, izsole nenotika. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta 1. daļas 1. punktu, 

kurā noteikts, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles pašvaldība, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu (9. pants), var ierosināt rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles 

sākumcenu ne vairāk kā par 20 % no nosacītās cenas. 

Novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš 

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

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), 1 pret (Juris 

Sparāns), atturas nav, nolemj: 

1. Rīkot nekustamā īpašuma „Skolas”, kas atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, 

kadastra numurs 7676 004 0455, otro izsoli. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skolas”, kas atrodas 

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība  un trīs 

nedzīvojamās ēkas, izsoles sākumcenu – EUR  120 000,00  ( viens simts divdesmit tūkstoši 

euro, 00 centi) 

4. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skolas”, kas atrodas 

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 7676 0084 0455, izsoles noteikumu 

projektu (skat 8. pielik.). 

 

14. 

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

 Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „IRI Investments Latvia”, reģ. Nr. 

40103812077, 2019. gada 22. augusta iesniegumu par īpašuma „Ārtava”, kadastra Nr. 

76480050003, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480050003 sadalīšanu divos 

gabalos – 5,4 ha un 7,7 ha platībās. 

Nekustamā īpašuma „Ārtava” (kad. Nr. 76480050003) sastāvā ietilpst viena  zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumiem 76480050003 (13,1 ha), kas atrodas Lesčinskos, Galēnu  

pagastā, Riebiņu novadā.  
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 Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Ārtava” sadalāmās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76480050003 kopplatība ir 13,1 ha, tā sadalāma 5,4 ha un 7,7 ha platībās.  

 Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

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

kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)” 

izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un 

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

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ārtava” ar 

kadastra Nr. 76480050003, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480050003 (platība 

13,1 ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 5,4 ha un 7,7 ha platībās atbilstoši 

grafiskajam pielikumam.  

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (7,7 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 

0201).  

3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala plānoto nosaukumu „Gandrene”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (5,4 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 

0101). 

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

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

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām 

ir noteiktas aizsargjoslas.  

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

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

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

darbu veicējam.  

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

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

novada domē. 

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jāņkalni” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes 

ierīkotājas Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs BA Nr. 86, 2019. gada 12. septembrī elektroniski 

iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Jāņkalni”, kadastra numurs 76700080125, kas atrodas atrodas Sedežos, Rušonas pagastā, 

Riebiņu novadā. 

 Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas 

plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 
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 Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Jāņkalni” (kadastra Nr. 

76700080125), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080125 (platība 15,0 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (6,0 ha, kadastra apzīmējums 76700080155) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Melnalkšņi”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (9,0 ha, kadastra apzīmējums 76700080166) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

16. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Āboli” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes 

ierīkotājas Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs BA Nr. 86, 2019. gada 12. septembrī elektroniski 

iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Āboli”, kadastra numurs 76480040029, kas atrodas atrodas Makarovkā, Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā. 

 Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas 

plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, novada 

dome nolemj:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Āboli” (kadastra nr. 

76480040029), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480040029 (platība 6,55 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (5,04 ha, kadastra apzīmējums 

76480040104) zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Bumbieri”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (1,51 ha, kadastra apzīmējums 76480040112) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

17. 

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

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Preime” sertificētas zemes 

ierīkotājas Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs BA Nr. 86, 2019. gada 12. septembrī elektroniski 

iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam    
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„Liepāres”, kadastra numurs 76780030054, kas atrodas atrodas Stikānos, Sīļukalna pagastā, 

Riebiņu novadā. 

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

       Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Liepāres” (kadastra nr. 

76780030054), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030054 (platība 2,6 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (0,25 ha, kadastra apzīmējums 

76780030580) zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Liepārītes”.  

2.2. Mainīt ēkām (būvēm ar kadastra apzīmējumiem 76780030054001, 

76780030054002, 76780030054003, 76780030054004, 76780030054005 un 76780030054006 

adresi no “„Liepāres”, Stikāni, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads” uz „Liepārītes”, 

Stikāni, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads (kods 106331582). 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (2,35 ha, kadastra apzīmējums 76780030581) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

18. 

 Iesniegumu izskatīšana 

18.1. 

Z. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Z. G., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 3. septembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 19. maijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

G-3A pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 18. maijs. 

 

18.2. 

D. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par D. B., personas kods, dzīvesvieta,  2019. 

gada 19. augusta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš,  
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Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2009. gada 1. jūnijā noslēgtā lauku apvidu zemes nomas līguma Nr. 

B-7 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2029. gada 31. maijs. 

 

18.3. 

N. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par N. K., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 4. septembra 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, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Iznomāt 0,07 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7676 004 

0455 atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar  N. K., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

18.4. 

M. E. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. E., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 29. augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Eriņi”, kadastra numurs 7678 001 0110, zemes 

vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 001 0112, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Sila Eriņi” . 

 

18.5. 

G. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. S., dzīvesvieta,  2019. gada 27. 

augusta iesniegumu par grozījumu veikšanu līgumā par medību platību izmantošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Veikt grozījumus 2019. gada 22. maija noslēgtajā Vienošanās Nr. 1 par zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0371 (platība 6,7 ha) izslēgšanu no medību 

apsaimniekošanai paredzētās platības. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

18.6. 

G. U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. U., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 2. septembra iesniegumu par medību platību izmantošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu par medību platību apsaimniekošanu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7648 004 0371 (6,7 ha) uz 5 (pieciem) gadiem ar G. U., personas kods xxxxxx-

xxxxx. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

18.7. 

J. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. S., personas kods, dzīvesvieta, 2019. 

gada 9. septembra iesniegumu par zemes nomu. 

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

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

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

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), 

pret, atturas nav, Juris Sparāns balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1.  Iznomāt 1,0 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0462 atbilstoši 

grafiskajam pielikumam. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar  J. S., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

18.8. 

Mednieku biedrības “K. Lūsis” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par mednieku biedrības “K. Lūsis” , 

reģistrācijas Nr. 40008130521, valdes priekšsēdētāja vietnieka I. Deiko 2019. gada 1. jūlija 

iesniegumu par līguma slēgšanu par medību platību izmantošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis  
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Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt medību platību apsaimniekošanas līgumu ar mednieku biedrību “K. Lūsis” 

par šādām zemes vienībām: 76700040302, 76700050110, 76700050180, 76700050181, 

76700070130, 76700070131, 76700070087, 76700080091, 76700080092, 76700080093, 

76700080138, 76700080139, 76700080203, 76700080334. 

2. Slēgt medību platību apsaimniekošanas līgumu ar mednieku biedrību “K. Lūsis” uz 

pieciem gadiem par šādām zemes vienībām: 76700040303, 76700040208, 76700040207, 

76700040148, 76700050073, 76700050103, 76700050178, 76700050182, 76700050183, 

76700060102, 76700060103, 76700060104, 76700060105, 76700060116, 76700060149, 

76700060164, 76700080066, 76700080177, 76700080336, 76700110200, 76700110201. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

18.9. 

P. G. iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Riebiņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas Ilgas Kodores lēmumprojektu par 

P. G., deklarētā dzīvesvieta, 2019. gada 20. jūnija iesniegumu par dzīvesvietas deklarācijas 

anulēšanu L .Z., personas kods, no P. G. valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kas atrodas [..]. 

Dome konstatē: 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantu pirmo daļu iestādei ir tiesības 

pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu 

patiesumu, tajā skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam 

ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Par šo iesniegumu Riebiņu novada dome L. Z. ir informējusi.  

Riebiņu novada dome, pārbaudot valsts reģistrā iekļautas ziņas konstatē: 

L. Z. dzīvesvietu īpašumā [..] deklarējusi 2018. gada 8. janvārī. Dzīvesvietas 

deklarēšanas pamats - mutiska vienošanās ar īpašnieku P. G.. P. G. (Īpašnieks) vairs nevēlas lai 

viņa tur būtu piedeklarēta un uzturētos. 

  Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā  īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  Pārbaudot L. 

Z.tiesisko pamatu, Riebiņu novada dome konstatē, ka L. Z. šis īpašums nepieder, attiecībā uz 

to nav noslēgts īres vai nomas līgums, kā arī  nav īpašuma lietošanas tiesību uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata un mutiska vienošanās ar 

īpašnieku bija īslaicīga deklarēšana līdz ar to, L. Z. nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. Riebiņu novada dome, pamatojoties uz iepriekšminēto, atklāti balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis 

Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Anulēt L. Z.i, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarāciju adresē: [..], Riebiņu novads. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

18.10. 

S. P., J. Z. un V.S. iesniegumu izskatīšana 
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 Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par  S.P., 

J.Z. un V. S. pieteikumu izskatīšanu. 

Novada dome konstatē: 

1) S. P., J. Z. un V. S. lūdz piešķirt pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksu segšanai Preiļu privātajā izglītības iestādē saviem bērniem, kas deklarēti Riebiņu 

novada Rušonas pagastā. 

2) S. P., J. Z. un V. S. ir atteikušies no piedāvājuma apmeklēt Riebiņu novada pirmsskolas 

izglītības iestādi. 

3) Saskaņā ar  2019.gada 15.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2019 „Par kārtību, kādā 

pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 

programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”  3.punktu pašvaldība var piešķirt  

atbalstu norēķiniem ar  Preiļu Brīvo skolu par iepriekš minētajiem bērniem. 

Novada dome, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2019.gada 

15.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2019 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 

noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 

izglītības iestādei”  atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar Preiļu Brīvo skolu par  pirmsskolas izglītības programmas apguves 

nodrošināšanu Riebiņu novada pašvaldībā deklarētiem bērniem: A. Z.(p.k.xxxxxx-

xxxxx), V. P. (p.k.xxxxxx-xxxxx) un D. S. (p.k. xxxxxx-xxxxx). 

2. Noteikt pašvaldības atbalstu viena bērna izglītošanai privātajās pirmsskolas izglītības 

iestādēs EUR 160 mēnesī. 

19. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par 2019. gada 9. septembra vēstuli no Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa), kurā sniegta informācija par V.S. piešķirto 

zemi pastāvīgā lietošanā Rušonas pagastā, tās formēšanu zemes īpašuma tiesību reģistrācijai 

zemesgrāmatā, izvērtējot reģionālās nodaļas arhīva rīcībā esošos dokumentus un Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēmā)  

reģistrētos datus.  

      Konstatēts, ka zemes reformas gaitā ar 1991. gada 4. jūnija iesniegumu V. S. pieprasījis 

iedalīt zemi 25,00 ha platībā zemnieku saimniecības izveidošanai. Ar Preiļu rajona Rušonas 

pagasta Tautas deputātu padomes 1992. gada 18. februāra 20. sasaukuma 9. sesijas lēmumu 

„Par zemes piešķiršanu lietošanā” V. S. ir piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 20,0 ha platībā 

zemnieku saimniecības uzveidošanai. Ar Preiļu rajona Rušonas pagasta zemes komisijas 1993. 

gada 14. jūlija lēmumu (atzinumu) Nr. 13 V. S. ir atjaunotas īpašuma tiesības uz piešķirto 

lietošanā zemi. 

         Atbilstoši Preiļu rajona Rušonas pagasta zemes komisijas 1993. gada 14. jūlija 

lēmumam (atzinumam) Nr. 13 Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76700110022 tika reģistrēts statuss „zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju 

atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”. 

  V. S. nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 76700110022 lietai nav pievienoti zemes 

īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti un dokumenti, kas pierādītu V.S. radniecību ar 

bijušajiem zemes īpašniekiem.  
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 Ievērojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93. panta prasības, reģionālā 

nodaļa 2019. gada 4. septembrī ir veikusi datu labošanu Kadastra informācijas sistēmā un 

mainījusi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110022 statusu no „zeme, par kuru 

pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu” uz statusu „zemes 

lietojums”. Reģionālā nodaļa lūdz Riebiņu novada pašvaldību izskatīt jautājumu par lietošanas 

tiesību izbeigšanu V. S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700110022 un tālāku 

zemes izmantošanu, iesniedzot pieņemtos lēmumus reģionālajā nodaļā datu aktualizācijai 

Kadastra informācijas sistēmā.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, Jāzeps Ivanāns balsojumā 

nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības V. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 7670 011 0022 19,1 ha platībā. 

2. Uzdot domes juristam viena mēneša laikā ar V. S. slēgt lauku apvidu zemes nomas 

līgumu uz desmit gadiem. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

19.1. 

Par adrešu piešķiršanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par adrešu piešķiršanu. 

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

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. 

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

sistēmas noteikumi” 2., 9., 14., 17., 28. punktam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars 

Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, Jāzeps Ivanāns balsojumā nepiedalās, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

1. Piešķirt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumu 76620050774001, adresi: Saimniecības 

iela 2D, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads. 

2. Piešķirt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumu 766200500774002, adresi: 

Saimniecības iela 2E, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads. 

3. Piešķirt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumu 76620050774003, adresi: Saimniecības 

iela 2F, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads. 

 

20. 

Par Riebiņu novada domes  20.08.2019. domes sēdes Nr. 8 lēmuma Nr. 7.8. “Mednieku 

kluba “Sābri”’ iesnieguma izskatīšana” precizēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata domes juristes Inese Pedānes lēmumprojektu par Riebiņu  

 

novada domes  20.08.2019. domes sēdes Nr. 8 lēmuma Nr. 7.8. “Mednieku kluba “Sābri”’ 

iesnieguma izskatīšana” precizēšanu. Izpildot lēmumu par Mednieku kluba “Sābri” valdes 
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 locekļa Pētera Visocka 2019. gada 1. augusta iesniegumu par medību platību 

izmantošanu, tika konstatēta nepieciešamība to precizēt. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule,Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks), pret, atturas 

nav, Jāzeps Ivanāns balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: “1. Slēgt līgumu par medību platību 

apsaimniekošanu ar biedrību “Medību klubs “Sābri”’” uz pieciem gadiem par šādām 

zemes vienībām: 76480020384, 76480040186, 76800010135, 76800020352, 76480040156, 

76480020201, 76800040473, 76800040155.” 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

21. 

Iesniegumu izskatīšana 

21.1. 

I. B. iesnieguma izskatīšana   

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

21.2 

G. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par G. V., personas kods, dzīvesvieta,  2019. gada 16. septembra iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Vīnogas”, kadastra numurs 7680 004 0270, zemes 

vienību 7,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0298, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Madaraine” . 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

21.3. 

D. D.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata  Sociālā dienesta lēmumprojektu par D. D., dzīvesvieta,  

2019. gada 16. septembra  iesniegumu par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ugunsgrēka 

gadījumā.   

Dome konstatē: 

 

1) Ugunsgrēks notika 2019. gada 31. jūlijā, dega dzīvojamā māja 140,00 kvadrātmetru platībā. 

2) Iesniegts akts par notikušo ugunsgrēku. 
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 Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 2. daļu 

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

pabalstu krīzes situācijā” un pamatojoties uz Riebiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr. 

12/2018 „Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” (apstiprin. lēm. 

Nr.15, prot. Nr. 9 ) 6. punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule,Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Piešķirt D. D.,  [..],  vienreizēju pabalstu krīzes situācijā EUR 285 apmērā. 

 

 

22. 

Par kustamās mantas atkārtotu izsoli 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Sagādes un loģistikas speciālista Artūra Lepera 

lēmumprojektu par Riebiņu novada domei piederošā kustāmās mantas Ford Transit,  reģ. Nr. 

FJ3260, atkārtotu izsoli (trešo), jo nebija pieteicies neviens pretendents. Sākumcena tika 

noteikta EUR 700 (tajā skaitā ar PVN), tad samazināta par 20 %, nosakot, ka tā ir EUR 560. 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Pārdot Riebiņu novada domei piederošo mikroautobusu Ford Transit,  reģ. Nr. FJ3260, 

izsolē, samazinot sākumcenu nosakot, ka tā ir 350 euro (izsoles solis - 50 euro). 

 

 

23. 

Par nolikuma “Kārtība, kādā tiek apmaksāti braukšanas izdevumi izglītojamajiem 

Riebiņu novadā” projekta apstiprināšanu 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts, A. Lepers 

Riebiņu novada dome izskata Sagādes un loģistikas speciālista Artūra Lepera 

lēmumprojektu par nolikuma “Kārtība, kādā tiek apmaksāti braukšanas izdevumi 

izglītojamajiem Riebiņu novadā” projekta apstiprināšanu. 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt nolikuma “Kārtība, kādā tiek apmaksāti braukšanas izdevumi 

izglītojamajiem Riebiņu novadā” projektu (skat. 9. pielikumu). 

 

24. 

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

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemtā lēmuma 

apstiprināšanu. 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez 

PVN) 
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Kokskaidu kurināmo 

granulu iegāde 

2019./2020. gada 

apkures sezonai 

Riebiņu novada domes 

vajadzībām 

Iepirkums  

PIL 

9.panta 

kārtībā 

SIA “Latgales 

Granulas” 
 

 

 

7750,00 

 

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, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jāzeps 

Ivanāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)    Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts 18.09.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pielikums 
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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 

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

 

Apstiprināts  

ar Riebiņu novada domes  

17.09.2019. sēdes lēmumu Nr. __ /prot. Nr. __/ 

Grozījumi  

Riebiņu novada domes Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā 
 

Izdota saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas  2.punktu, 

73.panta pirmās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

  

Izdarīt šādus grozījumus Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā: 
 

Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:  

7. Riebiņu novada pašvaldības iepirkumu speciālists sadarbībā ar iestādēm un 

struktūrvienībām sagatavo Pašvaldības kalendāro gada iepirkumu plānu (1. pielikums, 

turpmāk – Iepirkumu plāns), lai nodrošinātu savlaicīgu Iepirkumu norisi un racionālu 

finanšu līdzekļu izlietojumu.  

 

Izteikt Noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:  

12.  Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no 

komisijas locekļiem, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Katram komisijas loceklim ir 

viena balss. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits 

ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

 

Izteikt Noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:  

15. Iepirkumu speciālists- komisijas sekretārs: 

15.1. protokolē komisijas sēdi; 

15.2. informē komisijas locekļus par komisijas sēdes vietu, laiku un darba kārtību saskaņā ar 

komisijas priekšsēdētāja norādījumiem; 

15.3. sagatavo darba telpu komisijas sēdes norisei; 

15.4. sagatavo nepieciešamo dokumentāciju un veic savlaicīgu un precīzu Iepirkumu procedūras 

dokumentēšanu; 

15.5. izpilda komisijas priekšsēdētāja dotos uzdevumus, ievērojot savu kompetenci; 

15.6. sagatavo komisijas sēdes protokola projektu. 
 

Izteikt Noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:  

21. Par Iepirkumu dokumentu reģistrāciju, sagatavošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

atbild Iepirkumu speciālists- komisijas sekretārs. 
 

Izteikt Noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:  
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 22. Iepirkumu komisija Iepirkumus uzsāk saskaņā ar Iepirkumu plānā norādītajiem 

termiņiem pēc pašvaldības izpilddirektora rīkojuma saņemšanas. 
 

Izteikt Noteikumu 24.punktu šādā redakcijā:  

24. Iepirkumu speciālists- komisijas sekretārs sagatavo un ievieto visu nepieciešamo 

informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv un Riebiņu novada 

domes profilā elektronisko iepirkumu sistēmā  adresē: www.eis.gov.lv . 
 

Izteikt Noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:  

25.Iepirkumu iesniegšana un vērtēšana: 

25.1. Piedāvājumu iesniegšana iepirkumiem un piedāvājumu atvēršana notiek saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu un MK noteikumiem nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība”. 

25.2 Piedāvājumu izvērtēšanu Iepirkuma komisija veic normatīvajos aktos un Iepirkuma 

nolikumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajiem vērtēšanas 

kritērijiem un piešķir līguma slēgšanas tiesības izvēlētajam pretendentam, vai pieņem lēmumu 

par Iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

 

Izteikt Noteikumu 30.punktu šādā redakcijā:  

30. Personai (pasūtītājs), kas ierosina veikt VII. sadaļā minēto iepirkumu, ir nepieciešams 

saskaņot  iepirkumu ar Riebiņu novada pašvaldības Izpilddirektoru.  

 

Izteikt Noteikumu 32.punktu šādā redakcijā:  

32. Izpilddirektors lemj par nepieciešamo Iepirkumu veikšanu, izdodot rīkojumu. 

 

Izteikt Noteikumu 37.punktu šādā redakcijā:  

37. Pēc cenu aptaujas – tirgus izpētes veikšanas, pasūtītājs cenu aptaujas – tirgus izpētes 

dokumentu oriģinālus iesniedz Riebiņu novada pašvaldības Vecākajam juristam līguma 

noslēgšanai . 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs    Pēteris Rožinskis                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pielikums 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

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

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

 

Apstiprināts  

ar Riebiņu novada domes  

17.09.2019. sēdes lēmumu Nr. __ /prot. Nr. __/ 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un  parāda 

piedziņas kārtība Riebiņu novada pašvaldībā 
  

1. Vispārīgie noteikumi  

  

1.1. Noteikumos lietoti šādi termini un saīsinājumi:  

1.1.1. NĪN – nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir ar likumu noteikts obligāts periodisks 

maksājums Riebiņu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldības) budžetā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums;  

1.1.2. NĪN administrēšana – nodokļa aprēķins, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām 

un būvēm uzskaites, maksāšanas paziņojumu sagatavošana, maksājumu identificēšana un 

reģistrēšana, nodokļa pārrēķins, parādu dzēšana un pārmaksu pārcelšana, termiņu 

pagarināšana, termiņu pagarināšana pēc saistību raksta, personīgo kontu stāvokļu 

aktualizācija;  

1.1.3. NINO – SIA „ZZ Dats” izstrādātā un uzturētā nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites 

un administrēšanas lietojumprogramma, kas nodrošina informācijas uzskaiti, aktualizāciju 

un vēsturiskās informācijas saglabāšanu par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, 

fiziskajām un juridiskajām personām – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kā arī 

citām ar nekustamo īpašumu saistītām personām, kā arī informāciju par personas īpašuma, 

lietošanas vai nomas tiesībām uz konkrētu īpašumu, to izmaiņu vēsturi;  

1.1.4. SOPA – SIA „ZZ Dats” izstrādātā un uzturētā Sociālās palīdzības administrēšanas 

lietojumprogramma, kas paredzēta pašvaldības sociālās palīdzības klientu uzskaitei un 

sociālās palīdzības procesa administrēšanai;  

1.1.5. E-pakalpojumi – iespēja saņemt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus ar 

interneta vai citu informācijas tehnoloģiju komunikāciju kanālu starpniecību;  

1.1.6. ZTI – Zvērināts tiesu izpildītājs;  

1.1.7. MK – Ministru kabinets.  

1.2. Noteikumi ir domes pieņemts iekšējs normatīvais akts, kas ir vērsts uz pašvaldības 

iekšējo procesu un darba organizācijas sakārtošanu.  
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 1.3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – 

NĪN) aprēķināšana, uzskaite, administrēšana un parāda piedziņa pašvaldībā, ievērojot 

Latvijas Republikas normatīvos aktus, domes pieņemtos saistošos noteikumus un lēmumus.  

1.4 Šo noteikumu mērķis ir formulēt skaidrus nosacījumus visām darbībām un procesiem, 

kas tiek veikti un realizēti NĪN aprēķināšanas, uzskaites, apstrīdēšanas, pārmaksu 

atgriešanas un parādu piedziņas gaitā.  

1.5. Noteikumi nosaka tikai tās darbības un procesus, kas nav konkrēti atrunāti kādā no 

ārējiem normatīvajiem aktiem un ko pašvaldība var organizēt un veikt atbilstoši saviem 

ieskatiem.  

1.6. Noteikumi attiecas uz visām pašvaldības struktūrvienībām, kuras ir iesaistītas kādā no  

NĪN administrēšanas, maksājumu iekasēšanas, uzskaites vai informācijas sniegšanas 

procesiem.   

1.7. NĪN ir obligāts maksājums, kas īpašniekam, tiesiskam valdītājam, lietotājam vai 

nomniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums.  

1.8. NĪN pašvaldībā aprēķina no kadastrālās vērtības, ko nosaka Valsts zemes dienests 

atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām.  

1.9. NĪN par Riebiņu novada teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem iemaksā 

pašvaldības budžetā, maksāšanas paziņojumā par NĪN norādītajos kontos vai Riebiņu 

novada pagastu pārvalžu un Riebiņu novada kasēs.  

1.10. NĪN taksācijas periods ir kalendārais gads.  

  

2. Normatīvie akti  

  

2.1. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”.   

2.2. Likums „Par nodokļiem un nodevām”.  

2.3. Administratīvā procesa likums.  

2.4. Iesniegumu likums.   

2.5. Civilprocesa likums.   

2.6. Civillikums.   

2.7. Notariāta likums.   

2.8. MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 1625 „Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu 

nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām”.  

2.9. MK 20.06.2006. noteikumi Nr. 495„Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu 

piemērošanas kārtība”.   

2.10. MK 20.06.2006. noteikumi Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

2.11. MK 18.04.2000. noteikumi Nr. 149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un 

nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā”.  

2.12. MK19.11.2013. noteikumi Nr. 1347 „Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas 

kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”  

2.13. MK 02.04.2013. noteikumi Nr. 364 „Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar 

bezsaimnieka mantu”.   

2.14. MK 23.10.2012. noteikumi Nr. 722 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātas 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”.  
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 2.15. 13.12.2005. Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumiem un piešķiršanas kārtību”.  

  

3. Saistība ar citām informācijas sistēmām  

  

3.1. Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrs.  

3.2. Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrs.  

3.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs.  

3.4. Valsts Zemesgrāmatu reģistrs.  

3.5. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju 

reģistrs.   

  

4. Pakalpojuma būtības apraksts  

  

4.1. NĪN administrēšana - NĪN aprēķins, maksāšanas paziņojumu sagatavošana, maksājumu 

identificēšana un reģistrēšana, nodokļa pārrēķins, parādu pārcelšana, dzēšana un piedziņa, 

pārmaksu pārcelšana un dzēšana, termiņu pagarināšana, atvieglojumu piešķiršana, 

apliekamo objektu un nodokļu maksātāju un to personīgo kontu stāvokļu aktualizācija un 

vēsturiskās informācijas saglabāšana.  

4.2. Pakalpojuma saņēmējs ir fiziskas vai juridiskas personas.  

4.3. NĪN aprēķinu Riebiņu novada domē veic centralizētās grāmatvedības nodaļā atbildīgais 

darbinieks SIA „ZZ Dats” NĪN administrēšanas (turpmāk tekstā - NINO) programmā. NĪN 

aprēķināšanai nepieciešamie dati tiek saņemti elektroniski no Valsts zemes dienesta 

Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas.  

4.4. NĪN aprēķina par katru pašvaldības teritorijā esošu īpašumu katram īpašniekam, 

tiesiskajam valdītājam, lietotājam vai nomniekam atsevišķi.  

4.5. Nakts procesā uz NINO programmu administrācija saņem informāciju par iepriekšējā 

dienā Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatā reģistrētajiem darījumiem un veiktajiem 

pārgrozījumiem zemesgrāmatu nodalījumos.  

4.6. Informāciju par Zvērināto tiesu izpildītāju organizēto nekustamā īpašuma izsoļu 

rezultātu apstiprināšanu administrācija saņem no Zemesgrāmatu tiesnešiem elektroniskā 

formā un veic NĪN pārrēķinu un nepieciešamās izmaiņas NINO programmā par īpašnieku 

maiņu ar nākamo mēnesi pēc nekustamā īpašuma izsoles akta stāšanos likumīgā spēkā.  

4.7. Pašvaldība līdz taksācijas gada 15.februārim paziņo maksātājam vai tā pilnvarotai 

personai NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc 

norādītās adreses.  

4.8. NĪN maksāšanas paziņojumi tiek gatavoti izpildot NINO automātisko masveida 

maksāšanas paziņojumu sagatavošanas procesu.  

4.9. Nodokļu maksātājiem, kuri ir pieteikušies pašvaldībā NĪN maksāšanas paziņojumu 

saņemšanai e-pastā, atbildīgā persona veic sagatavoto paziņojumu nosūtīšanu uz NINO 

reģistrēto e-pastu.  

4.10. Pēc NĪN maksātāja vai tā pilnvarotas personas ierosinājuma vai arī citos gadījumos 

pēc pašvaldības ieskatiem, NĪN var tikt aprēķināts un maksāšanas paziņojums sagatavots 

konkrētam īpašumam vai nodokļa maksātājam individuāli, ārpus automātiskā masveida 

maksāšanas paziņojumu sagatavošanas procesa.  
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 4.11. Maksāšanas paziņojumā norāda NĪN parādu vai pārmaksu par iepriekšējo periodu.  

4.12. Pakalpojuma rezultāts ir maksāšanas paziņojums, kas ir administratīvais akts.  

4.13. Nedēļu pirms NĪN maksāšanas termiņa iestāšanās un maksāšanas dienā no NINO 

sistēmas tiem nodokļu maksātājiem, kas ir uzrādījuši savas e-pasta adreses, automātiski tiek 

nosūtītas atgādinājuma vēstules par maksāšanas termiņa tuvošanos, norādot maksājamo 

summu.  

4.14. NĪN maksāšanas dienā no NINO sistēmas tiem nodokļu maksātājiem, kas pieteikušies 

atgādinājumu par NĪN nomaksas termiņa saņemšanu telefona īsziņas formā, automātiski tiek 

nosūtītas īsziņas par maksāšanas termiņa iestāšanos.  

4.15. NĪN atbildīgajam speciālistam ir pienākums pēc nodokļa maksātāja rakstveida 

pieprasījuma pārskatīt NĪN maksāšanas paziņojumā norādītās NĪN summas pareizību. Ja 

pārskatot nodokļa (arī kavējuma naudas) aprēķinu, tajā konstatēta kļūda, pašvaldības NĪN 

atbildīgais speciālists izsniedz nodokļu maksātājam precizētu NĪN maksāšanas paziņojumu. 

Nodokļa maksātāja pieprasījuma noraidīšanas gadījumā sniedzams motivēts rakstveida 

atteikums.  

4.16. Saņemot iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu, to reģistrē ienākošo dokumentu 

reģistrā, kas noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. Lēmumu par atvieglojumu 

piešķiršanu, termiņa pagarināšanu vai iesnieguma noraidīšanu pieņem dome pēc Finanšu 

komitejas lēmumprojekta iesniegšanas. 

 4.17. NĪN administrēšanas jautājumos NĪN maksātājiem tiek sniegtas sekojošas 

konsultācijas par:  

- NĪN aprēķināšanu;  

- NĪN maksājumu ieskaitīšanu personīgajos kontos;  

- NĪN piedziņu;  

- NĪN atvieglojumu piešķiršanu (arī personām, kurām ar Riebiņu novada domes Sociālā 

dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss (personai jābūt 

Riebiņu novada Sociālā dienesta reģistra sarakstā – SOPA programmā)). - NĪN samaksas 

termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz maksātāja iesniegumu.  

  

5. NĪN par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi  

  

5.1. NĪN aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi administrācija uzsāk 

pēc elektronisko datu (informācijas) saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta (līdz kārtējā 

gada 20.novembrim) un to veiksmīgas ielasīšanas NINO.  

5.2. NĪN (pēc paaugstinātās likmes) par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

aprēķina līdz kārtējā gada 15.decembrim, aprēķins tiek iekļauts nākamajā taksācijas gada 

maksāšanas paziņojumā un nosūtīts līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.  

5.3. NĪN maksāšanas paziņojumi tiek gatavoti izpildot NINO automātisko masveida 

maksāšanas paziņojumu sagatavošanas procesu.  

5.4. Nodokļu maksātājiem, kuri ir pieteikušies pašvaldībā NĪN maksāšanas paziņojumu 

saņemšanai e-pastā, nodokļu administrācija veic sagatavoto paziņojumu nosūtīšanu uz 

NINO reģistrēto e-pastu.  

5.6. Par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojami zemi pēc NĪN maksātāja vai tā 

pilnvarotas personas ierosinājuma vai arī citos gadījumos pēc nodokļu administrācijas 

ieskatiem, NĪN var tikt aprēķināts un maksāšanas paziņojums sagatavots konkrētam  
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 īpašumam vai nodokļa maksātājam individuāli, ārpus automātiskā masveida 

maksāšanas paziņojumu sagatavošanas procesa.  

5.7. Informāciju par veiktajiem kļūdu labojumiem saistībā ar neapstrādātās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes statusu noteikšanu administrācija saņem no Lauku atbalsta dienesta 

elektroniskā dokumenta formā un veic nepieciešamās izmaiņas NINO un ar tām saistīto NĪN 

pārrēķinu, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no informācijas saņemšanas brīža.  

  

6. Sasaiste ar Pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēmas 

programmu (turpmāk SOPA) un valsts datu reģistru  

  

6.1. No SOPA programmas NĪN speciālists saņem informāciju par piešķirtiem 

atvieglojumiem, kas pienākas trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Informācija 

automātiski tiek pievienota NINO programmā.  

6.2. Piemērojot atvieglojumus katrai trūcīgai un maznodrošinātai personai, NĪN speciālists 

veic NĪN aprēķina izmaiņas NINO programmā.  

6.3 No valsts datu reģistriem saņem datus NĪN atvieglojumu piemērošanai daudzbērnu 

ģimenēm. Informācija automātiski tiek pievienota NINO programmā un veicot NĪN 

aprēķinu taksācijas gadam saņemtā informācija tiek ņemta vērā un piešķirti NĪN 

atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm.  

  

7. NĪN prognoze  

  

7.1. NĪN ieņēmumus prognozē, izmantojot Valsts zemes dienesta oficiālo informāciju par 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu objektu (zemes vienību, 

būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozētajām kadastrālajām vērtībām uz 

taksācijas perioda 1.jūniju.  

7.2. Pārskatu par NĪN ieņēmumu prognozi nākošajam gadam pašvaldība iesniedz Finanšu 

ministrijas Valsts kases informācijas sistēmā „Ministriju, centrālo valsts iestāžu un 

pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma” (ePārskatu sistēma) līdz taksācijas gada 

7.augustam.  

  

8. Mēneša pārskata slēgšana un atskaites sagatavošana  

  

8.1. Pirms pārskata mēneša noslēgšanas, NĪN administrators veic NINO datu par 

reģistrētajiem maksājumiem salīdzināšanu ar finanšu un grāmatvedības nodaļā uzskaites 

sistēmā reģistrētajiem NĪN maksājumu datiem pārskata mēneša un pārskata gada griezumā.  

Pēc datu salīdzināšanas procedūras beigšanas, NĪN administrators katru mēnesi, līdz nākošā 

mēneša 5.datumam, NINO programmā noslēdz pārskata mēnesi, fiksējot datus uz mēneša 

1.datumu.  

8.2. Gada beigās nodokļu administrators salīdzina NINO programmas pārskatus un 

kopsavilkumus ar grāmatvedības uzskaites datiem un noslēdz kalendāro gadu.  

  

9. Nokavētu nodokļu maksājumu piedziņa  
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 9.1. Nokavēto nodokļu maksājumu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas t.i. - nodokļu 

parādu piedziņa tiek veikta atbilstoši likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, „Par 

nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likuma atbilstošo normu prasībām.  

9.2. Nodokļu parādu piedziņas procesu veic atbildīgais darbinieks saskaņā ar amataprakstu.  

9.3. Nodokļu parādu piedziņas procesa nodrošināšanai administrācija izmanto NINO 

integrēto parādu piedziņas moduli.  

9.4.  Pamatojoties uz parādnieku sarakstu no NĪN administrēšanas programmas NINO, 

nodokļa maksātājiem, kuriem ir vismaz nokavēti divi samaksas termiņi un piedzenamā 

parāda summa pārsniedz 15 euro, ne retāk kā divas reizes gadā tiek nosūtīts brīdinājums. 

Brīdinājumā tiek norādīta parāda summa, informācija par nokavējuma naudas aprēķina 

procentu un norādīts parāda nomaksas termiņš 30 dienas. Brīdinājums tiek sagatavots un 

reģistrēts NĪN administrēšanas programmas NINO.  

9.5. Ja pēc brīdinājuma izsūtīšanas nodokļu maksātājs nav nomaksājis NĪN parādu 

brīdinājumā norādītajā termiņā, tiek sagatavots „Brīdinājums par administratīvā akta 

piespiedu izpildi” (turpmāk - Administratīvais akts). Administratīvais akts tiek sagatavots 

NĪN administrēšanas programmā NINO, kurā tiek norādīts NĪN parāda apmērs, labprātīgas 

nomaksāšanas datums. Brīdinājums tiek izsūtīts automātiski bez paraksta.  

9.6. Maksātājiem, kuriem nosūtīts Administratīvais akts un NĪN parāds ir vismaz 15 euro, 

kā arī nav spēkā esošs lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, kas 

izdots likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā, 

dome ne vēlāk kā līdz nākamā kārtējā nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīdim pieņem 

lēmumu – izpildrīkojumu „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā”, 

kas maksātājam tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē. Lēmuma projekts – izpildrīkojums tiek 

sagatavots NĪN administrēšanas programmā NINO. 

9.7. Ja Lēmums – izpildrīkojums netiek pildīts labprātīgi, atbildīgais speciālists iesniedz to 

zvērinātam tiesu izpildītājam piedziņas vēršanai uz naudas līdzekļiem, kustamo mantu un 

nekustamo īpašumu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no tā izdošanas.  

9.8. Lēmumus – izpildrīkojumus izpilda zvērināti tiesu izpildītāji. Ja maksātāja juridiskā 

adrese vai deklarētā adrese ir ārpus Riebiņu novada administratīvās teritorijas, lēmumus – 

izpildrīkojumus iesniedz zvērinātiem tiesu izpildītājiem atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai lietu piekritībai.  

9.9. Ja zvērināts tiesu izpildītājs vērš piedziņu pret maksātāja nekustamo īpašumu un informē 

par to pašvaldību, domes atbildīgais speciālists maksātājam nosūta tikai „Brīdinājums par 

administratīvā akta piespiedu izpildi” un izdod lēmumu – izpildrīkojumu „Par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā”, ko iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam 

līdz nekustamā īpašuma izsoles dienai.  

9.10. Nepieciešamās nodokļu parādu piedziņas darbības pašvaldība veic piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros.  

  

10. NĪN parādu un pārmaksas dzēšana  

  

10.1. NĪN atbildīgais speciālists sagatavo un iesniedz izskatīšanai Finanšu pastāvīgajā 

komitejā lēmumprojektus par NĪN parādu vai pārmaksu dzēšanu, iestājoties kādam ārējā 

normatīvā aktā noteiktajam apstākļu kopumam.  
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 10.2. Lēmumus par NĪN pārmaksu, parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas 

dzēšanu pieņem dome.  

10.3. NĪN atbildīgais speciālists, pēc atbilstošā domes lēmuma saņemšanas, nodrošina tā 

izpildi, atbilstoši lēmumā noteiktajam.  

  

11. Noslēguma jautājums  

  

Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 20. septembrī.  

  

  

  

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs           P. Rožinskis  
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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

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

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

 

Apstiprināts  

ar Riebiņu novada domes  

17.09.2019. sēdes lēmumu Nr. __ /prot. Nr. __/ 

 

Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 

izlietošanu Riebiņu novada pašvaldībā  
  

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,   

41.panta pirmā daļas 2.punktu,76.panta 7.punktu,  Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  likuma „Par pašvaldības budžetiem”12.pantu   

  

I. Vispārīgie jautājumi  

  

1.1. Nolikums „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu 

Riebiņu novada pašvaldībā”, turpmāk tekstā - Nolikums, nosaka brīvprātīgo finanšu līdzekļu vai mantas 

dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) 

saņēmēja saistības pret dāvinātājiem (ziedotājiem).   

1.2. Šī Nolikuma noteikumus piemēro darījumos, kuros bez atlīdzības Riebiņu novada domes (turpmāk 

tekstā – Pašvaldība) īpašumā, pašvaldības iestāžu īpašumā tiek nodoti finanšu līdzekļi un/vai manta, 

pakalpojumi Pašvaldības funkciju nodrošināšanai (administratīvo resursu, materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanai/uzlabošanai, infrastruktūras sakārtošanai, kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālās 

palīdzības un citu mērķu atbalstam).  

1.3. Šī Nolikuma noteikumus nepiemēro, saņemot atlīdzību par Pašvaldības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem.  Nolikums neattiecas uz tādu mantu, tiesībām un/vai pakalpojumu, kas tiek nodots bez 

atlīdzības Pašvaldības īpašumā no valsts un pašvaldības iestādes. 

1.4. Nolikums izstrādāts pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldības 

budžetiem”, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, saistītajiem 

Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.   

1.5. Nolikuma mērķis ir:   

1.5.1. noteikt dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas kārtību;   

1.5.2.  nodrošināt likumīgu dāvinājumu (ziedojumu) izmantošanu.  

1.6. Nolikumā izmantotie termini:   

1.6.1. dāvinātāji (ziedotāji) - fiziskas vai juridiskas personas, kuras nodod bez atlīdzības Pašvaldības, 

tās iestāžu un struktūrvienību īpašumā finanšu līdzekļus un/vai mantu. Ja dāvinātājs (ziedotājs) ir valsts 

vai pašvaldības institūcija (iestāde, uzņēmums, utt), tad dāvināšanai (ziedošanai) jāatbilst Latvijas 

Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

prasībām.   
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 1.6.2. dāvinājums (ziedojums) - finanšu līdzekļi, mantas vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana 

(nodošana) noteiktiem mērķiem vai bez mērķa.   

1.6.3. dāvinājuma (ziedojuma) līgums - divpusējs darījums, ar kuru dāvinātājs (ziedotājs), no brīvas 

gribas, bez viltus, maldiem vai spaidiem, apņemas bez atlīdzības nodot, bet dāvinājuma (ziedojuma) 

saņēmējs apņemas pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) un izlietot to atbilstoši līgumā noteiktajam 

mērķim.  

 

II Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas kārtība  

   

2.1. Pašvaldības iestādes vadītājs vai pašvaldība ir tiesīga pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no Latvijas 

Republikas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām. Dāvinājumus (ziedojumus) nedrīkst 

pieņemt no pašvaldības darījuma partneriem. Pašvaldības iestādes darbiniekam (t.sk. amatpersonām) ir 

aizliegts prasīt vai pieņemt no fizikās vai juridiskās personas ziedojumu (dāvinājumu) publiskām 

vajadzībām, ja ziedojums (dāvinājums) ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai 

juridisko personu. 

2.2. Pašvaldības iestāžu vadītāji un Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgi lemt par iestādes dāvinājuma 

(ziedojuma) pieņemšanu, ja dāvinājuma summa nepārsniedz EUR 500,00 (Pieci simti euro 00 centi) 

2.3. Pašvaldības iestādes vadītājam vai pašvaldībai pēc ziedojuma(dāvinājuma), kas paredzēts 

Pašvaldības vajadzībām (piemēram, personāla apmācības, darba organizācijas, tehniskā nodrošinājuma 

uzlabošanai) pieņemšanas ir aizliegts vēl divus gadus attiecībā uz ziedotāju (dāvinātāju) pieņemt 

jebkādus lēmumus. 

2.4. Gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz EUR 500,00 un gadījumos, kad tiek 

dāvināts nekustams īpašums, nepieciešams Riebiņu novada domes saskaņojums dāvinājuma 

(ziedojuma) pieņemšanai.  

2.5. Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz EUR 500,00, dāvinājumu (ziedojumu) 

drīkst saņemt, tikai noslēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) līgumu. Iestādes un struktūrvienības vadītājs 

nodrošina saskaņojuma saņemšanu no Riebiņu novada domes.  

2.6. Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā norāda īpašu dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanas mērķi, kura 

ievērošana Pašvaldības iestādei ir obligāta, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, un kas tiek 

kontrolēta no Pašvaldības iestādes puses. Pieņemtie ziedojumi (dāvinājumi) un dāvanas ir Pašvaldības 

īpašums, kas pēc to pieņemšanas tiek nodots pašvaldības vai tāds iestādes valdījumā. 

2.7. Ziedojuma (dāvinājuma) līguma noslēgšana ir obligāta, ja: 

       2.7.1. tiek ziedots (dāvināts) nekustamais īpašums; 

       2.7.2. ziedotājs (dāvinātājs) ir juridiska persona; 

       2.7.3. ja ziedotājs (dāvinātājs) ir izteicis gribu noslēgt ziedojuma (dāvinājuma) līgumu; 

       2.7.4. ziedojuma (dāvinājuma) vērtība pārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. 

  Pārējos gadījumos ziedojuma (dāvinājuma) līguma noslēgšana ir ieteicama. 

2.8. Dāvinājumu (ziedojumu) līgumi, neatkarīgi no to veida, obligāti ir jāreģistrē pašvaldības līgumu 

reģistrā. Dāvinājuma (ziedojuma) līgums tiek noformēts divos eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs paliek Pašvaldības rīcībā, bet otrs tiek nodots dāvinātājam (ziedotājam).  

 2.9. Dāvinātājs (ziedotājs), pēc dāvinājuma (ziedojuma) līgums noslēgšanas, var iemaksāt naudas 

līdzekļus skaidrā naudā dāvinājumu (ziedojumu) kasē vai pārskaitīt no sava kredītiestādes konta. 

Pašvaldība atver dāvinājuma (ziedojuma) budžeta kontu brīvprātīgo dāvinājumu (ziedojumu) 

uzkrājumam.   

2.10. Ja dāvinājums (ziedojums) tiek iemaksāts norēķinu kontā, dāvinājums (ziedojums) tiek noformēts 

atbilstoši šim nolikumam, un tas 3 (trīs) dienu iemaksājams pašvaldības  ziedojumu (dāvinājumu) kontā.   

2.11. Par dāvinājumiem (ziedojumiem), kas saņemti mantas vai pakalpojumu veidā, sastāda 

pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā norādīts dāvināto (ziedoto) mantu vai pakalpojumu daudzums un  
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 kvalitatīvie rādītāji, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) vērtība naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs 

materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.  

2.12. Dāvinājumam (ziedojumam) – nekustamam īpašumam – jābūt reģistrētam Zemesgrāmatā vai 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā uz dāvinātāja (ziedotāja) vārda un 

tas nedrīkst būt apgrūtināts ar lietu tiesībām.   

2.13. Dāvinājumu (ziedojumu) ir atļauts izmantot tikai dāvinājuma (ziedojuma) līgumā paredzētajiem 

mērķiem. Ja dāvinājuma (ziedojuma) līgumā nav norādīts dāvinājuma (ziedojuma) mērķis, dāvinājums 

(ziedojums) izlietojams dāvinājumu (ziedojumu) saņēmušās Pašvaldības iestādes funkciju veikšanai.   

2.14. Dāvinājumu (ziedojumu) izlietošana saskaņā dāvinājuma (ziedojuma) līgumā minētajam mērķiem 

notiek pēc pašvaldības budžeta apstiprinātās tāmes.   

2.15. Ja dāvinājuma (ziedojuma) kontā ir iemaksāts mazāk līdzekļu, nekā ir paredzēts dāvinājuma 

(ziedojuma) līgumā minētā mērķa izpildīšanai, tad darbus un izdevumus veic atbilstoši faktiski 

ieskaitītajiem līdzekļiem.   

2.16. Dāvinātājam (ziedotājam) ir tiesības atsaukt savu dāvinājumu (ziedojumu), ja tas nav izmantots 

atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma) līgumā norādītajam mērķim.   

2.17. Pašvaldības iestādes vadītājam, Pašvaldības izpilddirektoram un Domei ir tiesības atteikties 

pieņemt dāvinājumu (ziedojumu).  

  

III Dāvinājumu (ziedojumu) uzskaite un atskaites  

  

3.1. Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

veic Pašvaldības centralizētā grāmatvedība saskaņā ar pašvaldībā izstrādāto grāmatvedības uzskaites 

kārtību.   

3.2. Ziedojumi (dāvinājumi ) ir ziedojumu un dāvinājumu budžeta  sastāvdaļa un izmantojami saskaņā 

ar apstiprināto Pašvaldības budžetu. 

3.3. Dāvinājumu (ziedojumu) līdzekļu atlikums saimnieciskā gada beigās tiek izlietots nākamā 

saimnieciskā gada dāvinājumu (ziedojumu) budžeta  izdevumu finansēšanai.  

3.4. Pašvaldības iestādes pienākums ir:   

3.4.1. pārraudzīt dāvinājumu (ziedojumu) naudas un mantas mērķtiecīgu izlietošanu atbilstoši 

dāvinājuma (ziedojuma) norādītajiem mērķiem;   

3.4.2. uzņemties atbildību par līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu.   

  

  

 Domes priekšsēdētājs               Pēteris Rožinskis  
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1.pielikums Riebiņu novada domes 

2019.gada __________ nolikumam Nr.__ 

(protokols Nr.__, __.punkts) 

ATĻAUJA 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 Nr.  

 

 

______________________________ 

(Pašvaldības iestādes nosaukums) 

________________________ 
(amats, vārds, uzvārds) 

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) 

 

Riebiņu novada dome 20__.gada ______ ir saņēmusi __________________
    (Pašvaldības iestādes nosaukums) 

20__.gada ____________ iesniegumu Nr._________ par atļauju pieņemt ziedojumu 

(dāvinājumu) no _____________________ (reģistrācijas Nr./pers.kods ________________) 
                                  (ziedotāja (dāvinātāja) nosaukums) 

pamatojoties uz ______________________ 20_____.gada ______________ar piedāvājumu  
                                     (ziedotāja (dāvinātāja) nosaukums)            (vēstule, iesniegums, numurs) 
_______________________ pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) šādā sastāvā: 
(Pašvaldības iestādes nosaukums)  

1.____________________________________________ (turpmāk – ziedojums (dāvinājums). 
(ziedojuma (dāvinājuma) priekšmetu nosaukums un uzskaitījums) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(Izvērtējums, ka ziedojumu (dāvinājumu) ir iespēja izlietot atbilstoši Pašvaldības iestādes funkcijām) 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otrā daļa 

nosaka, ka valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskas vai 

juridiskas personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums 

vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu. Minētā likuma 

14.panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt 

ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla 

apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta 

trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī 

neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās 

palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja. 

Lai nodrošinātu ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu, Riebiņu novada dome atļauj 

_______________ pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no  

    (Pašvaldības iestādes nosaukums)  

___________________________________________________________________ šāda mērķa 

īstenošanai _________________________________________________________________________ 

(ziedotāja/dāvinātāja nosaukums)    

 

 

   

Priekšsēdētājs/Pašvaldības izpilddirektors  V.Uzvārds 

   

Uz   



 

35 

 

  

 

4.pielikums 

 

Maršruts Nr. 1 

 
 

 

Maršruts Nr. 2 

 
 

 

 

 

 

 



 

36 

 

  

Maršruts Nr. 3 

 

 
 

 

Maršruts Nr. 4 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

37 

 

 Maršruts Nr. 5 

 

 
 

 

Maršruts Nr. 6 
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5.pielikums 

17.09.2019. domes sēdei Nr.10, lēm. Nr.5 

 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS MĀCĪBU PLĀNA ĪSTENOŠANAI 2019.g. septembrim – 

decembrim 

Izglītības 

iestāde 

Izglītojamo 

skaits 

2019.g. 

1.septembrī 

pamatskolā 

un 

vidusskolā 

Prognoz. 

likmju 

skaits 

(mērķ-

dotācija) 

(:10) 

Papildus 

plānotajam 

nepiecieš. 

finans. 4 

mēnešiem 

bez VSAAOI 

 

 

 

 

 

Papildus 

plānotajam 

nepiecieš. 

finans. 1 

mēnesim bez 

VSAAOI 

 

Dravnieku psk. 24 2,6 1852 463 

Galēnu psk. 53 5.5 680 170 

Rušonas psk. 48 5.4 680 170 

Sīļukalna psk. 15 1.5 208 52 

Riebiņu vsk. 167 18.78 0 0 

Kopā 317 x 
3420 855 

VSAA- EUR 824;  darba samaksa- EUR 3420 kopā  papildus vajag EUR 4244 

* Dravniekiem- papildus 1,8 likme, Galēniem, Rušonai – papildus 0,7 likmes; Sīļukalnam 1,3 likmes no 

pašvaldības budžeta mācību plāna īstenošanai 
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5.1. pielikums 

17.09.2019. domes sēdei Nr.10, lēm. Nr.5 

 

DARBA SAMAKSA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU VADĪBAI 2019.g. 

septembrim-decembrim 
 

Izglītības 

iestāde 

Izglītojamo 

skaits 

2019.g. 

1.septembrī 

Valsts 

mērķdo-

tācija 

vadībai 

Noteiktā 

slodze 

 

Budžetā 

plānotā 

darba 

samaks.

rezerve 

2019.g. 

septem-

brim- 

decem-

brim 

Piemaksa 

(alga) 

no 

pašvaldības 

budžeta 

(sept.-

decembrī) 

 

Papildus 

2019.g. 

nepiec. 

finans.  1 

mēn. Papildus 

2019.g. 

nepiec. 

finans.  4 

mēn. 

Dravnieku psk.* 
24 292,50 0.5 

187 
209 

22 
88 

Galēnu psk.** 
53 618,75 1 

290 
384.25 

94.25 
380 

Rušonas psk.** 
48 607.5 1 

258 
395.5 

137.5 
552 

Sīļukalna psk.* 
15 168.75 0.5 

305 
332.75 

27.75 
111 

Riebiņu PII 

„Sprīdītis” *** 
52 0 1 

 

 

0 200 

 

 

50 200 

kopā 162 1710 X x x 333 1331 

***- PII vadītājai pašlaik d.alga ir EUR 850 

VSAAOI – EUR 321;  darba samaksai- EUR 1331; pavisam papildus nepieciešami EUR 1652 
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5.2. pielikums 

17.09.2019. domes sēdei Nr.10, lēm. Nr.5 

 

DARBA SAMAKSA  PIRMSSKOLAS PEDAGOGIEM SKOLĀS 2019.g. septembrim-decembrim  

(pašvaldības finansējums) 

Izglītības iestāde 

Izglītojamo 

skaits 

2019.g. 

1.septembrī  

2-4 

gad.grupā 

Likmju 

skaits (:10) 

Darba 

samaksa 

mēnesī 

(EUR) 

Budžetā 

plānotā 

darba 

samaksas 

rezerve 

2019.g. 

septembrim

- decembrim 

/mēnesī 

Papildus 

plānotajam 

nepiecieš. 

finans. 1 

mēnesim 

bez VSAAOI 

 

Papildus 

plānotajam 

nepiecieš. 

finans. 4 

mēnešiem 

bez VSAOI 

 

Dravnieku psk. 6 0.6 450 

1988 / 

497 -47 -188 

Galēnu psk. 10 1 750 

4260 / 

1065 -315 -1260 

Rušonas psk. 21 2,1 1575 

6532/ 

1633 -58 -232 

Sīļukalna psk. 4 0.4 300 

852 /  

213 87 348 

PII Sprīdītis 32 6.3 4725 0 323 1292 

kopā 44 4.4 3300  -160 -640 
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5.2. pielikums 

17.09.2019. domes sēdei Nr.10, lēm. Nr.5 

LIKMJU SKAITS  PIRMSSKOLAS PEDAGOGU PALĪGIEM 2019.g. septembrim-decembrim  

(pašvaldības finansējums) 

Izglītības iestāde 

Izglītojamo 

skaits 

2019.g. 

1.septembrī  

2-4 

gad.grupā 

 

Izglītojamo 

skaits 

2019.g. 

1.septembrī  

5-6 

gad.grupā 

Likmju 

skaits (:) 

Darba 

samaksa 

mēnesī 

(EUR) 

Budžetā 

plānotā 

darba 

samaksas 

rezerve 

2019.g. 

septembri

m- 

decembrim 

Papildus 

plānotajam 

nepiecieš. 

finans. 1 

mēnesim bez 

VSAOI 

 

Dravnieku psk. 6 3 0.5 215 215 0 

Galēnu psk. 10 10 1,1 473 516 -43 

Rušonas psk. 21 16 2 860 860 0 

Sīļukalna psk. 2 3 0,25 108 0 +108 

PII Sprīdītis 32 20 4 1720 0 0 

kopā 44 52 4.4 3300  +65 

 

VSAAOI – EUR 16;  pavisam papildus nepieciešami EUR 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

6.PIELIKUMS 

Riebiņu novada domes 2019. gada ___________ lēmumam Nr.___ 

RIEBIŅU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZDEVUMI VIENA IZGLĪTOJAMĀ IZMAKSU NOTEIKŠANAI SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANAI 

 no 2019.gada 1.septembra  

 

                                  Pēc  2018.gada naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 

  

EKK Ekonomiskās klasifikācijas koda (EKK) nosaukums 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Sprīdītis" 

Dravnieku 

pamatskola 

Galēnu 

pamatskola 

Sīļukalna 

pamatskola 

Rušonas 

pamatskola 

Riebiņu 

vidusskola 

1100 

Atalgojums  (izņemot valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 

atalgojumam,  prēmijas, naudas balvas un materiālo 

stimulēšanu (EKK  1148), darba devēja piešķirtos  labumus un 

maksājumus (EKK 1170) 142703.37 45537.72 89613.77 48103.26 94438.80 105814.14 

1200 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas ( izņemot valsts 

budžeta mērķdotāciju valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, iemaksas, kuras aprēķinātas no 

prēmijām (EKK 1148), naudas balvām, materiālās stimulēšanas, 

darba devēja piešķirtajiem  labumiem un maksājumiem (EKK 

1170)  34134.16 10641.82 21412.42 11563.29 22645.59 25445.76 

1000 Atlīdzība kopā 176837.53 56179.54 111026.19 59666.55 117084.39 131259.9 

2100 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120)) 0 0 114.00 0 0 0 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 418.68 730.74 737.59 115.62 117.80 737.59 
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2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 5010.74 5346.22 12878.37 2567.78 12228.68 14936.69 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi  255.20 212.40 1814.51 1339.22 259.52 3468.35 

2240 
Remontdarbi un citi iestādes uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 260.27 230.00 463.57 292.96 1166.66 5713.99 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 435.60 0.00 413.24 413.18 413.18 497.90 

2260 
Īre un noma (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 

2262)) 33.54 92.32 506.36 313.84 92.32 173.10  

2200 Pakalpojumi kopā 6414.03 6611.68 16813.64 5042.60 14278.16 25527.62 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2999.61 637.40 4198.33 441.81 798.41 3793.38 

2320 

Kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas 

izdevumus (EKK 2322)) 13.46 12200.98 11269.91 5198.72 9118.54 127.18 

2340 

Zāles, ķimikālijas , laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana 152.96 0.00 0.00 0.00 0.00 19.51 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1680.39 737.82 1499.52 823.12 2041.79 4978.12 

2360 

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošu personu 

uzturēšana  (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)  209.30 0 151.29 51.06 163.66 529.91 

2370 

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta 

mērķdotāciju mācību līdzekļu iegādei) 2.42 123.17 29.00 0.00 367.93 120.87 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000  kopā 5058.14 13699.37 17148.05 6514.71 12490.33 9568.97 

5233 

Bibliotēku krājumi (izņemot valsts budžeta mērķdotāciju 

mācību literatūras iegādei) 79.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

IZDEVUMI KOPĀ PĒC 2018. GADA NAUDAS PLŪSMAS 

(euro) 188389.32 76490.59 145101.88 71223.86 143852.88 166356.49 

  IZGLĪTOJAMO SKAITS 2019. gada 1. septembrī 52 33 73 20 85 167 

  IZMAKSAS UZ VIENU AUDZĒKNI GADĀ (euro) 3622,87 2317.90 1987,70 3561,19 1692,39 996,15 

  

SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PIEMĒROJAMĀS 

IZMAKSAS UZ VIENU AUDZĒKNI MĒNESĪ (euro) 301.91 193,16 165,64 296,77 141,03 83,01 
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 7. pielikums 
 

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  – NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA   

„SPĀRES”, RUŠONAS PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ 

  

OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi: 

 1.1.Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Spāres”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā. (turpmāk 
tekstā - zemesgabals), izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole. 

 1.2.Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums". 

 1.3.Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija. 

 1.4.Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Zemesgabala izsoles noteikumiem un dokumentiem, kas 
attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos. 

1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni: 

 Dome - Riebiņu novada dome;  

 Izsoles objekts – neapbūvēts zemesgabals „Spāres”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā. 

 Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija. 

 1.6. Izsole notiek 6.novembrī 2019.gadā, plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 206.kabinetā)  Saules 
ielā 8, Riebiņos. 

1.7. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

 1.8.Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 5576,00 (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši 
euro 00 centi). Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR. 

1.9.  Izsoles solis ir EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi). 

 1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 557,60 (pieci simti piecdesmit septiņi euro un 60 centi), kas sastāda 
10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā 
LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, 
ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada 6.novembrim, 
plkst.10.00. 

 1.11. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā 
LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. 

 1.12.Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis", Domes mājas 
lapā internetā www.riebini.lv.  

1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome. 

2. Zemesgabala raksturojums  

2.1. Izsoles Objekta adrese – „Spāres”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra numurs – 
7670 008 0066. 

2.2. Zemesgabala kopplatība – 8,2 ha (1.pielikums – zemes robežu plāna kopija) 

http://www.riebini.lv/
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  2.3.  Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Rušonas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

 2.4. Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada  teritorijas plānojumam 2012.- 
2024.gadam – mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 

 2.5. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. – EUR 2181 (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit viens  
euro  00 centi). 

 2.6.  Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes 
nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860. 

3. Izsoles priekšnoteikumi 

 3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā 
īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu. 

  3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 6.novembrī 2019. gadā plkst.10.00. 

 3.3. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti Riebiņu novada domē 
lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos: 

 3.3.1. fiziskai personai: 

3.3.1.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija); 

3.3.1.2. kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija); 

 3.3.1.3. notariāli apliecināta pilnvara, ja izsoles dalībnieka vārdā reģistrējas tā pilnvarotā persona. 

 3.3.2. juridiskai personai: 

3.3.2.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija; 

 3.3.2.2. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas 
(amatpersonu kompetences apjomu); 

3.3.2.3. attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmā objekta iegādi; 

 3.3.2.4. izziņu no uzņēmumu reģistra  par attiecīgo juridisko personu, kas izdrukāta  ne vēlāk kā 2 
nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas; 

    3.3.2.5. No Valsts ieņēmumu dienesta informatīvās sistēmas dokuments, kas izdrukāts  ne vēlāk kā 2 
nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas, par to, ka izsoles dalībnieks ir samaksājis likumos paredzētos 
nodokļus un nodevas; 

 3.3.2.6. kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija). Dokumentu 
kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām. 

 3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku 
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru; juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi, tālruņa numuru, atzīmi par šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktos iesniegtajiem 
dokumentiem. 

 3.5 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, iesniedzot kvīti 
(uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) izsniedz reģistrācijas apliecību. 

3.6 Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
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3.6.1 nav iesniegti visi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktos noteiktie dokumenti; 

3.6.2 vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

4. Izsoles process 

 4.1. Izsoli vada Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs 
(turpmāk izsoles komisijas priekšsēdētājs). Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo 
visas komisijas, priekšsēdētaja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi 
komisijas locekļi.  

 Izsoles komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par 
izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā 
ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu 
un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā 
pārstāvības tiesības. 

 4.2 Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli par kādu 
cena tiks paaugstināta.  

 4.3. Izsole notiek, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles 
dalībniekiem, kuri reģistrējušies un nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums netiek atmaksāts. 

 4.4. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir reģistrējies tikai viens pretendents, izsoles dalībnieks pie ieejas 
izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un paraksta izsoles noteikumus. Izsoles komisija piedāvā 
vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt objektu, nosolot 
vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, nosolot vienu soli, uzskatāms par 
izsoles uzvarētāju. 

4.5. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens izsoles dalībnieks: 

4.5.1. izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību saskaņā ar 
kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram 
sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles 
noteikumus; 

4.5.2. izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles 
vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 
dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 
augstāko cenu un objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. 
Solītājam ir tiesības piedāvāt sākumcenu ar pieaugumu vairāku soļu apmērā vienā 
solījuma reizē. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā; 

4.5.3. izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, 
kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka 
piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina; 

4.5.4. atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā 
apstiprina savu pēdējo solīto cenu; 

4.5.5. dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles 
komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā 
norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai; 

4.5.6. izsoles dalībnieks, kurs nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt 
reģistrācijas apliecību vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā 
objekta. Pēc izsoles komisijas vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta 
un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam 
izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo objektu, par to ir 
izdarāms ieraksts protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai viens 
dalībnieks, objekts izskatāms kā nosolīts par vienīgā atlikušā izsoles dalībnieka nosolīto 
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 cenu. 
4.5.7. Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu. 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana  

 5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu 
nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam. 

 5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta 
pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā 
starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles rīkotājam 
nav iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē 
tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un 
nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Atkārtota izsole tiek izziņota 
saskaņā ar šiem noteikumiem. 

6. Pārējie noteikumi: 

 6.1. Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo īpašumu, 
nedēļas laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek. 

6.2. Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē. 

 6.3. Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma līguma 
spēkā stāšanās dienā.  

 6.4. Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma reģistrēšanai 
zemesgrāmatā, saņemot Zemesgrāmatu apliecību. 

 6.5. Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā pēc 
pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas.  

6.6. Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                       P. Rožinskis 
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 8. pielikums 
 

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  „SKOLAS”, 

SILAJĀŅU PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ 

  

OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMU PROJEKTS 
 

 1. Vispārīgie noteikumi 

 1.1Nekustamā īpašuma „Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā 

organizējama Nekustamā īpašuma izsole. 

  1.2.Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums". 

1.3. Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija. 

 1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem un dokumentiem, 

kas attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos. 

1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni: 

 Dome - Riebiņu novada dome;  

 Izsoles objekts – nekustamais īpašums „Skolas”, Silajāņu  pagastā, Riebiņu novadā. 

 Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija. 

 1.6. Izsole notiek 6.novembrī 2019.gadā, plkst.12.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 206.kabinetā)                                                                                                                                                               

Saules ielā 8, Riebiņos. 

1.7. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

 1.8. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 120 000,00 (viens simts divdesmit tūkstoši euro 00 

centi). Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR. 

1.9.  Izsoles solis ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centi). 

 1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 12 0000,00 (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi), kas sastāda 10% 

no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā 

LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms par 

iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada 

6.novembrim, plkst.10.00. 

 1.11. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā 

LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. 

 1.12.Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis", Domes mājas 

lapā internetā www.riebini.lv.  

1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome. 

2. Objekta raksturojums  

 2.1. Izsoles Objekta adrese – „Skolas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra apzīmējums 

– 7676 004 0455. 

 2.2.  Pašvaldības īpašums, reģistrēts Silajāņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000441746 uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

 2.3.Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2012. - 

2024.gadam – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.  

 2.4. Nekustamais īpašums “Skolas”, Skolas ielā 4, Silajāņos, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, 

kadastra Nr. 7676 004 0455, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 

004 0455 (4,5282 ha platībā) (1.pielikums – zemes robežu plāna kopija), bijušās divu stāvu Silajāņu  

pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,50 kv. m. un otru 

divu stāvu skolas ēku ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 kv. m., 

saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo platību 16,7 kv.m, turpmāk 

tekstā saukts – Izsoles objekts.  

2.5. Izsoles objekts atrodas Feimankas upes krastā ar plašu augļu dārzu un atpūtas teritoriju, Silajāņu 

centrā, kas ir savrup no daudzstāvu daudzdzīvokļu un individuālajām dzīvojamām mājām (Līvānu tipa). 

2.6. Ieteicamais Objekta izmantošanas mērķis: izglītības, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 

iestādes izveidošana vai kultūras un tūrisma jomas pakalpojumu organizēšana un sniegšana, vai 

amatniecības, kulinārijas, zivkopības meistardarbnīcu izveidošana. 

 2.7. Īpašums nav iznomāts. 

 

http://www.riebini.lv/
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2.8. Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Silajāņu 

pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Jurkāni. Tālr. 65326838, mob. 26480852. 

3. Izsoles priekšnoteikumi 

 3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura 

fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā 

īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu. 

  3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas 

laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 6.novembrī 2019. gadā plkst.10.00. 

 3.3. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti Riebiņu novada domē 

lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos: 

 3.3.1. fiziskai personai: 

3.3.1.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija); 

3.3.1.2. kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija); 

3.3.1.3. notariāli apliecināta pilnvara, ja izsoles dalībnieka vārdā reģistrējas tā pilnvarotā persona. 

 3.3.2. juridiskai personai: 

3.3.2.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija; 

 3.3.2.2. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas 

(amatpersonu kompetences apjomu); 

3.3.2.3. attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmā objekta iegādi; 

 3.3.2.4. izziņu no uzņēmumu reģistra  par attiecīgo juridisko personu, kas izdrukāta  ne vēlāk kā 2 

nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas; 

    3.3.2.5. No Valsts ieņēmumu dienesta informatīvās sistēmas dokuments, kas izdrukāts  ne vēlāk kā 2 

nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas, par to, ka izsoles dalībnieks ir samaksājis likumos paredzētos 

nodokļus un nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus; 

 3.3.2.6. kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija). Dokumentu 

kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām. 

 3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku 

reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas 

kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru; juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi, tālruņa numuru, atzīmi par šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktos iesniegtajiem 

dokumentiem. 

 3.5 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, iesniedzot kvīti 

(uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) izsniedz reģistrācijas apliecību. 

3.6 Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

3.6.1 nav iesniegti visi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktos noteiktie dokumenti; 

3.6.2 vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

4. Izsoles process 

4.1. Izsoli vada Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs (turpmāk  

izsoles komisijas priekšsēdētājs). Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas, 

priekšsēdētaja un izsoles dalībnieku darbības, izsoles gaita. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Izsoles 

komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles 

dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra 

dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. 

Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

4.2 Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli par kādu cena 

tiks paaugstināta.  

4.3. Izsole notiek, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles 

dalībniekiem, kuri reģistrējušies un nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums netiek atmaksāts. 

4.4 Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir reģistrējies tikai viens pretendents, izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā 

uzrāda reģistrācijas apliecību un paraksta izsoles noteikumus. Izsoles komisija piedāvā vienīgajam 

reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt objektu, nosolot vienu soli. 

Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles 

uzvarētāju. 

4.5. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens izsoles dalībnieks: 

4.5.1.izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību saskaņā ar kuru viņam 

izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas 
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 apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus; 

4.5.2.izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādīta saraksta; 

4.5.3.izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo 

solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu 

nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un objekts ir pārdots personai, kas 

solījusi pēdējo augstāko cenu. Solītājam ir tiesības piedāvāt sākumcenu ar pieaugumu vairāku soļu apmērā 

vienā solījuma reizē. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā; 

4.5.4.izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja 

pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas 

atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina; 

4.5.5.atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina 

savu pēdējo solīto cenu; 

4.5.6.dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai 

savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību 

nosolītajai cenai; 

4.5.7.izsoles dalībnieks, kurs nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas 

apliecību vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas 

vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa 

un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties 

izsolāmo objektu, par to ir izdarāms ieraksts protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai 

viens dalībnieks, objekts izskatāms kā nosolīts par vienīgā atlikušā izsoles dalībnieka nosolīto cenu. 

4.5.8.Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu. 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana  

 5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu 

nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam. 

 5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta 

pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība 

starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles rīkotājam nav 

iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē tiesības uz 

izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un 

nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Atkārtota izsole tiek izziņota saskaņā 

ar šiem noteikumiem. 

6. Pārējie noteikumi 

6.1 Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo īpašumu, nedēļas laikā 

tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek. 

6.2 Dome lemj par objektu samaksātās summas izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

6.3 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē. 

6.4. Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz objektu  iegūst pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienā.  

6.5. Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, 

saņemot Zemesgrāmatu apliecību. 

6.6. Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā pēc pirkuma-

pārdevuma līguma noslēgšanas.  

6.7. Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības. 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                             P. Rožinskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

  

10. pielikums 

PROJEKTS 

 

 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

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

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

NOLIKUMS 

Apstiprināts  

ar Riebiņu novada domes  

17.09.2019. sēdes lēmumu Nr. __ /prot. Nr. __/ 

 

Kārtība, kādā tiek apmaksāti braukšanas izdevumi 

izglītojamajiem Riebiņu novadā 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.371  

“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”13. punktu  

un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie noteikumi. 

 

1. Nolikums nosaka atvieglojumus un kārtību, kādā Riebiņu novada dome apmaksā 

braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīves vietas līdz 

izglītības iestādei un atpakaļ, bērniem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no 

piecu gadu vecuma, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības izglītojamajiem, 

kuri iegūst izglītību Riebiņu novada izglītības iestādēs.  

2. Braukšanas izdevumu veidi, kurus apmaksā pašvaldība:  

2.1. sabiedriskā transporta biļetes - ja ar izmantotā sabiedriskā transporta pakalpojuma 

sniedzēju nav noslēgts līgums;  

2.2. degvielas izdevumu apmaksa - izdevumu apmaksā, ja netiek nodrošināts regulārs 

sabiedriskā transporta vai pašpārvadājuma pakalpojums un attālums no pastāvīgās dzīvesvietas 

līdz izglītības iestādei vai tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai pārsniedz 3 (trīs) kilometrus. 

2.3. pašpārvadājuma autotransports - ar Riebiņu novada domes autotransportu veikts 

nekomerciāls pasažieru pārvadājums, atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam 

maršrutam.  

 

II. Atvieglojumu saņēmēji un kompensācijas apjoms. 

 3. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus, apmaksājot sabiedriskā transporta biļetes 

100% apmērā par braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ 

bērniem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no piecu gadu vecuma, pamatizglītības (1.-

9. klase) un vispārējās vidējās izglītības (klātienes 10.-12.klase) iestādes izglītojamiem, kuri 

mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs. 

4. Ja nolikumā 3. punktā minētajiem izglītojamajiem nav iespēju no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei un atpakaļ izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu, pašvaldība kompensē 

degvielas izdevumus par braucieniem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no 

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ (divas reizes dienā) šā nolikuma 6. punktā 

noteiktā kārtībā.  
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 5. Degvielas izdevumu kompensāciju aprēķina pēc šādas formulas – K = A x D x I, kur K 

– transporta izdevumu kompensācijas apmērs; A - attālums līdz izglītības iestādei turp un 

atpakaļ, atbilstoši ar pagasta pārvaldi saskaņotam maršrutam; D – apmeklēto mācību dienu 

skaits mēnesī, I - 0,11 EUR, kas atbilst pasažieru pārvadājuma viena km vidējām izmaksām.  

6. Ja izglītojamais izmanto izglītības iestādes internātu, tad kompensāciju aprēķina par divām 

dienām nedēļā par ceļa posmu no izglītojamā dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.  

7. Ja izglītojamais nevar izmantot 3. punktā noteikto braukšanas iespēju, izglītojamiem tiek 

veikta šo noteikumu 4. punktā noteiktā kompensācija.  

 

III.Atvieglojumu piešķiršanas un braukšanas izdevumu kompensācijas kārtība. 

8. Lai saņemtu braukšanas atvieglojumus vai braukšanas izdevumu kompensāciju, izglītojamo 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz iesniegums Riebiņu novada domē. 

9. Pašpārvadājumu transportu kā pasažieri vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie izmanto 

uzrādot skolēnu apliecību.  

10. Iesniegums un izdevumu apliecinošie dokumenti transporta izdevumu kompensācijai par 

mācību gada tekošo mēnesi jāiesniedz Riebiņu novada domē līdz nākamā mēneša 10. datumam.  

11. Kompensāciju izmaksā saskaņā ar apkopoto izglītojamo sarakstu, kuru apstiprina 

pašvaldības izpilddirektors, līdz nākošā mēneša 20. datumam pārskaitījuma veidā uz 

izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto bankas kontu vai skaidrā naudā 

Riebiņu novada domes kasē.  

 

IV. Noslēguma jautājumi. 

 

 12. Nolikums stājas spēkā ar 2019. gada 1. septembri. 

  

 

Priekšsēdētājs         P. Rožinskis 

 

 

 


