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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2020. gada 20. oktobrī       Nr. 13 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

        

 

Sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts 

 

 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Par dzesēšanas kameru tālāku izmantošanu P. Rožinskis 

2. 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Preiļu novada Izglītības 

pārvaldi 

P. Rožinskis 

3. 
Par saistošo noteikumu Nr. 9/2020 „Par sabiedrisko 

kārtību Riebiņu novadā” precizēšanu 

P. Rožinskis 

4. 
Par saistošo noteikumu Nr. 10/2020 “Par atbalstu 

daudzbērnu ģimenēm Riebiņu novadā” precizēšanu 

P. Rožinskis 

5. 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2020 „Par grozījumiem 

2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 

„Par Riebiņu novada domes 2020.gada budžetu”” projektu   

P. Rožinskis 

6. 
Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2020. /2021. 

gada apkures sezonai 

P. Rožinskis 

7. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 

P. Rožinskis 

8. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Klibiķu mājas” 

P. Rožinskis 

9. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

10. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Stūrmeža mājas” 

P. Rožinskis 
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Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors J. Leicis, ekonomiste V. Bogdanova, 

Izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka, Nekustamo īpašumu speciāliste I. Upeniece 

 

Nepiedalās:  Pēteris Rožinskis (attaisnojošo iemeslu dēļ), Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms) 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Ivanāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus 

septiņus jautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus: 

 

1. Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu; 

2. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu; 

3. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0438 atsavināšanu; 

4. Par zemes nomu; 

5. Par zemes vienību apvienošanu un robežu precizēšanu; 

6. Iesniegumu izskatīšana; 

7. Par zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot septiņus papildus jautājumus, un sākt sēdi. 

 

 

1.  

Par dzesēšanas kameru tālāku izmantošanu 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas J. Leicis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un domes izpilddirektora Jura Leiča 

sagatavoto lēmumprojektu par dzesēšanas kameru tālāku izmantošanu. 

Sakarā ar Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu 2014. gadā 

Riebiņu novada dome iegādājās un uz 5 gadu periodu nodeva bezatlīdzības lietošanā sešas 

dzesēšanas kameras novada teritorijā esošajiem mednieku kolektīviem. Iepriekš noslēgtais 

izmantošanas līguma termiņš beidzās 2019. gadā. Pašlaik kameras atrodas pie mednieku 

kolektīviem, bet pēc piederības ir domes īpašums ar katras vienības atlikušo vērtību EUR 

658.67.  

Izpilddirektors ierosina divus lēmumprojekta variantus: 

1. Atsavināt dzesēšanas kameras likumā noteiktajā kārtībā mednieku kolektīviem par 

atlikušo vērtību. 

2. Slēgt līgumus ar mednieku kolektīviem ne mazāk kā uz 5 gadu periodu par bezatlīdzības 

lietošanu. 

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

balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt līgumus ar mednieku kolektīviem uz 5 (pieciem) gadiem par dzesēšanas kameru 

bezatlīdzības lietošanu. 

 

 

2. 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas E. Visocka, I. Anspoka, Ā. Elsts 
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Izglītības jautājumu koordinatores 

Evelīnas Visockas lēmumprojektu par sadarbības līguma slēgšanu ar Preiļu novada Izglītības 

pārvaldi (skat. 1. pielikumu). 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Slēgt līgumu par sadarbību izglītības funkciju veikšanai ar Preiļu novada Izglītības 

pārvaldi (saskaņā ar 1. pielikumu). 

 

 

3. 

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2020 „Par sabiedrisko kārtību Riebiņu novadā” 

precizēšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes vecākās juristes I. Pedānes 

lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 9/2020 „Par sabiedrisko kārtību Riebiņu novadā” 

precizēšanu. Ir saņemts VARAM atzinums par minētajiem saistošajiem noteikumiem, saskaņā 

ar kuru nepieciešams noteikumus precizēt. 

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

ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

Precizēt saistošos noteikumus Nr. 9/2020 „Par sabiedrisko kārtību Riebiņu novadā” 

saskaņā ar VARAM ieteikumiem (skatīt 2. pielikumu). 

 

 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2020 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu 

novadā” precizēšanu 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas M. Krole 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un domes vecākās juristes I. Pedānes 

lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 10/2020 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu 

novadā” precizēšanu. Ir saņemts VARAM atzinums par minētajiem saistošajiem noteikumiem, 

saskaņā ar kuru nepieciešams noteikumus precizēt. 

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

ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

Precizēt saistošos noteikumus Nr. 10/2020 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu 

novadā” saskaņā ar VARAM ieteikumiem (skatīt 3. pielikumu). 

 

 

5. 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2020 „Par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 „Par Riebiņu novada domes 2020.gada 

budžetu”” projektu   
Ziņo J. Ivanāns 
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Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 „Par 

Riebiņu novada domes 2020.gada budžetu”. 

Novada dome, izskatījusi tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 46.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/2020 „Par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 „Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu”” 

projektu  (skatīt 4. pielikumu). 

 

 

Sēdi pamet V. Bogdanova un E Visocka (plkst. 14.14). 

 

 

6. 

Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2020. /2021. gada apkures sezonai 

Ziņo J. Ivanāns, uzstājas J. Kupris  

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par SIA „Agrofirma „Turība””, 

reģ. Nr. 47703000195, vēstuli par siltumenerģijas piegādes tarifu, kurā tiek paziņots, ka ar 

2020./2021. gada apkures sezonā siltumenerģijas tarifs  tiek noteikts EUR 63,03 par 1 MWh 

plus PVN (21%) (tāds pats kā pagājušajā apkures sezonā).  

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 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), 

nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar  SIA „Agrofirma „Turība””, reģ. Nr. 47703000195, par 

siltumenerģijas piegādi 2020./2021. gada apkures sezonai. 

2. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu par 1 MWH- EUR 63,03 bez PVN. 

3. Noteikt maksu par siltumenerģiju dzīvojamās mājas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1, 

Riebiņos, īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem EUR 63,03 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa) par 1 MWH. 

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

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

 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

 no J. V. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. V., personas kods 

xxxxxx-xxxxx. Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2012.gada līdz 

2020.gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un 

septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta 

pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. 
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panta un 367. panta, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Piedzīt no J. V. (personas kods xxxxxx-xxxxx,  adrese: xxx pag., Riebiņu nov.) 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 45,82 (četrdesmit pieci euro, 82 centi), kas 

ietver ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “xxx” , kadastra numurs xxx, nodokļa 

parādu par ēkām  - EUR 31,62 (trīsdesmit viens euro 62 centi), nokavējuma naudu - EUR 

14,20 (četrpadsmit euro 20 centi), kopā –EUR 45,82 (četrdesmit pieci euro 82 centi) 

bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

8. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Klibiķu mājas” 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. 

xxx pagasts, Riebiņu novads, 2020.gada 29.septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Klibiķu mājas”, kadastra nr. 76700010023, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700010023 sadalīšanu divos zemes gabalos. 

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Klibiķu mājas” sastāvā ietilpst viena zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumiem 76700010023 (16,7 ha), kas atrodas Kaučera Gailīšos, 

Rušonas pagastā,  Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Klibiķu mājas” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700110047 platība ir 16,7 ha, tā sadalāma 0,20 ha un 16,5 ha platībās. 

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

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

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

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

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

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

izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

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

kadastra Nr. 76700010023, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700010023 (platība 

16,7ha) sadalot divos zemes gabalos 0,2ha un 16,5ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601).  

3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala nosaukumu „Saulessveces”.  

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (16,5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods 

0101). 
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5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes 

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

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām 

ir noteiktas aizsargjoslas.  

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

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

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

darbu veicējam.  

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

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

novada domē. 

 

9. 

Iesniegumu izskatīšana 

9.1. 

I. M. iesnieguma izskatīšana 
 Ziņo J. Ivanāns 

            Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un domes 

vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par I. M., personas kods   xxxxxx-xxxxx, iesniegumu 

ar lūgumu izbeigt  dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli xxx ielā x-x, xxx, xxx pagastā, 

Riebiņu novadā. 

             [..]  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšana pēc īrnieka iniciatīvas, likuma “Par pašvaldībām”,  Riebiņu 

novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Izbeigt 2012. gada 10. oktobra dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. M., personas kods 

xxxxxx-xxxxx,  par dzīvokli Nr.x  xxx ielā x, xxx, xxx pagastā, Riebiņu novadā. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 189.panta pirmo daļu 

lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas.  

 

 

9.2. 

SIA “Baltu koks” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “Baltu koks”, reģ. Nr. 

42103036409,  2020. gada 22. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Saulgoži”, kadastra numurs 76800040359, zemes 

vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040117, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Saulgožmežs”. 
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

9.3. 

I. A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

dzīv. xxx ielā x-x, xxx,  2020. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Antāni 2”, kadastra numurs 76760010003, zemes 

vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760010005, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Meža Antāni”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

9.4. 

SIA “Dižozols” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “Dižozols”, reģ. Nr. 44103079618,  

2020. gada 14. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Sorokini”, kadastra numurs 76800040340, zemes 

vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800010109, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Sorokinu mežs”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

9.5. 

P. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par P. K., personas kods xxxxxx-xxxxx,  

2020. gada 23. 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 



8 

 

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Laura”, kadastra numurs 76700040209, zemes vienību 

12,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700040141, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Meža Lauras”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

9.6. 

L. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. P., dzīv. xxx, Rušonas pag. Riebiņu 

novadā,  2020. gada 30. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76700070242 0,4319 ha platībā un 76700110209 1,2 ha. 

2. Slēgt vienošanos par 2012. gada 10. oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-6 

grozījumiem un tā atjaunošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 350 “Publiskās 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

9.7. 

G. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

dzīv. xxx, xxx pag., Balvu novadā,  2020. gada 13. oktobra iesniegumu par nekustamā 

īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Mazkalniņi”, kadastra numurs 76760010049, zemes 

vienību 0,1678 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040398, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Miera iela 8”. 
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Stūrmeža mājas” 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Ē. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. 

adrese: xxx, xxx pagasts, Riebiņu novads, 2020.gada 18.septembra iesniegumu par nekustamā 

īpašuma „Stūrmeža mājas”, kadastra nr. 76780030256, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76780030472 sadalīšanu divos zemes gabalos. 

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Stūrmeža mājas” sastāvā ietilpst trīs zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 76780030257 (1,6 ha), 76780030463 (0,3 ha) un 

76780030472 (5,46 ha), kas atrodas Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā,  Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Stūrmeža mājas” sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76780030472 platība ir 5,46 ha, tā sadalāma 0,50 ha un 4,96 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 ciemu robežās 

(L3)”, izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm 

par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Stūrmeža mājas” 

ar kadastra Nr. 76780030256, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76780030472 

(platība 5,46 ha) sadalot divos zemes gabalos 0,5 ha un 4,96 ha platībās atbilstoši 

grafiskajam pielikumam. 

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,5 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601).  

3.1.Noteikt atdalāmā zemes gabala nosaukumu „Stārķīši”.  

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (4,96 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. 
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9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu 

novada domē. 

 

11. 

Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu 

apstiprināšanu. 

 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Kurināmo kūdras 

granulu piegāde 

2020./2021. gada 

apkures sezonai 

Riebiņu novada 

domes vajadzībām 

Atklāts 

konkurss 

“ZELTA ZEME” 

SIA 

EIRO 68500,00 

 

Būvdarbu veikšana 

objektā “Riebiņu 

novada Galēnu 

pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.3 Dārzu 

iela km 0,00-0,58 

pārbūve” 

Atklāts 

konkurss 

"RĒZEKNES 

MELIORĀTORS" 

SIA  

EIRO 79197.63 

Līgums tiks slēgts ELFLA projekta 

atbalstīšanas gadījumā. 

Riebiņu novada 

Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļa 

Nr.13 Kastīre- 

Geļenova- Šaures km 

4,82-6,47 pārbūve 

Atklāts 

konkurss 

"Krustpils" SIA EIRO 198092.17 

Aktivitātes ir paredzētas realizēt, 

piesaistot  Valsts kases kredīta līdzekļus 

atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 

14.jūlija noteikumiem Nr. 

456  “Noteikumi par nosacījumiem un 

kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts 

aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”. Līgums tiks slēgts 

finansējuma piešķiršanas  gadījumā. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

 

12. 
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Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes juristes sagatavoto lēmumprojektu par 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu VAS 

„Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 40003356530, piederošā „Zīlāni” iecirkņa 

“Zīlāni LAU” (turpmāk-  iecirknis “Zīlāni LAU”) atradnē. 

2020. gada 13.oktobrī tika saņemts VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 

40003356530, Vaļņu iela 15, Daugavpils, iesniegums par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts ieguvei iecirkņa “Zīlāni LAU” atradnē, kurš atrodas 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (kadastra Nr. 76700040133). 

Saskaņā ar 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldība var izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, 1996.gada 2.maija 

likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 1.daļas 3.punktu, kas paredz, ka zemes dzīļu fonda 

izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta 5.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka vietējās 

pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot 

Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguvei, 2011.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 

kārtība” un 2007.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts 

nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju ir 142,29 euro, un saskaņā ar 2019. gada 8.oktobra valsts SIA „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” lēmumu, protokols Nr. 56., akceptēt atlikušos N 

kategorijas smilts-grants un smilts krājumus atradnē - iecirknis ”Zīlāni LAU” – 51,30 tūkst. 

m3 smilts - grants, 223,24 tūkst. m3 smilts, smilts – grants un smilts atradnes – iecirknis „Zīlāni 

LAU” izvietojuma plānu, izsniegto derīgo izrakteņu atradnes pasi (derīgu līdz 2044.gada 

19.decembrim), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izsniegt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 40003356530,   Vaļņu iela 

15, Daugavpils, pēc valsts nodevas – EUR 142,29 (viens simts četrdesmit divi eiro, 29 centi) 

samaksas Riebiņu novada domei, reģistrācijas Nr. 90001882087, kontā AS SEB Bankā 

(kods UNLALV2X  Konts LV12UNLA0050005638857), bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju uz laiku līdz 2044.gada 19.decembrim smilts – grants un smilts atradnei –

iecirknis „Zīlāni LAU” saskaņā ar ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS 

NOSACĪJUMIEM (skat. 5. pielikumu).   

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, 

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

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0438 atsavināšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegto 

lēmumprojektu par 2020.gada 21.septembra Ļ. G., personas kods xxxxxxx-xxxxx, dekl. adrese 

xxx, xxx pagasts, Riebiņu novads, iesniegumu par zemes gabala 1,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76760040438 nodošanu atsavināšanai, kas atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu 

novadā.  
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Novada dome konstatē, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme - nekustamais īpašums ar 

kadastra numuru 76760040438, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76760040438 (1,0 ha). Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu bijušajam zemes lietotājam  ir izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu, beigu termiņš 

2023.gada 15.oktobris. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu un 

atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot ar 13 balsīm 

par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Veikt apbūvētas zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0438 

kadastrālo uzmērīšanu. 

2. Nekustamam īpašumam ar kadastra nr. 76760040438 piešķirt nosaukumu “Rozes”. 

3. Nekustamo īpašumu “Rozes”, kadastra numurs 76760040438, reģistrēt zemesgrāmatā 

uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760040438 atsavināt. 

5. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760040438 atsavināšanas veidu - 

pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu. 

 

14. 

Par zemes nomu 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par zemes nomu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 

balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Izskatot Rušonas pagasta zemnieku saimniecības „Akri”, reģ. Nr. 41501026169, jur. 

adrese: Daugavpils iela 73, Preiļi, Preiļu novads, 2020.gada 18.maija iesniegumu par 

zemes nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, iznomāt   pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību 1,0321 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700010209, kas atrodas 

Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu 

atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas 

cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Izskatot Riebiņu pagasta zemnieku saimniecības „Viktorija”, reģ. Nr. 41501019839, 

jur. adrese: Dārzu iela 9-3, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, 2020.gada 8.jūnija 

iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 
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„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, iznomāt   pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību 9,3636 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620080129, kas 

atrodas Muhtos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu 

atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas 

cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Izskatot J. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, xxx pagasts, Riebiņu 

novads, 2020.gada 9.jūnija iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, iznomāt   pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76780050173, 0,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780050074, 1,1 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 76780050124, kas atrodas Saleniekos, Sīļukalna pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Izskatot M. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, xxx pagasts, Riebiņu 

novads, 2020.gada 24.augusta iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, iznomāt   pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76480020457, kas atrodas Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 

gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas 

maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 

punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Izskatot V. C., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, xxx pagasts, Riebiņu 

novads, 2020.gada 7.jūlija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu (iepriekšējā 

līguma beigu termiņš 31.12.2020.), pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 

pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām 2,4ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76700090062, 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700090063, 

10,8460 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700120189, 6,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76700120144, 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700120310, 2,3 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 76700110217, kas atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu 

novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

6. Izskatot R. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, xxx pagasts, Riebiņu 

novads, 2020.gada 14.septembra  iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, iznomāt   pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,3344 ha platībā ar kadastra 
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apzīmējumu 76480020675, kas atrodas Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 

gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas 

maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. 

Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

6.1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar K. A. (miris), personas kods xxxxxx-xxxxx, 

par zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480020675. 

7. Izskatot A. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, xxx pagasts, Riebiņu 

novads, 2020. gada 13. oktobra iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumu” 29.2, 30.2.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 0,04 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050774, kas atrodas Riebiņos, Riebiņu pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes 

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 29.2, 30.2 punktam un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020. gada 21. janvāra 

Saistošo noteikumu Nr. 1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša 

vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” 2.1 apakšpunktu (par zemesgabalu līdz 500 m2 

– 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 7,00 EUR gadā). 

Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

15. 

Par zemes vienību apvienošanu un robežu precizēšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par zemes vienību apvienošanu un robežu precizēšanu. 

 Aktualizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā par pašvaldībai 

piekritīgajām zemes vienībām, konstatēts, ka pašvaldībai iespējams šīs zemes racionālāk 

izmantot iznomājot, tās apvienojot Riebiņu un Sīļukalna pagastā. 

Atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam (2012.-2024.gadam), pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”, „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Zemes pārvaldības likuma  1.pantu par zemes konsolidāciju 

un zemes pārvaldību un zemes izmantošanas optimizāciju, ietverot zemes vienību struktūras 

uzlabošanu un starpgabalu likvidēšanu, turpmāk radot  priekšnoteikumus zemes racionālai 

izmantošanai, ievērojot zemes izmantotāju tiesības un pienākumus, nodrošinātu zemes 

īpašnieka iespējas pilnvērtīgi izmantot zemi, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta 

noteikumiem nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un  nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Riebiņu novada dome, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 76620060133, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76620060210 0,5ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu. 
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1.1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76620060210 (0,5 ha), 

76620060118 (1,0 ha) un 76620060119 (1,6658 ha) kopplatībā 3,1658 ha vienā 

zemes gabalā un vienā īpašumā atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

1.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101).  

1.3. Noteikt, ka apvienoto zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo 

uzmērīšanu dabā. 

1.4. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu „Skanģeļu zeme”. 

1.5. Precizēt nekustamam īpašumam „Skanģeļu zeme” zemes robežas un platību,  

nosakot, ka tā ir 3,1658 ha (eksplik. LIZ: 3,1658 ha, t.sk.: 3,1658 ha, ganības). 

2. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76780030175 3,5 ha platībā un 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76780030176 1,4260 ha platībā vienā zemes 

gabalā, nosakot kopplatībā 4,9260 ha  atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

2.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101).  

2.2. Noteikt, ka apvienoto zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo 

uzmērīšanu dabā. 

2.3. Precizēt zemes robežas un platību, nosakot, ka tā ir 4,9260 ha (eksplik. LIZ: 

4,9260 ha, t.sk.: 4,9260 ha, tīrumi). 

3. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76760010264 1,8 ha platībā un 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760010228 2,2295 ha platībā vienā zemes 

gabalā, nosakot kopplatībā 4,0295 ha  atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

3.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101).  

3.2. Noteikt, ka apvienoto zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo 

uzmērīšanu dabā. 

3.3. Precizēt zemes robežas un platību,  nosakot, ka tā ir 4,0295 ha (eksplik. LIZ: 

4,0295ha, t.sk.: 3,8295 ha tīrumi, 0,2 ha zem ceļiem). 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

16. 

 Iesniegumu izskatīšana 

16.1. 

IK SAGA „Vēju Roze”  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

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

adrese: Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, individuālās 

komersantes Aļonas Grebežas 2020.gada 9.oktobra iesniegumu par līguma par siltumapgādi  

ēkā Aglonas ielā Nr.3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, izbeigšanu. 

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt 2017. gada 22. marta līgumu ar IK SAGA „Vēju Roze”, reģ. Nr. 4150203799, 

par  apkures pakalpojumiem telpās Aglonas ielā 3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā,  

Riebiņu novadā, ar 2020./2021. gada apkures sezonas sākumu. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

16.2. 

SIA „INGA-94”  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas Ā. Elsts 
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Riebiņu novada dome izskata SIA „INGA-94”, reģ. Nr. 41503011702, juridiskā adrese: 

Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, valdes locekles Ingrīdas Skačkovas 2020.gada 19.oktobra 

iesniegumu par līguma par siltumapgādi Aglonas ielā Nr.3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, 

slēgšanu ar  2020.gada apkures sezonas sākumu.  

Novada dome konstatē, ka kopējā apkurināmo telpu platība ir 74,6 kv.m., t.sk. telpa 

Nr.1 ar platību 10,6 kv.m., telpa Nr.2 ar platību 40,3 kv.m., telpa Nr.3 ar platību 23,7 kv.m..  

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar SIA „INGA-94”, reģ. nr. 41503011702, par telpu, kas atrodas Aglonas 

ielā Nr.3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, apkuri ar 2020. gada 20. oktobri. 

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

mēnesī. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

  

16.3. 

Rušonas bibliotēkas vadītājas Intas Selickas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Rušonas bibliotēkas vadītājas Intas Selickas 2020.gada 

13.oktobra iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu Rušonas bibliotēkas 70 gadu 

jubilejas pasākumam. 

Novada dome konstatē, ka galvenais jubilejas pasākums – tikšanās ar dzejnieci Annu 

Rancāni. Autoratlīdzība dzejniecei un pasākuma organizēšanai -  EUR 150. 

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt papildus finansējumu Rušonas bibliotēkai 70 gadu jubilejas pasākuma 

organizēšanai EUR 150 no Rušonas kultūras nama izdevumu ekonomiskās klasifikācijas  

koda 2000.  

 

16.4. 

J. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par J. P., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 25. septembra iesniegumu 

par nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam (jaunbūvei). 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Piešķirt jaunbūvei, kas atrodas īpašumā ar kadastra numuru 76700130094, adresi 

“Lauku rezidence Niedras”, Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu novads”. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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16.5. 

A. R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. R., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 16. oktobra iesniegumu 

par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Grozīt Riebiņu novada domes 15.09.2020. lēmuma Nr. 12.4 (protokola Nr. 12) 3. 

punktu un izteikt to šādā redakcijā: “Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu76760050028 nosaukumu “Latgalītes” un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76760050057 – “Mēnesnīcas”. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

16.6. 

Biedrības “MK Trio” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par MK Trio vadītāja Jāņa Litaunieka, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo 

xxx pag., Riebiņu novadā,  2020. gada 24. augusta iesniegumu par medību platību 

apsaimniekošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par medību platību apsaimniekošanu zemes vienībām 

ar šādiem kadastra numuriem: 76800020091, 76800020350, 76800020473, 76800030153, 

76800030272, 76800030315, 76800040183, 76800040192, 76800040194, 76800040223, 

76800040224, 76800040348, 76800040358, 76800040374, 76800040377, 76800040385, 

76800040391, 76800040412, 76800040435, 76800040439, 76800040455, 76800040458, 

76800040459, 76800040460, 76800040462, 76800040463, 76800040480, 76800040481.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

16.7. 

G. U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par G. U., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxx pag., Riebiņu novadā,  

2020. gada 7. septembra iesniegumu par medību platību apsaimniekošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 



18 

 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par medību platību apsaimniekošanu zemes vienībām 

ar šādiem kadastra numuriem: 76480030079, 76480050070, 76480040360, 76480040161, 

76480040182.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

16.8. 

Biedrības “MK Sābri” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par MK Sābri, reģ. Nr. 40008224795, valdes locekļa Pētera Visocka,  2020. 

gada 5. oktobra iesniegumu par medību platību apsaimniekošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1.  Slēgt līgumu uz pieciem gadiem par medību platību apsaimniekošanu zemes vienībām 

ar šādiem kadastra numuriem: 76480020407, 76480020410, 76480020340, 76480020302, 

76480020457, 76480020239, 76480020526, 76480020370, 76480020364, 76480020437, 

76480020556, 76480020608, 76480020610, 76480020345, 76480020455, 76480020328, 

76480020346, 76480020424, 76480020389, 76480020388, 76480020362, 76480020614, 

76480020613, 76480020616, 76480020151, 76480020387, 76480020464, 76480020466, 

76480020361, 76480020585, 76480020503,76480020507, 76480020423, 76480020287, 

76480020282, 76480020268, 76480020486, 76480020433, 76480020318.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

17. 

Par zemes nomas tiesību izsoli 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par zemes nomas tiesību izsoli. 

Izskatot K. U., personas kods xxxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx pagasts, Riebiņu 

novads, 2020.gada 26.augusta iesniegumu par zemes nomu un K. P., personas kods xxxxxx-

xxxxx, dekl. adrese: xxx pagasts, Riebiņu novads, 2020.gada 25.septembra iesniegumu par 

zemes nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32., 33. punktu nepieciešams veikt nomas zemju 

ar kadastra apzīmējumu 76480020364 (0,5 ha) un 76480020437 (0,27 ha) nomas izsoli. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts), pret, atturas nav, 

nolemj: 
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1. Uzdot pašvaldības atsavināšanas un privatizācijas komisijai veikt nomas zemju ar 

kadastra apzīmējumu 76480020364 (0,5 ha) un 76480020437 (0,27 ha) nomas izsoli. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus  (skat. 6. pielikumā) zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 76480020364 un 76480020437. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.30 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)     Jāzeps Ivanāns 

 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts 22.10.2020. 
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5. pielikums 

Riebiņu novada domes 

2020.gada 20. oktobra 

 lēmumam (sēdes prot. Nr.13, lēmums Nr. 12.) 

ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI 

1. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta VAS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs”, reģistrācijas numurs 40003356530, smilts – grants un smilts atradnes „Zīlāni” 

iecirknim “Zīlāni LAU” (turpmāk – iecirknis “Zīlāni LAU”)  Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 

saskaņā ar likumu „Par zemes dzīlēm” 4.panta piekto daļu. 

2. Atļauja dod tiesības atļaujas adresātam veikt smilts – grants un smilts ieguvi atradnē - iecieknis 

„Zīlāni LAU”, kas izvietota atļaujas adresāta zemes īpašumā Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 

kadastra numurs 76700040133, kadastra apzīmējums 76700040133, kopējā platība – 11,766 ha. 

3. Derīgo izrakteņu ieguve atradnē- iecirknis „Zīlāni LAU” atļauta tikai saskaņā ar valsts 

projektēšanas institūta „Latgiprodotrans” 1978.gadā un valsts projektēšanas institūta 

„Ceļuprojekts” 1990.--1991. gadā, SIA “Pētnieks”1999.gadā, SIA “Geolite”2018.-2019.gadā 

ģeoloģiski izpētīto un atlikušo krājumu aprēķina pārskata datiem, kas uzrādīti Derīgo izrakteņu 

atradnes pasē. 

4. Ieguves vietas robežas norādītas derīgo izrakteņu ieguves limita pielikumā “Smilts –grants un 

smilts atradnes – “Zīlāni”iecirkņa „Zīlāni LAU” izvietojuma plāns”, kas ir atļaujas pielikumā. 

5. Ekspluatējot atradni, jāievēro Ministru kabineta 21.08.2012. noteikumi Nr.570 „Derīgo 

izrakteņu ieguves kārtība”, kā arī citi normatīvie akti. 

6. Pirms derīgo izrakteņu ieguves, izstrādāt derīgo izrakteņu ieguves projektu, kurš veidots un 

saskaņots atbilstoši Ministru kabineta 21.08.2012. noteikumiem Nr.570 „Derīgo izrakteņu 

ieguves kārtība”. 

7. Pirms ieguves darbu uzsākšanas, noteikt atbildīgo darbinieku par ieguves darbu norisi un iegūto 

derīgo izrakteņu apjomu uzskaiti. 

8. Pirms ieguves darbu uzsākšanas nostiprināt dabā licences laukuma robežpunktus, kurā saskaņā 

ar šo atļauju notiks derīgo izrakteņu ieguve. 

9. Karjera izstrāde veicama saskaņā ar apstiprinātu derīgo izrakteņu ieguves projektu. 

10. Atradnes izstrādes dziļums nedrīkst pārsniegt derīgo izrakteņu krājumu aprēķina dziļumu. 

11. Veikt vides aizsardzības pasākumus saskaņā ar Daugavpils reģionālās vides pārvaldes tehnisko 

noteikumu Nr. DA20TN0141, tai skaitā karjera izstrādes procesā nepieļaut pazemes ūdeņu 

piesārņošanu, kā arī nepieļaut nesankcionētu atkritumu izgāztuvju veidošanos izstrādātajos 

iecirkņos. 
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12. Nodrošināt iegūto derīgo izrakteņu uzskaiti, derīgo izrakteņu zudumu un krājumu atlikumu 

noteikšanu. Kontrolēt iegūto derīgo izrakteņu apjomu un krājumu atlikumu noteikšanas 

precizitāti, veicot periodiskas topogrāfiskās uzmērīšanas karjerā. 

13. Informāciju par derīgo izrakteņu ieguvi iesniegt Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

14. Uzturēt kārtībā blakus atradnei esošos ceļus un iebrauktuves. 

15. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.panta 7.daļu „Juridiskajām un fiziskajām personām 

aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības.” Sakarā ar 

to, ka derīgo izrakteņu ieguves teritorijas nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 

76700040133, zemes gabala vienības kadastra Nr. 76700040133 iecirknim “Zīlāni LAU” ir 

valsts vietējā autoceļa V746 pievedcelš Zīlānu  karjeram, kuram noteikta 30m aizsargjosla 0,35 

km garumā, lūdzam jūs ievērot, ka jebkura darbība šī autoceļa aizsargjoslā ir jāsaskaņo ar 

Riebiņu novada pašvaldību. 

16. Ņemot vērā to, ka atradnes teritoriju šķērso 330kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla, lūdzam 

saskaņot paredzētās darbības šo gaisvada elektrolīniju aizsargjoslu teritorijā un to tuvumā ar 

gaisvada elektrolīniju īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Tāpat nav atļauta derīgo izrakteņu ieguve, 

derīgo izrakteņu un mehānismu, degvielas, smērvielu utt. izvietošana šo elektrolīniju 

aizsargjoslās. 

17.  Ņemot vērā, ka atradnes teritorija ziemeļos robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsargājamo ainavu apvidu “Kaučers”, noteikt, ka gadījumā, ja atradnes izstrādes gaitā tiek 

konstatēta negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un tajā esošajām dabas 

vērtībām, tai skaitā, tiek konstatētas hidroloģiskā režīma izmaiņas īpaši aizsargājamā dabas 

teritorijā, ieguves darbi ir jāaptur un jāveic padziļināta atradnes un tās ietekmētās teritorijas 

izpēte, veicot gruntsūdens līmeņa kontrolmērījumus un grunts izpēti.  

18. Ņemot vērā, ka atradnes teritorijā ir konstatēta īpaši aizsargājamā putnu suga – sila cīrulis (Lulla 

arborea), derīgo izrakteņu ieguvi uzsākt ārpus putnu ligzdošanas perioda (putnu ligzdošanas 

periods no 1. aprīļa līdz 15. jūlijam).  

19.  Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta 1. daļu „Vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas un aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts autoceļiem par saviem līdzekļiem 

kārtībā uztur zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts 

citādi.” 

20. Lūdzam Jūs savās darbībās ievērot pārējās Aizsargjoslu likuma (11.03.1997.) prasības. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                           Pēteris Rožinskis 

2020.gada 20.oktobrī 
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