
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2020. gada 25. augustā       Nr. 11 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdes darba kārtībā: 

 

  

 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Zemnieku saimniecības  „Madaras” iesnieguma izskatīšana 

Priekšsēdētāja 

vietnieks  

Jāzeps Ivanāns 

2. 
Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 76700010089 

atsavināšanu 

Jāzeps Ivanāns 

3. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Baloži” 

Jāzeps Ivanāns 

4. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Vaidavieši” 

Jāzeps Ivanāns 

5. 
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Aglonas ielā 3, 

Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

Jāzeps Ivanāns 

6. 
Par saistošo noteikumu Nr. 10/2020 “Par atbalstu 

daudzbērnu ģimenēm Riebiņu novadā” projekta 

apstiprināšanu 

Jāzeps Ivanāns 

7. 
Par Riebiņu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu un 

Riebiņu vidusskolas attīstības plāna 2020./2021.- 

2022./2023.m.g. saskaņošanu 

Jāzeps Ivanāns 

8. Iesniegumu izskatīšana Jāzeps Ivanāns 

9. 
Par logo maiņu Riebiņu novada multifunkcionālajam 

jaunatnes iniciatīvu centram „Pakāpieni” 

Jāzeps Ivanāns 

10. 
Par nekustamā īpašuma “Lauku iela 6” ar kadastra numuru 

7662 005 0659 nosacītās cenas apstiprināšanu 

Jāzeps Ivanāns 

11. 
Par nekustamā īpašuma “Vagaļi” ar kadastra numuru 7670 

015 0011 nosacītās cenas apstiprināšanu 

Jāzeps Ivanāns 

12. 
Par nekustamā īpašuma “Mālaine” ar kadastra numuru 

7662 005 0776 nosacītās cenas apstiprināšanu 

Jāzeps Ivanāns 

13. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Linejsala” 

Jāzeps Ivanāns 

14. 
Par domes priekšsēdētāja pilnvarošanu apstiprināt Riebiņu 

novada domes nolikumus, iekšējās kārtības un uzskaites 

noteikumus 

Jāzeps Ivanāns 
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Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietn. Jāzeps Ivanāns 

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās deputāti: Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors J. Leicis, Sagādes un loģistikas 

speciālists A. Lepers 

 

Nepiedalās: Pēteris Rožinskis (ikgadējā atvaļinājumā), Alberts Upenieks (aizņemts 

pamatdarbā) 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Ivanāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus 

četrus jautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus: 

 

1. Par Riebiņu vidusskolas iesaistīšanos Eiropas Savienības struktūrfondu 

projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(“PUMPURS”); 

2.  Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem; 

3. S. L. iesnieguma izskatīšana; 

4. Par Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J. Ivanāna 21.08.2020. 

rīkojumu Nr. 113 “Par mācību procesa organizēšanu Covid-19 infekcijas 

ierobežošanai”  

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, 

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

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

nolemj: 

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

 

1. 

Zemnieku saimniecības  „Madaras” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par z/s „Madaras”, reģ. Nr. 

41501018123, 2020. gada 3. augusta iesniegumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 

autoveikalam (kravas furgons- marka VW LT28, valsts reģ. Nr. JE 1607) tirdzniecībai ar 

pārtikas, pirmās nepieciešamības precēm un alu Sīļukalna un Galēnu pagastā. 

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, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut zemnieku saimniecības „Madaras”, reģ. Nr. 41501018123, autoveikalam 

(kravas furgons- marka VW LT28, valsts reģ. Nr. JE 1607) tirdzniecību laika 

periodā no 2020.gada 20. augusta līdz 2021.gada 19. augustam ar pārtikas un pirmās 

nepieciešamības precēm, alu Sīļukalna un Galēnu pagastā šādos maršrutos: 
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 Otrdienās: Vecbeču ciemā – pl. 11.10, Čaunānu ciemā- pl. 11.40, Teilānu 

ciemā- pl. 11.50, Broku ciemā- pl. 12.10, Aizpuriešu ciemā- pl. 12.40, Aizpurviešu 

ciemā- pl. 13.00, Kapinieku ciemā- pl. 13.20, Griģu ciemā- pl. 13.35, Bojāru ciemā- 

pl. 14.00. 

       Trešdienās: Zeimuļu-Puzāku ciemā- pl. 11.00, Voveru ciemā 11.30, 

Priževoitu ciemā pl. 12.00, Maltas Trūpu ciemā - pl. 12.40, Soboļevkas ciemā- pl. 

12.50, Marinsku ciemā – pl. 13.10. 

        Piektdienās:, Čaunānu ciemā – pl. 11.10, Teilānu ciemā- pl. 11.25, Broku 

ciemā- pl. 11.35, Kapinieku ciemā 12.10, Griģu ciemā- pl. 12.50, Seiļu ciemā pl. 

13.15, Ereļu ciemā- pl. 13.35, Vecbeču ciemā- pl. 13.50. 

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

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

 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 76700010089 atsavināšanu 
 Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

lēmumprojektu 2020.gada 20.jūlija sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AJ Koki”, reģ. 

Nr. 51503070661, jur. adrese “Upmalas”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 

iesniegumu par zemes gabala 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700010089 

nodošanu atsavināšanai, kas atrodas Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.  

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

ar kadastra numuru 76700010089 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700010089 (2,8ha). Zemes vienība ir 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 2021.gada 13.marts. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un 

divas saimniecības ēkas. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem, ēku īpašumam piešķirts kadastra numurs: 76705010008, 2020.gada 

17.jūnijā ēku īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, pamatojoties uz 2020.gada 20.janvāra 

pirkuma līguma pamata (īpašnieks SIA “AJ Koki”). 

 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, Edgars Vilcāns, 

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

Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), 

pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru76700010089 piešķirt nosaukumu 

“Vēji”. 

2. Nekustamo īpašumu “Vēji”, kadastra numurs 76700010089, reģistrēt 

zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700010089 atsavināt. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700010089 atsavināšanas 

veidu - pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas 
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atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā 

pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 

3. 

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

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par P. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2020.gada 

4.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Baloži”, kadastra numurs 76800030006, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030006 sadalīšanu trijos zemes gabalos. 

Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Baloži” sastāvā (kopplatība 40,7 

ha) ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76800030006 (40,7 ha), kas 

atrodas Pastaros, Stabulnieku pagastā,  Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Baloži” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76800030006 platība ir 40,7 ha, tā sadalāma  18,4 ha, 9,0 ha un 13,3 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija 

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

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

dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 76800030006, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800030006 

(platība 40,7 ha) sadalot trijos zemes gabalos 18,4 ha, 9,0 ha un 13,3 ha platībās 

atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

dabā. 

3. Noteikt atdalāmo zemes gabalu (18,4 ha un 13,3 ha, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- 

lauksaimniecība (kods 0101).  

 3.1. Noteikt plānoto zemes gabalu nosaukumu „Pēdas”. 

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (9,0 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. 
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4. 

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

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2020.gada 

5.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vaidavieši”, kadastra numurs 

76700070021, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700070021 sadalīšanu divos 

zemes gabalos. 

Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Vaidavieši” sastāvā ietilpst divas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76700070021 (7,5 ha) un 76700070022 (4,4 

ha), kas atrodas Kastīrē, Rušonas pagastā,  Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Vaidavieši” sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700070021 platība ir 7,5ha, tā sadalāma 1,5ha un 6,0ha 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”,  atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, 

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

Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), 

pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vaidavieši” 

ar kadastra Nr. 76700070021, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700070021 

(platība 7,5 ha) sadalot divos zemes gabalos 1,5 ha un 6,0 ha platībās atbilstoši 

grafiskajam pielikumam. 

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

dabā. 

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (1,5 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība 

(kods 0101).  

 3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala nosaukumu „Mārči”.  

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (6,0 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. 

 

5. 



6 

 

Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Aglonas ielā 3, Aglonas stacijā, Rušonas 

pagastā, Riebiņu novadā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2020.gada 

7.augusta iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu 

Aglonas ielā 3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. 

Dome konstatē, ka saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 

informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums – kadastrāli uzmērīts zemes gabals 

0,2869ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700120228,  ar Riebiņu novada domes 

2009.gada 8.decembra lēmumu noteikta kā pašvaldībai piekritīgā zeme. Uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120228 izveidots ēku un būvju īpašums ar 

kadastra numuru 76705120016. 

Atbilstoši Daugavpils tiesas Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumam nr. 

100000024254 ēku un būvju īpašums (kad. Nr. 7670 512 0016) reģistrēts zemes grāmatā 

2017.gada 19.janvārī. Būvju īpašnieki: SIA “Klints 99”, reģ. Nr.41503022053, pieder 

959/3844 domājamās daļas (veikals) un Riebiņu novada pašvaldība, reģ. 

Nr.90001882087, pieder 2885/3844 domājamās daļas (Rušonas bibliotēka). 2017.gada 

14.februārī īpašuma tiesības uz 959/3844 domājamajām daļām nostiprinātas A. G., 

personas kods xxxxxx-xxxxx, pamatojoties uz 2017.gada 11.janvāra pirkuma līgumu. I.S. 

iesniegumam ir pievienots 2020.gada 6.augusta nekustamā īpašuma pirkuma līgums par 

959/3844 domājamo daļu pārdošanu iesniedzējai par summu EUR 3300,00 (trīs tūkstoši 

trīs simti euro un 00 centi). 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un 

termiņiem”, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju,  atklāti balsojot ar 13 

balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina 

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

1. Atteikties domei  kā kopīpašniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7670 512 0016 959/3844 domājamajām 

daļām, kas atrodas Aglonas ielā 3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu 

novadā. 

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

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

 

6. 

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

novadā” projekta apstiprināšanu 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas K. Nagle 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par saistošo 

noteikumu Nr. 10/2020 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu novadā” projekta 

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

balsojot ar 11  balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina 

Staškeviča, Juris Sparāns), pret nav, 2 atturas (Marija Bernāne, Margarita Krole), 

nolemj: 

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

Riebiņu novadā” projektu  (skatīt 1. pielikumu). 
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Deputātes Margaritas Kroles priekšlikums - piešķirt pabalstu dižģimenēm 8+ EUR 

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

balsojot ar 9 balsīm pret (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Juris Sparāns), 4  par 

(Margarita Krole, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš), atturas nav, nolemj: 

Noraidīt Margaritas Kroles priekšlikumu. 

 

7. 

Par Riebiņu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu un Riebiņu vidusskolas 

attīstības plāna 2020./2021.- 2022./2023.m.g. saskaņošanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu vidusskolas Inetas 

Anspokas 2020. gada 13. augusta iesniegumu, kurā lūgts apstiprināt Riebiņu vidusskolas 

nolikumu un saskaņot Riebiņu vidusskolas attīstības plāna 2020./2021.- 2022./2023.m.g. 
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija 

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

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

1. Apstiprināt Riebiņu vidusskolas nolikumu (skatīt 2. pielikumu). 

2. Saskaņot Riebiņu vidusskolas attīstības plānu 2020./2021.- 2022./2023.m.g. 

(skatīt 3. pielikumu). 

 

8. 

Iesniegumu izskatīšana 

8.1. 

P. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par P. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 12. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Joņi”, kadastra numurs 76700070075, zemes 

vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700070190, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Čegi” . 

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

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

 

8.2. 

J. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 
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un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par J. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 17. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Litavnieki”, kadastra numurs 76700010057, 

zemes vienību 15,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700010058, izveidojot 

jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Ritenīši” . 

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

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

 

8.3. 

Ā. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par Ā. B., dzīv. xxx, 2020. gada 20. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Donāti”, kadastra numurs 76780030040, 

zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780010208 un 4,1 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 76780010209, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Meža Donāti”. 

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

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

dienas. 

 

8.4. 

L. Z. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par L. Z., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx, 2020. gada 3. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Upmalas”, kadastra numurs 76760040036, 

zemes vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040038, izveidojot 

jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Lapiņas”. 

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

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

 

8.5. 

A. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx, 2020. gada 4. 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 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas 

nav, Andrs Sondors balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Ceriņi”, kadastra numurs 76780030038, zemes 

vienību 0,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780030369, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Jaunceriņi”. 

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

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

 

8.6. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx, 2020. gada 28. jūlija 

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, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Rema”, kadastra numurs 76800010089, zemes 

vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800010215, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Zviergža”. 

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

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

 

8.7. 
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SIA “DIZOZOLS” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par SIA “DIZOZOLS”, reģ. Nr. 44103079618, 2020. gada 2. 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Ūgaiņi”, kadastra numurs 76800020057, zemes 

vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 768000010302, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Meža Ūgaiņi”. 

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

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

 

9. 

Par logo maiņu Riebiņu novada multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram 

„Pakāpieni”  
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas Ā. Elsts, I. Pokšāne 

 Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes 

iniciatīvu centra „Pakāpieni” (turpmāk - Centrs) vadītāja Oskara Bērziņa lēmumprojektu 

par Centra logo maiņu. 

Pēc jauniešu domes un novada jauniešu izteiktās iniciatīvas  radīt spilgtāku tēlu 

novada jauniešu centram tika nolemts mainīt iepriekšējo logo piesaistot reklāmas 

speciālistus un izveidojot mūsdienīgu, un saistošu jaunu centra logo, kas veicinātu 

Riebiņu novada jauniešu centra atpazīstamību citu novadu un apmeklētāju vidū, nemainot 

centra nolikumu, un centra darbības vīziju, bet gan to tikai papildinot. 

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, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

„Pakāpieni” logo maiņu.  

 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Lauku iela 6” ar kadastra numuru 7662 005 0659 

nosacītās cenas apstiprināšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

lēmumprojektu un konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes 

lietotāja) iesniegumu un 21.08.2018.gada Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr.11 

(protokols Nr.11) „Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 005 0659 
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atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus atsavināšanas 

procedūras nodrošināšanai.  

 Īpašuma “Lauku iela 6” sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7662 005 0659,  0,0785 ha platībā, no tās 0,0785 ha aizņem zeme zem ēkām un pagalmi. 

Zemesgabals atrodas apdzīvotā vietā (ciems Riebiņi), robežojas ar pašvaldības ielu. 

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājām ar novada domes 

lēmumu 13.03.2007.g. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu (beigu term. 25.06.2027.).  

Uz  zemes gabala atrodas  bijušā zemes lietotāja tiesiskajā valdījumā esošas ēkas. 

Īpašuma vērtēšanu, nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā 

īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija, sadarbojoties ar SIA „JUREAL” 

sertificētu vērtētāju.  

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir  EUR 373,00 (Trīs simti septiņdesmit 

trīs euro).  

Atsavināšanas izdevumu kopsumma veido EUR 603,57 (Seši simti trīs euro un 

57centi),tajā skaitā: mērniecība- EUR 320,00; tiesas kancelejas nodeva- EUR 35,57; 

īpašuma vērtēšanas izdevumi- EUR 150,00; administrācijas izdevumi- EUR 98,00. 

 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 zemes 

grāmatās”3.panta 5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un 

atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Juris Sparāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

Apstiprināt īpašuma “Lauku iela 6”, kas atrodas Riebiņos, Riebiņu pagastā, 

Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7662 005 0659, 0,0785 ha kopplatībā nosacīto 

cenu EUR 977,00 (deviņi simti septiņdesmit septiņi euro). 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma “Vagaļi” ar kadastra numuru 7670 015 0011 nosacītās 

cenas apstiprināšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

lēmumprojektu un konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes 

lietotāja) iesniegumu un 18.02.2020.gada Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr.25 

(protokols Nr.3) „Par nekustamā īpašuma “Vagaļi” atsavināšanu” privatizācijas un 

atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.  

 Īpašuma “Vagaļi” sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7670 

015 0011,  3,7 ha platībā, no tās 2,6 ha aizņem lauksaimniecības zeme, 0,6 ha aizņem 

meži. Zemesgabals atrodas apdzīvotā vietā (ciems Rutuļi), robežojas ar pašvaldības ceļu 

un Rutuļu kapsētu. 

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājām ar novada domes 

lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu 

(beigu term. 02.03.2021.).  

Uz  zemes gabala atrodas  bijušā zemes lietotāja tiesiskajā valdījumā esošas ēkas. 

Subjekts ir iesniedzis Zemes vienības (aktuālu) zemes robežu plānu. 
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Īpašuma vērtēšanu, nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā 

īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija, sadarbojoties ar SIA „JUREAL” 

sertificētu vērtētāju. Izvērtējot nekustamā īpašuma tirgus situāciju Rušonas pagastā tiek 

piemērots koeficients 1,5. 

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir  EUR 1637,00 (Viens tūkstotis seši simti  

trīsdesmit septiņi euro).  

Atsavināšanas izdevumu kopsumma veido EUR 570,57 (Pieci simti septiņdesmit 

euro un 57centi), tajā skaitā: tiesas kancelejas nodeva- EUR 35,57; īpašuma vērtēšanas 

izdevumi- EUR 200; mežaudzes inventarizācijas izdevumi- EUR 225,00; administrācijas 

izdevumi- EUR 110,00. 

 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 zemes 

grāmatās”3.panta 5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un 

atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Juris Sparāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

Apstiprināt īpašuma “Vagaļi”, kas atrodas Rutuļos, Rušonas pagastā, Riebiņu 

novadā, ar kadastra numuru 7670 015 0011, 3,7 ha kopplatībā nosacīto cenu EUR 

3311,00 (trīs tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro), no tās par mežaudzi 0.60 ha EUR 

600,00 (seši simti euro),  (1ha nosacītā cena EUR 894.86 ). 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma “Mālaine” ar kadastra numuru 7662 005 0776 nosacītās 

cenas apstiprināšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

lēmumprojektu un konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (zemes nomnieka) iesniegumu 

un 16.05.2017.gada Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr.11 (protokols Nr.6) „Par 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7662 005 0718” privatizācijas un atsavināšanas 

komisija ir uzsākusi darbus atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.  

 Īpašuma “Mālaine” sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7662 

005 0727,  0,5660 ha platībā, no tās 0,5299 ha aizņem lauksaimniecības zeme. 

Zemesgabals atrodas apdzīvotā vietā (ciems Riebiņi), robežojas ar pašvaldības ielu, valsts 

autoceļu un subjekta  īpašumu. 

 Fiziska persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu (beigu term. 02.03.2021.).  

Uz  zemes gabala atrodas  zemes nomnieka tiesiskajā valdījumā esošas inženierbūves.  

Īpašuma vērtēšanu, nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā 

īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija, sadarbojoties ar SIA „JUREAL” 

sertificētu vērtētāju.  

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir  EUR 206,00 (Divi simti  seši euro).  

Atsavināšanas izdevumu kopsumma veido EUR 852,37 (Pieci simti septiņdesmit euro un 

57centi), tajā skaitā: tiesas kancelejas nodeva- EUR 35,57; īpašuma vērtēšanas izdevumi- 

EUR 200; mērniecības izdevumi- EUR 506,80; administrācijas izdevumi- EUR 110,00. 

 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 zemes 

grāmatās”3.panta 5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un 
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atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Juris Sparāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

Apstiprināt īpašuma “Mālaine”, kas atrodas Riebiņis, Riebiņu pagastā, Riebiņu 

novadā, ar kadastra numuru 7662 005 0776, 0.5660 ha kopplatībā nosacīto cenu 

EUR 1058.37 (viens tūkstotis piecdesmit astoņi euro, 37 centi). 
 

 

13. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Linejsala” 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par sertificēta zemes ierīkotāja Māra Seržana, sertifikāta numurs 

AA0168, 2020.gada 14.augustā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Linejsala”, kadastra numurs 

76780050036, kas atrodas 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 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija 

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

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

dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Linejsala” 

(kadastra Nr. 76780050036), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76780050036 (platība 9,2 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

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

76780050141) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Veronikas”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (6,7 ha, kadastra apzīmējums 

76780050139) zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 
 

14. 

Par domes priekšsēdētāja pilnvarošanu apstiprināt Riebiņu novada domes 

nolikumus, iekšējās kārtības un uzskaites noteikumus 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas Ā. Elsts, J. Kupris 

Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras 

un sporta, Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par domes priekšsēdētāja 

pilnvarošanu apstiprināt Riebiņu novada domes nolikumus, iekšējās kārtības un uzskaites 

noteikumus. 

 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 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars 

Vilcāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Āris Elsts, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret nav, 2 atturas (Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš), nolemj: 

Pilnvarot domes priekšsēdētāju apstiprināt Riebiņu novada domes nolikumus, 

iekšējās kārtības un uzskaites noteikumus. 
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15. 

Par Riebiņu vidusskolas iesaistīšanos Eiropas Savienības struktūrfondu projektā 

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”)  
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas I. Anspoka 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas 

Antras Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu vidusskolas iesaistīšanos 

projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(“PUMPURS”). 

24.08.2020. saņemts iesniegums no Riebiņu vidusskolas direktores Inetas 

Anspokas par skolas iesaistīšanos projektā no 2020. gada 1. septembra. Ņemot vērā 

projekta nosacījumus, skolas var brīvprātīgi pievienoties un īstenot projekta aktivitātes.  

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija 

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

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

1. Uzsākt Riebiņu vidusskolas dalību IKVD īstenotās darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” ar 2020. gada 1. septembri.  

2. Par projekta atbildīgo personu Riebiņu vidusskolā apstiprināt direktori Inetu 

Anspoku. 

 

16. 

Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem  
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas J. Kupris, A. Lepers, M. Krole, Ā. Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Sagādes un loģistikas speciālista Artūra Lepera 

lēmumprojektu par skolēnu pārvadājumu maršrutiem. 

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

atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Ārija Pudule, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Āris Elsts, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret nav, 2 atturas (Jānis Kupris, Margarita 

Krole, nolemj: 

Apstiprināt šādus maršrutus: 

NR.1 Maršruts:  Riebiņu vidusskola-Silajāņi-Antāni-Kotļarova-Bikova-Nalobņa-

Červoniki- Krevi-Riebiņu vidusskola. Tiek veikts pirmdienās no rīta un piektdienas 

pēcpusdienā. Brauc 12 skolēni. Vienas nedēļas reiss ir 65 km, izmaksas 48,75 eiro. 

NR.2 Maršruts: Riebiņu vidusskola-Kalna Randari-Pieniņi-Remenieki-Rumpīši-

Līčī-Riebiņu vidusskola. Maršrutā brauc 15 skolēni. Maršruts ir viena dienā 60 km, 

izmaksas 45 eiro dienā. 

NR.3 Maršruts: Caunes-Gailīšī-Antonišķi-Gaiļmuiža-Pizāni-Preiļi-Riebiņu 

vidusskola. Maršrutā brauc 38 skolēni. Maršruts ir viena dienā 90 km, izmaksas 72 

eiro dienā. 

NR.4 Maršruts:  Kassalieši-Sīļukalns-Upenieki-Salinieki-Gribolva-Mičuļevka – 

Galēnu pamatskola. Maršrutā brauc 12 skolēni. Maršruts sastāda dienā  ir 72 km, 

izmaksas 47 eiro dienā. 
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NR.5 Maršruts: Marinski-Soboļovka-Maltas Trūpi-Pustinka-Sondori–Briškas- 

Galēnu pamatskola. Maršrutā brauc 20 skolēnu. Maršruts viena dienā ir 40 km, 

izmaksas 26,4 eiro dienā. 

NR.6 Galēnu skola- Priževoiti- Soboļovka- Lomi Bortnieki – Dravnieku pamatskola-  

Pastari-Polkorna-Čaunāni-Galēnu pamatskola. Maršrutā brauc 19 Galēnu 

pamatskolas skolēnu. Kā arī nodrošina septiņu Dravnieku skolēnu nogādāšanu līdz 

skolai. Maršruts viena dienā  ir 58 km, izmaksas 38,28 eiro dienā. 

NR.7 Maršruts: Preiļi-Anspoki-Aizkalne-Aglonas stacija-Bašķi-Rušonas 

pamatskola. Brauc 35 skolēni. Maršruts viena dienā ir 90 km, izmaksas 72 eiro dienā. 

NR.8  Kompensēt degvielas izdevumus Dravnieku pamatskolas divu izglītojamo 

vecākam, skolēnu nogādāšanai uz/no izglītības iestādes maršrutā “Krištobi-

Dravnieki”. Dienā 20 km, izmaksā 2,2 eiro. 

 

17. 

S. L. iesnieguma izskatīšana   
Ziņo J. Ivanāns 

ierobežotas pieejamības informācija 

 

18. 

Par Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J. Ivanāna 21.08.2020. 

rīkojumu Nr. 113 “Par mācību procesa organizēšanu Covid-19 infekcijas 

ierobežošanai” 

Ziņo J. Ivanāns, uzstājas Ā. Elsts 

Novada domes lēmumprojektu par Riebiņu novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka J. Ivanāna 21.08.2020. rīkojuma Nr. 113 “Par mācību procesa organizēšanu 

Covid-19 infekcijas ierobežošanai” pieņemšanu zināšanai (skat. pielikumu). 

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ārija 

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

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

Apstiprināt Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J. Ivanāna 21.08.2020. 

rīkojumu Nr. 113 “Par mācību procesa organizēšanu Covid-19 infekcijas 

ierobežošanai”. 

 

Sēdi slēdz plkst.14.40 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)    Jāzeps Ivanāns 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)    Karīna Nagle 

 

Protokols parakstīts 31.08.2020. 

 

 


