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Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.03 

 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

uzturēšanas izmaksām 

Domes priekšsēdētājs  

P. Rožinskis 

2. 

Par Riebiņu novada sociālās aprūpes centra „Rušona” 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma maksas noteikšanu 

P. Rožinskis 

3. 
Par uzņēmēju grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu 

un konkursa izsludināšanu 2021. gadā 

P. Rožinskis 

4. 

Par mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido 

savu vidi” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma 

saņemšanai 2021. gadā apstiprināšanu, projektu 

konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

5. 
Par līdzfinansējumu projektam “Bērnu un jauniešu 

vasaras nometne “Izzini, Izmanto, Saudzē”” 

P. Rožinskis 

6. 

Par ATKLĀTA PROJEKTU KONKURSA 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu 

P. Rožinskis 

7. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

8. 
Par sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu  pārslēgšanu  

ar sociālas mājas “Rudenāji” īrniekiem 

P. Rožinskis 

9. 
Par pārmaksāto summu par bērnu uzturēšanos 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” dzēšanu 

P. Rožinskis 

10. 
Par uzstādītā aukstā ūdens skaitītāju, īres un komunālo 

pakalpojumu parādu dzēšanu 

P. Rožinskis 

11. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no J. M. 

P. Rožinskis 
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās:  

 

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Sociālā dienesta vadītāja S. Sprindža, izpilddirektors J. 

Leicis, Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele, Nekustamo īpašumu speciāliste I. 

Upeniece, galvenā grāmatvede V. Želve, Privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

priekšsēdētāja A. Tumašova 

 

Nepiedalās: Maigonis Mediņš (attaisnojošo iemeslu dēļ) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā kā nākamos jautājumus papildus 

sagatavotus šādus jautājumus: 

 

1. Par telpu patapinājumu līgumu izbeigšanu ar ģimenes ārsti Margaritu Kroli; 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ceperi”; 

3. Par zemes nomu; 

4. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76620070206013 nosaukuma 

un adreses maiņu; 

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040302 platības precizēšanu; 

6. Iesniegumu izskatīšana; 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Stūrmeža mājas”; 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem; 

9. Par zemes gabalu atsavināšanu; 

10. Par Iepirkumu komisijas lēmumu pieņemšanu zināšanai; 

11. Par valsts budžeta dotācijas 1.- 4. klašu izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu 

ārkārtējās situācijas laikā; 

12. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināšanai nodotajiem dzīvokļu  

īpašumiem Galēnu pagastā; 

13. Par nekustamā īpašuma “Sniedzes” ar kadastra numuru 7676 001 0055 nosacītās 

cenas apstiprināšanu; 

14. Par nekustamā īpašuma  „Mālaine” ar kadastra numuru 7662 005 0776  

atsavināšanas noteikumiem. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā četrpadsmit papildus jautājumus, un sākt 

sēdi. 

 

12. 
Par Riebiņu novada domes pašvaldības reorganizācijas 

plāna konstatējošo/lemjošo daļu 

P. Rožinskis 
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1. 

Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamo uzturēšanas izmaksām Riebiņu novada izglītības iestādēs 2021.gada janvārī 

–  augustā. 

Novada dome konstatē: 

1) Riebiņu novada izglītības iestādes apmeklē izglītojamie, kuru dzīvesvieta ir deklarēta 

citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. 

2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 4.punktu, pašvaldībai līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju 

mēnešu laikā pēc tam, kad izglītojamie sākuši izmantot pašvaldības izglītības iestādes 

sniegtos pakalpojumus, sagatavo un nosūta pakalpojumu saņēmējam parakstīšanai 

līguma projektu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē. 

3) Līguma projektam pievieno pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus. 

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

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

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

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt ar 2021.gada 1.janvāri Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 

un pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”  (skatīt 1. pielikumu). 

2. Uzdot Riebiņu novada domes ekonomistei sagatavot līgumus par Riebiņu novada 

domes un attiecīgās pašvaldības, kuru bērni (jaunieši) apmeklē Riebiņu novada 

izglītības iestādes, savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem, piemērojot šī lēmuma 1.punktā noteiktās viena izglītojamā izmaksas. 

 

 

2. 

Par Riebiņu novada sociālās aprūpes centra „Rušona” ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un ekonomistes 

Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada sociālās aprūpes centra 

„Rušona”  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas 

noteikšanu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums” 8.pantu, kas nosaka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas samaksas vispārīgos 

principus, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu, kas 

cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, Ministru kabineta 27.05.2003. 
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noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 

kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Noteikt maksu par Sociālā aprūpes centra „Rušona” viena iemītnieka mēneša 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu  EUR 695,04 (seši 

simti deviņdesmit pieci euro 04 centi)  mēnesī;  diennakts maksa - EUR 22,85 (izmaksu 

aprēķins 2.pielikumā).  

2. Noteikt likumīgo apgādnieku līdzmaksājumu, ja Sociālās aprūpes centra „Rušona” 

klienta deklarētā dzīvesvieta pakalpojuma piešķiršanas brīdī ir Riebiņu novadā, un 

klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas pie 

pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts nesedz šī lēmuma 1.punktā noteiktās 

izmaksas: 

2.1.  ja klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas 

pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts ir līdz EUR 200, līdzmaksājums – 

EUR 150;  

2.2.  ja klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas 

pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts ir no EUR 201 līdz EUR 300, 

līdzmaksājums – EUR 130;   

2.3. ja klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas 

pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts ir no EUR 301 līdz EUR 400, 

līdzmaksājums – EUR 120;  

2.4.  ja klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas 

pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts pārsniedz EUR 400, likumīgie 

apgādnieki maksā EUR 100. 

3. Ja Sociālās aprūpes centra „Rušona” klienta deklarētā dzīvesvieta pakalpojuma 

piešķiršanas brīdī nav Riebiņu novadā un klienta pensija (mīnus naudas summa 

personiskajiem izdevumiem), piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma 

pabalsts nesedz šī lēmuma 1.punktā noteiktās izmaksas, noteikt likumīgajiem 

apgādniekiem vai pašvaldībai, kas ievieto klientu aprūpes centrā, līdzmaksājumu, kas 

aprēķināms kā starpība starp pakalpojuma cenu un klienta iemaksām. 

4. Piemērot  1., 2. un 3.punktā noteiktās maksas  par SAC „Rušona” pakalpojumiem 

no  2021.gada 1.aprīļa.   

5. Uzdot SAC „Rušona” vadītājai līdz  2021.gada 31.martam   pārslēgt iepriekš noslēgtos 

līgumus par maksas pakalpojumiem. 

6. Ar 2021.gada 1.aprīli atzīt par spēku zaudējušiem Riebiņu novada domes 2018.gada 

20.februāra lēmumu Nr.4 „Par Riebiņu novada sociālās aprūpes centra „Rušona” 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksas 

noteikšanu”.   

 

3. 

Par uzņēmēju grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu 

2021. gadā 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Attīstības 

un plānošanas daļas projektu vadītājas Sanitas Kabakovas sagatavoto lēmumprojektu par 

uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada uzņēmējiem” Riebiņu novada pašvaldības 

finansējuma saņemšanai 2021. gadā konkursa nolikuma apstiprināšanu un uzņēmēju grantu 

projektu konkursa izsludināšanu. 
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2021. gada pašvaldības budžetā uzņēmēju grantu konkursam kopējais plānotais 

finansējums ir 8000,00 Eur. Izstrādātais projektu konkursa nolikums paredz vienam projekta 

pieteikumam pašvaldības atbalstu ne lielāku kā 2000,00 Eur. 

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

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā 

nepiedalās, nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu uzņēmēju grantu konkursam Riebiņu novada pašvaldības 

finansējuma saņemšanai 2021. gadā (skat. 3. pielikumu). 

2. Konkursa pieteikumu iesniegšanu noteikt no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 2. 

aprīlim. 

3. Apstiprināt vērtēšanas komisiju 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā: Sanita Kabakova, 

Ilze Kudiņa, Inese Kunakova, Alberts Upenieks, Ārija Pudule.  

 

 

4. 

Par mazo grantu projektu konkursa 

 “Iedzīvotāji veido savu vidi” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 

2021. gadā apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, Sociālo 

jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un projektu vadītājas Ilzes 

Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu projektu konkursa  “Iedzīvotāji veido savu 

vidi” nolikuma Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā apstiprināšanu, 

projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. 

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

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā 

nepiedalās, nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu mazo grantu projektu konkursam  “Iedzīvotāji veido savu vidi” 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā (skat. 4.pielikumu). 

2. Izsludināt mazo grantu projektu konkursu  “Iedzīvotāji veido savu vidi” Riebiņu 

novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā. 

3. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa  “Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas 

komisiju 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa, Sanita 

Kabakova, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne. 

 

 

5. 

Par līdzfinansējumu projektam  

“Bērnu un jauniešu vasaras nometne “Izzini, Izmanto, Saudzē”” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, Sociālo 

jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un projektu vadītājas Sanitas 

Kabakovas lēmumprojektu par dalību Valsts Zivju fonda rīkotajā projektu konkursa aktivitātē 

“Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu 

izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tajā skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai 

uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” ar 
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projektu “Bērnu un jauniešu vasaras nometne “Izzini, Izmanto, Saudzē””. Valsts zivju fonda 

maksimālais iespējamais fonda finansējums vienam projektam ir 30 000 EUR. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties Valsts Zivju fonda rīkotajā projektu konkursa aktivitātē “Sabiedrības 

informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu 

izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tajā skaitā publicistikas izdevumiem, 

mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai 

radioraidījumiem” un iesniegt projektu “Bērnu un jauniešu vasaras nometne “Izzini, 

Izmanto, Saudzē””.  

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem 

līdzekļiem Riebiņu novada domes 2021. gada budžetā 15% apmērā no attiecināmajām 

izmaksām, t.i., EUR 1084,83 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit četri eiro, 84 

centi) projektam “Bērnu un jauniešu nometne “Izzini, Izmanto, Saudzē”” (projekta 

kopējās izmaksas EUR 7232,25 (septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit divi eiro, 25 

centi). 

 

 

6. 

Par ATKLĀTA PROJEKTU KONKURSA “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Attīstības un 

plānošanas daļas projektu vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par atklāta 

projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos” īstenošanu Riebiņu novadā.  

Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 

iesaistītās pašvaldības organizē jaunatnes iniciatīvas projektu konkursus, kuri vērsti uz 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt 

izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 2020. gadā uzsākti 3 projekti, 

no kuriem divi jau veiksmīgi realizēti.      

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek 

nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā 

summa, ne vairāk un ne mazāk. Riebiņu novadam piešķirtā kvota 2021. gadā ir 1 projekts.  

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar MK 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.  460 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

"Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus" īstenošanas noteikumi”. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (skat. 6. 

pielikumu). 
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2. Attīstības un plānošanas daļai organizēt atklātu projektu konkursu 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” atbilstoši izstrādātajam nolikumam.  

3. Izveidot jauniešu iniciatīvu projektu vērtēšanas komisiju šādā 3 locekļu  sastāvā: 

Inesi Jakoveli, Sandru Sprindžu, Evelīnu Visocku. 

 

 

7. 

Iesniegumu izskatīšana 

7.1. 

S. B. iesnieguma izskatīšana 
    Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Stabulnieku 

pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas lēmumprojektu par S.B. iesniegumu par 

dzīvojamās platības piešķiršanu. 
[..] 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

Izīrēt S. B. dzīvokli, kas atrodas Jaunā ielā 5a/2 (korpuss-1), Stabulniekos, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā.  
 

 

7.2. 

R. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Stabulnieku 

pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas lēmumprojektu par R. P. iesniegumu par 

dzīvojamās platības piešķiršanu. 
[..] 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

Izīrēt R.P. dzīvokli, kas atrodas Jaunā iela 5a/13, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā. 
 

7.3. 

Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas iesnieguma izskatīšana 
   Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Stabulnieku 

pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas lēmumprojektu par īres līguma izbeigšanu 

ar G. K. (mirusi). 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt īres līgumu par dzīvokli Jaunā iela- 5a/19, Stabulniekos, ar G. K.. 
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

7.4. 

V. V.  iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

7.5. 

S. L. iesnieguma izskatīšana   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

7.6. 

A. J.  iesnieguma izskatīšana   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

7.7. 

V.Z. iesnieguma izskatīšana   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

7.8. 

J. Š. iesnieguma izskatīšana   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

7.9. 

S. S. iesnieguma izskatīšanu   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

8. 

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu  pārslēgšanu  

ar sociālas mājas “Rudenāji” īrniekiem  
   Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un vecākās 

juristes lēmumprojektu par sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu  pārslēgšanu ar sociālas 

mājas “Rudenāji” īrniekiem. 

Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, ir konstatēts, ka 2017. un 2018.gadā 

Riebiņu novada dome ir noslēgusi ar sociālās  mājas “Rudenāji”  īrniekiem sociālās dzīvojamās 

telpas īres līgumus uz nenoteiktu laiku.  

[..] 

          Saskaņā ar Riebiņu novada domes  2019.gada 15.oktobra saistošo noteikumu  Nr.13/2019 

“Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (stājušies 

spēkā 2020.gada 10.februārī) 29.punktu ar sociālās mājas “Rudenāji”  īrniekiem īres līgumus 

slēdz uz noteiktu laiku, t.i. sešiem mēnešiem. 
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        Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otrā daļa (turpmāk 

tekstā – Likums)  nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 

(sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.         

         Riebiņu novada domes 2019.gada 15.oktobra saistošo noteikumu  Nr.13/2019 “Kārtība, 

kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 22.punkts nosaka 

personas, kuras ir tiesīgas  īrēt sociālo platību. 

         Sociālais dienests ir konstatējis, ka iepriekšminētās personas nav zaudējušas tiesības īrēt 

sociālo platību, līdz ar to ierosina pārslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumus, nosakot 

līgumu darbības termiņu, kas nav pretrunā ar Likumā noteikto un līdz ar to  nevar būt ilgāk par 

sešiem mēnešiem. 

Izvērtējot Riebiņu novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, 

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, atklāti balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, novada dome 

nolemj: 

1. Pārslēgt  sociālās dzīvojamās telpas īres līgumus ar sociālās mājas “Rudenāji” 

īrniekiem, nosakot līgumu darbības termiņu  6 (seši) mēneši šādām personām: 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

9. 

Par pārmaksāto summu par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 

dzēšanu 
   Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un juristes 

lēmumprojektu par pārmaksāto summu par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis” dzēšanu. 

Novada domes grāmatvedība iesniegusi informāciju par pārmaksātajām summām par 

bērnu uzturēšanos  pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” Riebiņu pagastā.  

Izvērtējot informāciju, konstatētas par bērnu uzturēšanos bērnudārzā pārmaksas, kas veidojušās 

laika posmā no 2010.gada līdz  2015.gadam.  

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 251. panta 2.punktu, pašvaldību 

budžetos ieskaitāmās pārmaksātās summas, ja triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā 

noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai 

novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts 

ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un 

minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas 

nolēmums, dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par  nodokļiem un nodevām” 

25.1 panta 2.punktu,  atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), 

pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Dzēst pārmaksu par T. J. uzturēšanās izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē EUR 

3,56 apmērā. 

2. Dzēst pārmaksu par D. L. uzturēšanās izdevumiem  pirmsskolas izglītības iestādē 
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EUR 0,71 apmērā. 

3. Dzēst pārmaksu par N. O. uzturēšanās izdevumiem  pirmsskolas izglītības iestādē 

EUR 2,85 apmērā. 

4. Dzēst pārmaksu par B. R. uzturēšanās izdevumiem  pirmsskolas izglītības iestādē 

EUR 14,23 apmērā. 

5. Dzēst pārmaksu par A. S.uzturēšanās izdevumiem  pirmsskolas izglītības iestādē EUR 

2,85 apmērā. 

6. Dzēst pārmaksu par V. V. uzturēšanās izdevumiem  pirmsskolas izglītības iestādē EUR 

3,56 apmērā. 

 

 

10. 

Par uzstādītā aukstā ūdens skaitītāju, īres un komunālo pakalpojumu parādu dzēšanu 
   Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un juristes 

lēmumprojektu par uzstādītā aukstā ūdens skaitītāju, īres un komunālo pakalpojumu parādu 

dzēšanu. 

Riebiņu novada dome ( turpmāk – Dome) ir konstatējusi uzstādīto aukstā ūdens 

skaitītāju, īres un komunālo pakalpojumu parādu esamību personām, pret kurām nav iespējams 

realizēt prasījuma tiesību par parāda atmaksu sakarā ar parādnieku miršanas faktu, un faktu, ka 

ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš. 

 Dome, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu , 

Ministru kabineta 2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs" 187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem 

ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, 

kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos 

izdevumus, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, novada dome nolemj: 

DZĒST no Riebiņu  novada pašvaldības bilances šādus uzstādītā aukstā ūdens skaitītāju 

maksājumu parādus un  parādus par īri un komunālajiem pakalpojumiem: 

 

Parādnieka 

vārds, 

uzvārds 

Personas 

kods 

Parāda 

par ūdens 

sk.summa 

EUR 

Parāda par 

kom.maks.

summa 

EUR 

Parādnie

ka adrese 

Piezīmes Par 

kādu 

perio

du 

J. K. 
 

39,00  
 

Miris 

17.04.2010. 

 

V. L.  99,32   Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

Uz 

01.01.

2015. 

I. K. 
 

56,92  

 

50,44 
 

Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

Uz 

01.01.

2015. 

J. S.  32,01  112,94  Iestājies 

parāda 

Uz 

01.01.

2015. 
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piedziņas 

noilgums 

K. B.   26,42  Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

02.01.

2018. 

A. O.   28,38  Mirusi 

17.09.2016. 

 

A. Š.   18,90  Mirusi 

30.01.2016. 

 

A. P.   2,59  Mirusi 

19.01.2018. 

 

Kopā   466,92  (četri simti sešdesmit seši eiro 92 centi) 

 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā  

no J. M. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

juristes sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. M., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

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 1. 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. 

panta un 367. panta, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M.J. (personas kods xxxxxx-xxxxx,  adrese: xxx) nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu – EUR 273,96 (divi simti septiņdesmit trīs euro 96 centi), kas ietver 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi- EUR 135,84 (viens simts trīsdesmit pieci 

euro 84 centi), nokavējuma naudu - EUR 111,28 (viens simts vienpadsmit euro 28 centi), 

kopā –EUR 247,12 (divi simti četrdesmit septiņi euro 12 centi), nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 15,14 (piecpadsmit euro 14 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 11,70 (vienpadsmit euro 70 centi), kopā –EUR 26,84 (divdesmit 

seši euro 84 centi) bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un 

tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37'.panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

12. 
Par Riebiņu novada domes pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/lemjošo daļu 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, V. Želve, J. Leicis 
Novada dome izskata Finanšu komitejas, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Riebiņu 
novada domes galvenās grāmatvedes V. Želves sagatavoto informāciju par Riebiņu novada 
domes pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/lemjošo daļu (skat. 7. pielikumu - P1, 
P2, P3). 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot 

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes pašvaldības reorganizācijas plāna 
konstatējošo/lemjošo daļu (skat. 7. pielikumu - P1, P2, P7). 
2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību (Preiļu novada domi), kā arī publicēt 
informāciju pašvaldības tīmekļvietnē. 

 

 

13. 

Par telpu patapinājumu līgumu izbeigšanu ar ģimenes ārsti Margaritu Kroli 
Ziņo P. Rožinskis 

         Novada dome izskata vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par 2021.gada 

10.februāra Margaritas Kroles, personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu ar lūgumu izbeigt 

2018.gada 17.maija telpu patapinājuma līguma Nr. 9/2018 darbību ar 2021.gada 1.martu un 

2014.gada 14.novembra telpu patapinājuma līguma Nr. 93/pat. darbību ar 2021.gada 1.aprīli.  

         Dome konstatē: 

1. starp Riebiņu novada domi (turpmāk – pašvaldība) un ģimenes ārsti Margaritu Kroli 

(turpmāk- patapinājuma ņēmējs)  ir noslēgti divi telpu patapinājuma līgumi, ar kuriem 

pašvaldība ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā ģimenes ārstei  telpas Galēnos un Sīļukalnā; 

2. pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2014.gada 14.novembra sēdes lēmumu Nr.7 

(protokols Nr. 21),  2014.gada 14.novembrī ir noslēgts telpu patapinājuma līgums Nr. 93/pat. 

(turpmāk - Līgums) par  telpu 66,9 kv.m. kopplatībā Liepu ielā 2-19, Galēnos, Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā, kas atrodas ēkā ar kadastra Nr. 7648 002 0159 005 nodošanu lietošanā bez 

atlīdzības; 

3. pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2018.gada 15.maija sēdes lēmumu Nr.8 (protokols 

Nr. 8) “Par telpu patapinājuma līguma pagarināšanu”, 2018.gada 17.maijā ir noslēgts telpu 

patapinājuma līgums Nr. 9/2018 (turpmāk -Līgums) par telpas 51,28 kv.m. kopplatībā Latgales 

ielā 1A, Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, kas atrodas ēkā ar kadastra Nr. 7678 003 

0293 004 nodošanu lietošanā bez atlīdzības; 

4. saskaņā ar Līguma 1.2. apakšpunktu telpas nodotas bezatlīdzības lietošanā ar mērķi-  

nodrošināt ģimenes ārsta prakses darbību Riebiņu novada Galēnu un Sīļukalna pagasta  

iedzīvotājiem;  

5. saskaņā ar Līguma 2.1.2 apakšpunktu patapinājuma ņēmējs veic apmaksu par apkuri, 

kanalizāciju pēc Riebiņu novada domes sēdē noteiktajiem tarifiem, par patērēto ūdeni pēc ūdens 

skaitītāja datiem, elektrību un atbild par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  

6. Līguma 3.4.apakšpunkts noteic, ka katra no Pusēm var lauzt Līgumu, rakstiski iepriekš par 

to brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzamās Līguma laušanas, noformējot 

paziņojumu rakstveidā.  

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, novada dome nolemj: 
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1. Izbeigt Riebiņu novada domes un ģimenes ārstes Margaritas Kroles, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, 2014.gada 14.novembrī noslēgtā telpu patapinājuma līguma Nr. 93/pat. 

par  telpām ar kopējo plātību 66,9 kv.m. Liepu ielā 2-19, Galēnos, Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā  darbību 2021.gada 1.aprīlī. 

2.  Izbeigt Riebiņu novada domes un ģimenes ārstes Margaritas Kroles, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, 2018.gada 17.maijā noslēgtā telpu patapinājuma līguma Nr. 9/2018 par 

telpu ar kopējo plātību 51,28 kv.m. Latgales ielā 1A, Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā, 

Riebiņu novadā darbību 2021.gada 1.martā. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 189.pantā noteiktajam. 

 

14. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ceperi” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par sertificēta zemes ierīkotāja Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs AA0113, 2021.gada 

5.februārī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Ceperi”, kadastra numurs 76480040032, kas atrodas Galēnu 

pagastā, Riebiņu novadā. 

 Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas 

plānojumam.  

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

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 14 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

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

76480040032), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480040032 (platība 10,6 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (6,1 ha, kadastra apzīmējums 76480040184) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Strodu Ceperi”.  

2.2.Piešķirt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76480040183 adresi: „Ceperi”, Ceperi, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (4,5 ha, kadastra apzīmējums 76480040183) 

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. 

 

 

15. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par zemes nomu.  

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

un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 30.4 punktu,  atklāti balsojot ar 14 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 
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Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis 

Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Izskatot Z/S „Bricīši”, reģ. Nr. 41501023764, jur. adrese: Pastari, Stabulnieku pagasts, 

Riebiņu novads, īpašnieces Valentīnas Brices 2021.gada 1.februāra iesniegumu par zemes 

nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800030223 3,7 ha platībā, 

kas atrodas Pastaros, Stabulnieku 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” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes 

lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101).  

 

2. Izskatot O.O., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2021.gada 28.janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53. punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76700060116 2,00 ha platībā, 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” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

3. Izskatot D. Č., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2021.gada 19.janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76700130109 5,1128 ha platībā, 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” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

4. Izskatot V. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, xxx, Riebiņu novads, 2021.gada 5.februāra 

iesniegumu par  zemes nomas platības samazināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 76620050555 uz 0,5ha platību, pamatojoties uz Ministru 

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

noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 76620050555 0,5 ha platībā, 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 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

4.1 Veikt grozījumus, pārjaunojot 2019.gada 22.martā noslēgto zemes nomas līgumu 

Nr.B-1. 
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5. Izskatot J. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2021.gada 9.februāra iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76800010213 2,00 ha platībā, kas atrodas Čačos,  Stabulnieku 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” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

6. Izskatot O. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2021.gada 12.janvāra iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu, pamatojoties uz 

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

tiesības noteikumu” 53. punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar 

kadastra apzīmējumu 76760020130 2,5 ha platībā, kas atrodas Stražvaldos, Silajāņu 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

7. Izskatot J. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 

2021.gada 15.februāra  iesniegumu par 2011.gada 3.martā noslēgtā lauku apvidus zemes 

nomas līguma nr. S-2  pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību 2,985 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480020616, kas atrodas 

Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā,  un zemes vienību 6,7 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76480040371, kas atrodas Lomos-Bortniekos,  Galēnu pagastā, Riebiņu 

novadā, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 30.augusta Ministru 

kabineta Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. Zemes lietošanas 

mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76620070206013 nosaukuma un 

adreses maiņu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76620070206013 nosaukuma un adreses 

maiņu, pamatojoties uz SIA “Preime” 2021. gada 9. februāra iesniegumu par adrešu maiņu. 

Riebiņu novada dome, izskatot SIA “Preime”, reģ. Nr. 41503026248, 2021.gada 

9.februāra iesniegumu par adrešu maiņu, pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2019.gada 

15.janvāra lēmumu Nr.21 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam „Kalna Sprindži 1” un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei ir 

tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai 

precizēt adreses pieraksta formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 
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atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj:   

1. Mainīt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto adresācijas objekta adresi 

ēkai (kad. apz. 76620070206013) , kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

76620070189, no „Kalna Sprindži 1”, Sprindži, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads uz 

„Cerību Kalns”, Sprindži, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads  (klasifikatora kods 

106539031). 

2. Zemes vienībai (nekustamam īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 76620070189 

piešķirt nosaukumu „Cerību Kalns”. 

3. Ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76620070191, 

atstāt spēkā esošo reģistrēto VARIS adresi: „Kalna Sprindži”, Sprindži, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads (klasifikatora kods 103404978). 

 

 

17. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040302 platības precizēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par SIA „Ametrs”, reģ. Nr. 42403021417, Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 2021.gada 

3.februāra iesniegumu Nr.1-3/87 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040302, kas 

atrodas Silajāņu pagastā, platības precizēšanu. 

Veicot mērniecības darbus (kadastrālo uzmērīšanu) minētajā zemes vienībā, kas ir 

reģistrēta 0,3ha platībā Kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Silajāņu pagasta 

padomes 2005.gada 11.aprīļa lēmumu „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā no brīvajām 

valsts rezerves zemēm”, atšķiras un pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti, neiekļaujoties 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa  noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”132.punktā noteiktajā pieļaujamā platību nesaistē. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, novada dome nolemj: 

1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040302 platību, nosakot, ka tā 

ir 0,22ha (eksplik. LIZ:0,00ha, meži:0,19ha, purvi:0,02ha, zeme zem ceļiem:0,01ha).  

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

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

 

18. 

Iesniegumu izskatīšana 

18.1. 

E. L. iesniegumu izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par E. L., personas xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, Riebiņu novads, 2021.gada 8.februāra 

iesniegumu par adreses piešķiršanu jaunbūvēm. 

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

noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai 

institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja 

adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta 

formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 2.6., 11., 28.punktam, atklāti 
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balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, novada 

dome nolemj: 

1. Ēkām (2 jaunbūvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 002 

0237, piešķirt adresi: Skolas iela 7A, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads atbilstoši 8. 

grafiskajam pielikumam. 

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

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

 

 

18.2. 

M. L. iesniegumu izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par M. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxx, 2021.gada 8.februāra iesniegumu par 

nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam. 

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

noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai 

institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja 

adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta 

formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 2.6., 11., 28.punktam, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, novada 

dome nolemj: 

1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam “Mazkrasti”, kadastra numurs 

76700120107, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 76700120107 

un 76700120278, uz “Dālderi”. 

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

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

 

18.3. 

J. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par J. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2021. gada 10. februāra 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 (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Jānis 

Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Vairogs”, kadastra numurs 76480020152, zemes 

vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480040053, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Apsēni”. 

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

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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18.4. 

Biedrības “Mednieku klubs “Mednieks”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par biedrības “Mednieku klubs “Mednieks””, reģistr. Nr. 50008040041, valdes 

priekšsēdētāja A. Poplavska 2021. gada 28. janvāra 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar biedrību “Mednieku klubs “Mednieks””, reģistr. Nr. 50008040041, 

par medību platību apsaimniekošanu uz 5 (pieciem) gadiem par zemes vienībām ar 

šādiem kadastra numuriem: 76700010175 (8,8393 ha), 76700010185 (7,8 ha), 

76700010191 (2,20 ha), 76700010209 (1,0321 ha).  

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

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

 

 

19. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Stūrmeža mājas” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par sertificēta zemes ierīkotāja Māra Seržana, sertifikāta numurs AA0168, 2021.gada 20.janvārī 

elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Stūrmeža mājas”, kadastra numurs 76780030256, 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 14 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Stūrmeža mājas” 

(kadastra numurs 76780030256), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76780030472 (platība 5,46 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt paliekošajam zemes gabalam Nr. 1 (0,49 ha, kadastra apzīmējums 

76780030595) zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

2.1. Atstāt spēkā nosaukumu un ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76780030595, adresi: „Stūrmeža mājas ”, Broki, Sīļukalna pagasts, 

Riebiņu novads. 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (4,97 ha, kadastra apzīmējums 76780030596) 

zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

3.1. Piešķirt nosaukumu „Stārķīši”. 

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 
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20. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem 

20.1. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu 

veikšana Riebiņu novada Kategrades ezerā un Jāšezerā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” 

izstrādātajam projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada 

Kategrades ezerā un Jāšezerā”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, 

Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2021. līdz 10.2021. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 6098,40 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums ir 15.00 % jeb 915,40 EUR, pārējā summa 5183,00 EUR apmērā no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 
 

 

20.2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu 

veikšana Riebiņu novada Rušonas ezerā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” 

izstrādātajam projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada 

Rušonas ezerā”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, 

Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 
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publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2021. līdz 10.2021. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 9583,20 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums ir 15.00 % jeb 1438,20 EUR, pārējā summa 8145,00 EUR apmērā no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

 

20.3. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu 

veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” 

izstrādātajam projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada 

Zolvas ezerā”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, 

Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2021. līdz 10.2021. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 6679,20 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums ir 15.00 % jeb 1002,20 EUR, pārējā summa 5677,00 EUR apmērā no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

 

20.4. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju pavairošanas pasākumu veikšana 

Riebiņu novada Bicānu un Eikšas ezerā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” 

izstrādātajam projektam “Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Bicānu un 

Eikšas ezerā”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, 
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Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2021. līdz 10.2021. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 6050,00 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums ir 15.00 % jeb 908,00 EUR, pārējā summa 5142,00 EUR apmērā no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

 

21. 

Par zemes gabalu atsavināšanu 

21.1. 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76700070242 atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu 

par V. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, iesniegumu par zemes gabala 0,4319 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700070242 nodošanu atsavināšanai, kas atrodas Bašķos, 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.  

 Novada dome konstatē, ka ar Riebiņu novada domes 2008.gada 9.septembra lēmumu 

zemes vienība noteikta kā pašvaldībai piekritīgā zeme, zemes gabals nav kadastrāli uzmērīts, 

zemes lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

iznomāts īstermiņa nomā V. Š.. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.pantu, saskaņā ar 

likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma 

privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo 

informāciju,  atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76700070242 nosaukumu 

“Celītes”. 

2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 007 0242 kadastrālo uzmērīšanu 

un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

3. Nodot atsavināšanai zemes vienību 0,4319ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 007 

0242, kadastrāli uzmērot zemes vienības platība var tikt precizēta. 

4. Zemes vienību (kadasta apz. 76700070242) 0,4319 ha platībā  atsavināt Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

21.2. 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76620050805 atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu 

par A. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, iesniegumu par zemes gabala 
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1130m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050805 nodošanu atsavināšanai, kas atrodas 

Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

 Novada dome konstatē, ka zemes gabals 0,113ha paltībā ar kadastra apzīmējumu 

76620050805 ietilpst Riebiņu novada pašvaldības īpašuma ar nosaukumu “Skvēri” sastāvā un 

reģistrēts Zemesgrāmatā 2005.gada 12.decembrī. Zemes gabalam noteikts zemes lietošanas 

mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas 

(kods-0501) atbilstoši novada teritorijas plānojumam. Zemes gabals nodrošina piekļuvi 

īpašumam Liepu ielā 2, Riebiņos, Riebiņu pagastā, kura īpašniece ir A.K.. 

 Pamatojoties uz  to, ka pašvaldībai nav nepieciešma 0,113ha platība pašvaldības 

autonomo funkciju nodrošināšanai, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktam, 

21.panta 17.punktam, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

44.pantu, atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot ar 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis 

Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Skvēri”, kadastra nr. 76620050810, zemes vienību 

0,113ha pkatībā ar kadastra apzīmējumu 76620050805, izveidojot jaunu īpašumu. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas (kods-0501). 

3. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76700070242 nosaukumu 

“Krustceļi”. 

4. Nodot atsavināšanai zemes vienību 0,113ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 

0805. 

5. Zemes vienību (kadasta apz. 76620050805) 0,113ha platībā  atsavināt Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

22. 

Par Iepirkumu komisijas lēmumu pieņemšanu zināšanai 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijas lēmumprojektu par pieņemto 

lēmumu pieņemšanu zināšanai. 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Pārtikas produktu piegādes 
Riebiņu novada domes 
vajadzībām 2021.gadā  
1.daļa “Gaļa. Gaļas 

pārstrādes produkti” 

 

2.daļa “Dārzeņi, garšaugi, 

augļi un ogas” 

 

3.  daļa „Maize” 

 

4. daļa „Dažādi produkti” 

 

Atklāts konkurss  

"Rēzeknes gaļas 

kombināts" SIA 

 

"Lietas MD" SIA 

 

 

„Vecā maiznīca” SIA 
 

"Marijas centrs" SIA 

 

EIRO 27223,48 

 

 

 

EIRO 12238,00 

 

 

EIRO 9260,30 

 

EIRO 20249,68 
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Riebiņu novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas 
uzturēšanas darbu veikšana 
2021.gadā  

Atklāts konkurss Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

"Neitrino" 

EIRO 130221.43 

 

Bicānu ezera krastmalas 
labiekārtošana un laivu 
ielaišanas vietas izbūve 
saskaņā ar Dabas lieguma 
“Jašas- Bicānu ezers” dabas 
aizsardzības plānu 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

"Zeļļi Z" SIA EIRO 28250,10 

Līgums tiks slēgts 

projekta “Jaunu 

tūrisma infrastruktūras 

objektu izveide 

saskaņā ar dabas 

lieguma “Jašas- Bicānu 

ezers” dabas 

aizsardzības plānu” 

atbalstīšanas gadījumā 

Piena un piena produktu 
piegāde Riebiņu novada 
domes vajadzībām 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

"Preiļu siers" AS 

 

EIRO 14896,55 

 

Autotransporta tehnisko 
apkopju, remonta un 
rezerves daļu iegāde Riebiņu 
novada domes vajadzībām 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

SIA „VICARS” 

 

EUR 41 999.00 

EUR 6,90 par 1 

autoservisa darba 

stundu un 40 % atlaide 

automobiļu rezerves 

daļām un smērvielām. 

Līdaku mazuļu iegāde zivju 
resursu papildināšanai 
Kategrades, Jāšezerā, Zolvas 
un Rušona ezeros 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

IK "AQUALATS" EIRO 18480 

Līgums tiks slēgts 

Valsts Zivju  fondam 

iesniegtā projekta zivju 

resursu papildināšanai 

apstiprināšanas 

gadījumā 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs 

Sondors, Margarita Krole), pret, atturas nav, Jāzeps Ivanāns, Pēteris Rožinskis, Jānis Kupris 

balsojumā nepiedalās, novada dome nolemj: 

1. Pieņemt Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus zināšanai. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 
 

 

23. 

Par valsts budžeta dotācijas 1.- 4. klašu izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu 

ārkārtējās situācijas laikā 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas S. Sprindža 
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Riebiņu novada dome izskata sociālā dienesta vadītājas sagatavoto lēmumprojektu par 

valsts budžeta dotācijas 1.- 4. klašu izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas 

laikā. 

Novada dome konstatē: 

1) Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī,  izglītības iestādēs notiek  attālinātais 

mācību process. Riebiņu novada vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašu audzēkņi mācās 

attālināti no 2021. gada 25. janvāra. 

2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr.614 

“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus 

izglītojamo ēdināšanai”, par 2021. gada janvāri un februāri pašvaldības budžetā ir 

ieskaitīti līdzekļi izglītojamo ēdināšanai. 

3) Valsts budžeta dotācija vienam izglītojamajam tiek noteikta 0,71 euro dienā. Lai 

izlietotu piešķirtu valsts budžeta mērķdotāciju, ir nepieciešams sniegt atbalstu 

Riebiņu novada izglītojamajiem attālinātā procesa laikā, izsniedzot pārtikas pakas; 

4) Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – 

noteikumi Nr. 360) 27.4 punkts nosaka, ka gadījumos, kad izglītības iestādē 

izglītības ieguves process notiek attālināti,  pašvaldība saņemto valsts budžeta 

dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši 

pašvaldības domes lēmumam var izlietot 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo 

ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Sniegt atbalstu ēdināšanai  Riebiņu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-4. 

klašu izglītojamajiem  1,51 euro apmērā (t.i., 0,71 euro valsts budžeta dotācija un 0,80 

euro pašvaldības finansējums) par katru attālinātā mācību procesa dienu. 

2. Atbalstu izglītojamo ēdināšanai piešķir 30,20 euro (trīsdesmit euro, 20 centi) apmērā 

par laika periodu no 2021.gada 25. janvāra līdz 2021.gada 20. februārim katram 

izglītojamajam.  

3. Ja attālinātais mācību process tiks pagarināts, tad atbalstu turpināt sniegt 1,51  

euro apmērā dienā katram izglītojamajam,  piešķirot pārtikas paku reizi trijās 

nedēļās. 

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

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

 

 

24. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināšanai nodotajiem  

dzīvokļu  īpašumiem Galēnu pagastā 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu 

lēmumprojektu par nosacītās cenas apstiprināšanu dzīvokļu īpašumiem, kuri saskaņā ar novada 

domes lēmumiem ir nodoti privatizācijai.  

Dome konstatē, ka pamatojoties uz dzīvokļu īrnieku iesniegumiem un domes sēdes 

lēmumiem „Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai” privatizācijas un atsavināšanas komisija veic 

atsavināšanas procedūras, ir veikta dzīvokļu reģistrācija NĪVKIS un ir veikta dzīvokļu īpašumu 

reģistrēšana zemesgrāmatā. Dzīvokļu īpašumiem ir sertificētā vērtētāja novērtējumi. 

Saskaņā ar novada domes pieņemtajiem lēmumiem nekustamā īpašuma privatizācijas 

un atsavināšanas komisija veica šādu dzīvokļu īpašumu nosacītās cenas aprēķināšanu: 
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Dzīvokļa 

adrese,  

Kadastra 

numurs 

Īrnieka 

vārds, 

uzvārds 

Dzīvokļa 

platība 

m2 

Sertificēta 

vērtētāja 

noteikta 

tirgus 

vērtība 

Dzīvokļa 

/pamatlīdz./ 

bilances 

vērtība uz 
01.01.2021 

Kadastrāl

ā vērtība 

(euro) 

Atsavināšan

as izdevumi 

dz.plat. m2  x 

0,1priv. sert. 

x 39,84 

(euro) 

Nosacītā 

cena 

(euro) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Liepu iela 2-8 

7648 900 0076 

 

 

J. B. 

 

71,6 
 

2700,00 

 

313.25 

 

2407,00 

 

285,00 

 

2692,00 

Skolas iela 1-

14 

7648 900 0078 

 

M. B. 35,3 940,00 182.71 1364,00 141,00 1505,00 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, saskaņā ar 

likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes 

grāmatās” atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Liepu iela 2-8”  ar kadastra numuru 7648 900 0076 

nosacīto cenu EUR 2692,00 (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro ).  

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Skolas iela 1-14”  ar kadastra numuru 7648 900 0078 

nosacīto cenu EUR 1505,00 (viens tūkstotis  pieci simti pieci euro ).  

3.  Samazināt nosacīto cenu par 20 %. 

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

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

 

 

25. 

Par nekustamā īpašuma “Sniedzes” ar kadastra numuru 7676 001 0055 nosacītās cenas 

apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu 

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 7676 001 0055 atsavināšanu” privatizācijas un 

atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.  

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājām ar novada domes lēmumu 2010.g. 

09.11. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu (beigu 

term. 2021.g.19.07.).  

Zemes vienība 3,4 ha platībā, tajā skaitā 2,5 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 

0,9 ha pārējās zemes, ar kad. apz. 7676 001 0055  ietilpst nekustamā īpašuma “Sniedzes” ar 

kadastra numuru 7676 001 0055 sastāvā.  

Īpašuma vērtēšanu, nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada  domes nekustamā 

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

vērtētāju. 

Sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus cena par īpašumu “Sniedzes” ir 3600,00 (trīs tūkstoši 

seši simti euro).  

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir  EUR 1333,00 (viens tūkstotis trīs simti 

trīsdesmit trīs euro).  
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Atsavināšanas izdevumu kopsumma veido EUR 365,57 (seši simti trīs euro un 57centi), 

tajā skaitā: tiesas kancelejas nodeva- EUR 35,57, īpašuma vērtēšanas izdevumi- EUR 150,00, 

administrācijas izdevumi- EUR 180,00. 

 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sniedzes”, kas atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu 

novadā, ar kadastra numuru 7676 001 0055, 3,4 ha kopplatībā nosacīto cenu EUR 3600,00 

(trīs tūkstoši seši simti euro).  

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

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

 
 

 

26. 

Par nekustamā īpašuma  „Mālaine” ar kadastra numuru 7662 005 0776  atsavināšanas 

noteikumiem 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu 

lēmumprojektu nekustamā īpašuma  „Mālaine” ar kadastra numuru 7662 005 0776  

atsavināšanas noteikumiem. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta iesniegumu un 2017.g. 16.maija domes 

sēdes lēmumu nr.11 (protokols nr.6) „Par zemes gabala atsavināšanu” privatizācijas un 

atsavināšanas komisija veic atsavināšanas procedūru.  

Ir veikta zemes gabala kadastrālā uzmērīšana un īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Ar 

2020. gada 25. augusta novada domes lēmumu Nr.12 (protokols Nr.11) ir apstiprināta īpašuma 

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

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma  „Mālaine” ar kadastra numuru 7662 005 0776   atsavināšanas 

veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Mālaine”, kas atrodas Riebiņu  

pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7662 005 0776, izsoles noteikumu projektu 

(skat. 9.pielikumu). 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.27 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)       Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)       Karīna Nagle 
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Protokols parakstīts 22.02.2021. 

 

 

Deputāti, kas piedalījās domes sēdē videokonferences režīmā:  

 

Jāzeps Ivanāns 

 

 

Ārija Pudule 

 

  

Ineta Anspoka 

 

  

Ilga Pokšāne 

 

  

Alberts Upenieks 

 

  

Dina Staškeviča 

 

 

 Marija Bernāne 

 

 

Juris Sparāns 

 

 

 Āris Elsts 

 

 

Edgars Vilcāns 

 

 

 Andrs Sondors 

 

  

Jānis Kupris 

 

 

Margarita Krole 
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  ___.PIELIKUMS 

   

EKK Ekonomiskās klasifikācijas koda (EKK) nosaukums 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Sprīdītis" 

Dravnieku 

pamatskola 

Galēnu 

pamatskola 

Rušonas 

pamatskola 

Riebiņu 

vidusskola 

1100 

Atalgojums  (izņemot valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 

atalgojumam,  prēmijas, naudas balvas un materiālo stimulēšanu 

(EKK  1148), darba devēja piešķirtos  labumus un maksājumus 

(EKK 1170) 140339,67 58650,32 95240,87 87824,48 96837,53 

1200 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas ( izņemot valsts 

budžeta mērķdotāciju valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, iemaksas, kuras aprēķinātas no 

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

darba devēja piešķirtajiem  labumiem un maksājumiem (EKK 

1170)  41437,56 13836,14 24219,56 22898,32 29096,27 

1000 Atlīdzība kopā 181777,23 72486,46 119460,43 110722,80 125933,80 

2100 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120)) 0 0 20,67 0 514 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 418,68 734,32 787,76 104,39 957,66 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 3922,66 5250,12 11850,90 12575,17 6556,74 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi  1306,20 341,56 1258,09 251,38 2394,09 

2240 
Remontdarbi un citi iestādes uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 21733,57 578,80 29026,12 1396,83 14510,03 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 435,60 55,75 526,25 475,91 561,18 

2260 
Īre un noma (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 

2262)) 104,52 0 166,97 0,00 0,00 

2200 Pakalpojumi kopā 27921,23 6960,55 43616,09 14803,68 24979,70 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2030,10 367,61 4697,14 2644,06 13491,32 

2320 

Kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas 

izdevumus (EKK 2322)) 5880,81 9581,08 13998,94 8382,88 3042,44 
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2340 

Zāles, ķimikālijas , laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana 144,55 0 0.00 0.00 0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1902,23 1119,75 3130,46 1505,95 6832,37 

2360 

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošu personu 

uzturēšana  (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 

2363)pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās 

izglītības iestādēs no 5.klases)  0 0 581,60 0 1621,40 

2363 

2020.gadā plānotās izglītības iestāžu  ēdināšanas izdevumi 

izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības 

programmu 1.,2.,3.,4.klasē 0 764,67 3071,46 2453,05 6098,19 

2370 

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta 

mērķdotāciju mācību līdzekļu iegādei) 11,53 0 827,76 790,78 748,41 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000  kopā 9969,22 11833,11 26307,36 15776,72 31834,13 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 47 0 0 0 0 

5233 

Bibliotēku krājumi (izņemot valsts budžeta 

mērķdotāciju mācību literatūras iegādei) 22 0 0 388,76 0 

  

IZDEVUMI KOPĀ PĒC 2020.GADA NAUDAS 

PLŪSMAS (euro) 219736.68 91280,12 189404,55 141691,96 183261,63 

  IZGLĪTOJAMO SKAITS 2020.gada 1.septembrī 54 30 89 80 158 

  IZMAKSAS UZ VIENU AUDZĒKNI GADĀ (euro) 4069,20 3042,67 2128,14 1771,15 1159,88 

  

SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM 

PIEMĒROJAMĀS IZMAKSAS UZ VIENU 

AUDZĒKNI MĒNESĪ (euro) 339,10 253,56 177,35 147,60 96,66 
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SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA “RUŠONA” IEMĪTNIEKU UZTURĒŠANĀS MAKSAS APRĒĶINS 

 

Pēc  2020.gada naudas plūsmas uzskaitītie 

izdevumi    

Klasif.kods Izmaksu nosaukums EUR 

 

 

  Resursi izdevumu segšanai  250213,93  

Asignējumi no pašvald. budžeta visp. ieņēmumiem  250213,93  

  t.sk. izdevumi atbilstoši ekonom.kategorijām:    

1000 Atlīdzība 196815,96  
1100 Atalgojums 151272,77  
1200 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 45543,19  

2000 Preces un pakalpojumi 53397,97  
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0  
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 62,04  

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 5513,10  

2230 Iestādes administratīvie izdevumi 2810,04 

 

 

2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 645,35  
2250 Informācijas tehnoloģoju  pakalpojumi 92,91  

2310 

Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 4346,59  

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2432,12  

2340 Zāles, ķimikālijas, med.instrumeti 5774,71  
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2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 4685,25  

2360 

Valsts un pašvaldības aprūpē esošo personu 

uzturēšanas izdevumi 27035,86  

  

 

Pavisam  250213,93  
 

Iemītnieku skaits 

 

  30  

Izmaksas uz vienu iemītnieku gadā, EUR 8340,46  

Izmaksas uz vienu iemītnieku mēnesī   695,04  
Izmaksas uz vienu iemītnieku  

diennaktī   22,85  
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9. pielikums 

 

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA „MĀLAINE”, RIEBIŅU PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ 

  

IZSOLES NOTEIKUMU PROJEKTS 
 

1. Vispārīgie noteikumi: 

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

organizējama Nekustamā īpašuma izsole. 

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

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

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

Saules ielā 8, Riebiņos. 

1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni: 

 Dome - Riebiņu novada dome;  

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

 Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija. 

1.6. Izsole notiek 25.martā 2021.gadā, plkst.10.30 Riebiņu novada domē (2.stāva 206.kabinetā)                                                                                                                                                               

Saules ielā 8, Riebiņos. 

1.7. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.8. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 1058,37 (viens tūkstotis piecdesmit astoņi eiro 37 centi). Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% 

EUR. 

1.9.  Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts eiro 00 centi). 

1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 105,84 (viens simts pieci eiro un 84 centi), kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un kas jāieskaita Riebiņu 

novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 

ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2021. gada 25 .martam, plkst.10.00. 

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

UNLALV2X026. 

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

1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome. 

2. Zemesgabala raksturojums:  

2.1. Izsoles Objekta adrese – „Mālaine”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra numurs – 7662 005 0776. 

2.2.Zemesgabala kopplatība – 0.5660 ha. 

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

2.4.Zemesgabals iznomāts privātpersonai īstermiņa nomā. 

2.5. Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2021. – EUR 206,00 (divi simti seši euro  00 centi). 

http://www.riebini.lv/
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2.11 Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 
65392860. 

3. Izsoles priekšnoteikumi 

3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu. 

 3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 25.martā 2021. 

gadā plkst.10.00. 

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

 3.3.1. fiziskai personai: 

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

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

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

3.3.2. juridiskai personai: 

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

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

3.3.2.3. attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmā objekta iegādi; 

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

   3.3.2.5. No Valsts ieņēmumu dienesta informatīvās sistēmas dokuments, kas izdrukāts  ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms izsoles rīkošanas dienas, par to, ka izsoles 

dalībnieks ir samaksājis likumos paredzētos nodokļus un nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus; 

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

3.3.2.7. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija. Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām. 

3.4 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas 

numuru; fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru; juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi, tālruņa numuru, atzīmi par šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. 

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

apliecību. 

3.6 Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

3.6.1 nav iesniegti visi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktos noteiktie dokumenti; 

3.6.2 vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

4. Izsoles process: 
4.1Izsoli vada Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs (turpmāk  

izsoles komisijas priekšsēdētājs). Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas, 

priekšsēdētaja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaita. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Izsoles 

komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles 

dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra 

dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. 

Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 
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4.2 Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli par kādu cena 

tiks paaugstināta.  

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

izsoli, nodrošinājums netiek atmaksāts. 

4.4 Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir reģistrējies tikai viens pretendents, izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un paraksta izsoles 

noteikumus. Izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt objektu, nosolot vienu soli. Vienīgais 

izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju. 

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

4.5.1. izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs 

atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus; 

4.5.2. izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādīta saraksta; 

4.5.3. izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto 

cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un objekts ir pārdots personai, kas solījusi 

pēdējo augstāko cenu. Solītājam ir tiesības piedāvāt sākumcenu ar pieaugumu vairāku soļu apmērā vienā solījuma reizē. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā 

cena tiek ierakstīta protokolā; 

4.5.4. izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija 

atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina; 

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

4.5.6. dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu 

protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai; 

4.5.7. izsoles dalībnieks, kurs nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību vai neparakstās protokolā, tādējādi 

ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un 

nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo objektu, par to ir izdarāms ieraksts protokolā un izsole 

tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, objekts izskatāms kā nosolīts par vienīgā atlikušā izsoles dalībnieka nosolīto cenu. 

4.5.8. Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu. 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana: 

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

parakstīt tās priekšsēdētājam. 

5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma 

līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles rīkotājam nav iesniegti bankas 

dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Atkārtota izsole tiek izziņota saskaņā ar šiem noteikumiem. 

6. Pārējie noteikumi: 

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

Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek. 

6.2 Dome lemj par objektu samaksātās summas izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

6.3 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē. 
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6.4 Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma līguma spēkā stāšanās dienā.  

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

6.6 Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā līdz 2021.gada 31. maijam. 

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

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                              P. Rožinksis 

 
 


