
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Videokonferences režīmā 

  

2021. gada 19. janvārī       Nr. 1 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst.  14.05  

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

 

 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par piemaksām sociālā aprūpes centra “Rušona”   

darbiniekiem, kuri iesaistīti ar Covid-19 inficētu personu 

vai šo personu kontaktpersonu aprūpē 

Domes priekšsēdētājs 

P. Rožinskis 

2. 
Par pārtikas paku izsniegšanu izglītojamajiem attālinātās 

programmas apguves laikā 
P. Rožinskis 

3. 

Par līdzfinansējumu projektam “Jauna tūrisma 

infrastruktūras objekta izveide saskaņā ar Dabas lieguma 

“Jašas-Bicānu esers” dabas aizsardzības plānu” 

P. Rožinskis 

4. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

5. Par zemes nomu  P. Rožinskis 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi  Riebiņu 

novada domes 2018. gada 17. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 12/2018 “Par Riebiņu novada 

pašvaldības palīdzības pabalstiem”” projekta 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

7. Par amatu saraksta un amatalgu apstiprināšanu P. Rožinskis 

8. 
Par valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 

2021.gada janvārim-augustam sadalījumu 

P. Rožinskis 

9. 
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Par Riebiņu novada 

domes 2021. gada budžetu” projekta apstiprināšanu 

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, Maigonis Mediņš, Edgars 

Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns 

 

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

dienesta vadītāja S. Sprindža 

 

Nepiedalās: Margarita Krole (attaisnojošo iemeslu dēļ) 

 

Priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus sagatavotus 8 (astoņus) jautājumus.  

 

10. Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu SAC 

“Rušona” medmāsai, kura izmanto personīgo 

autotransportu darba braucienos 

P. Rožinskis 

11. Par deleģēšanas līgumu “Par Būvvaldes funkciju 

nodrošināšanu” ar Vārkavas novada domi 

P. Rožinskis 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Vaidavieši” 

P. Rožinskis 

13. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

14. Par zemes nomu P. Rožinskis 

15. Par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi” ar kadastra 

numuru 7680 003 0079 nosacītās cenas apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 001 

0055 atsavināšanu 

P. Rožinskis 

17. Par  02.03.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 

02-03/2020 

P. Rožinskis 

 

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

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

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

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

 

 

 

 

1. 

Par piemaksām sociālā aprūpes centra ”Rušona”  

darbiniekiem, kuri iesaistīti ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu 

aprūpē 
Ziņo P. Rožinskis 

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

sporta, Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par piemaksām sociālā aprūpes centra 

”Rušona” darbiniekiem, kuri iesaistīti ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu 

kontaktpersonu aprūpē. 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (turpmāk- Likums) 

47.panta otro  daļu, kurā ir noteikts: “Ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu 
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sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai tāds, kuram ir noslēgts 

līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta 

Covid-19 infekcija, pakalpojumu sniedzējs nosaka piemaksu paaugstināta riska apstākļos 

aprūpē iesaistītajam personālam par inficēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi līdz 

50 procentiem no mēnešalgas par laika periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 

30. jūnijam”, pašvaldībā ir jānosaka piemaksas  sociālās aprūpes centra “Rušona” 

nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu 

aprūpē.  

Saskaņā ar Likuma 47 panta trešo  daļu, kurā noteikts, ka   “Pašvaldību papildu 

izdevumus par piemaksām pašvaldības dibinātās institūcijās un institūcijās, ar kurām noslēgts 

līgums par šā panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanu, 50 procentu apmērā no 

pašvaldību faktiskajiem papildu izdevumiem sedz no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem". 

No valsts budžeta kompensē Piemaksu, kas nepārsniedz 50 procentus no mēnešalgas: 

1) darbiniekiem, kuri ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu aprūpē ir 

iesaistīti vairāk kā 50 % no darba laika – 50 % apmērā no amatalgas; 

2) darbiniekiem, kuri ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu aprūpē ir 

iesaistīti mazāk kā 50 % no darba laika – 25 % apmērā no amatalgas. 

Lai nodrošinātu Riebiņu novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Rušona”  

darbiniekiem iepriekšminētās piemaksas, ir sagatavots nolikuma “Kārtība, kādā tiek 

aprēķinātas, piešķirtas un izmaksātas piemaksas darbiniekiem, kuras aprūpē ar Covid-

19 inficētas personas vai šo personu kontaktpersonas  sociālās aprūpes centrā “Rušona”” 

projekts (skat. 1. pielikumu). 

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

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

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

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

Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Apstiprināt nolikuma projektu (skat. 1. pielikumu). 

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

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

 

 

2. 

Par pārtikas paku izsniegšanu izglītojamajiem 

attālinātās programmas apguves laikā 
         Ziņo P. Rožinskis 

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

sporta, Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par pārtikas paku 

izsniegšanu izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā. 

  Ņemot vērā  to, ka  visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija  pastāv no 2020. gada 

9. novembra  un uz šo brīdi tā ir pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim, vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apguve vispārizglītojošo skolu 

izglītojamajiem ir atšķirīgs.  No  2021.gada 4.janvāra mācību gada otrajā semestrī attālinātās 

mācības ir uzsākuši 7-12.klašu audzēkņi, 5.-6.klases izglītojamie attālināti mācās no 2021.gada 

11.janvāra, 1.-4.klasei ir pagarināts brīvlaiks līdz 2021.gada 25.janvārim.   

   Ņemot vērā iepriekšminēto, Riebiņu novada dome konstatē: 

1. Lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem, Riebiņu novada iepriekš valstī izsludinātajā  

ārkārtas situācijas periodā bija noteikusi pārtikas produktu paku nodrošināšanu 
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izglītojamajiem, kuri vispārējās izglītības iestādēs un izglītības programmu apgūst 

attālināti.  

2. Riebiņu  novada pašvaldībā ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā tika  

nodrošināti,  vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie, ar pārtikas paku 0,80  euro vērtībā 

vienā attālinātajā mācību dienā,  

3. Saskaņā ar pastāvošo ārkārtējo situāciju valstī un to, ka turpinās attālinātās mācības 

vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem, ir nepieciešams sniegt atbalstu ģimenēm ar 

bērniem ārkārtas situācijā, nodrošinot pārtikas paku izdali. 

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 

publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas paredz, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu, likuma par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.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, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem saņemt 

pārtikas paku vienu reizi trijās nedēļās attālināto mācību laikā, nepārsniedzot 

maksu par pusdienām 0,80 euro dienā (no pašvaldības budžeta izglītojamo 

ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem), līdz attālināto mācību atcelšanai. 

2. Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušiem, kuri mācās cita novada vispārizglītojošajā skolā, un kuriem ir 

piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss vai ir daudzbērnu 

ģimenes statuss,  saņemt pārtikas paku vienu reizi trijās nedēļās attālināto mācību 

laikā, nepārsniedzot maksu par pusdienām 0,80 euro dienā (no pašvaldības sociālā 

budžeta  paredzētajiem līdzekļiem),  līdz attālināto mācību atcelšanai. 

3. Organizēt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar sociālo 

dienestu lēmuma 1. un 2. punktā minētajiem izglītojamajiem vai viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem pārtikas pakas saņemšanu. 

4. Veikt pārtikas pakas komplektēšanu, ņemot vērā Veselības ministrijas ieteikumus 

pašvaldībām par pārtikas paku nodrošināšanu brīvpusdienu vietā izglītojamiem 

ārkārtējās situācijas laikā  un  2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumus 

nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”, saskaņojot novada izglītības iestādēm vienādu paku saturu. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā uz attālināto vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laiku. 

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

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

 

 

3. 

Par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam “Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras 

objekta izveide saskaņā ar Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības 

plānu” 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, 

kultūras un sporta, Sociālo jautājumu komitejas un  Attīstības un plānošanas daļas projektu 

vadītājas Sanitas Kabakovas lēmumprojektu par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda 
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rīkotajā aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” projekts “Esoša un jauna 

tūrisma infrastruktūras objekta izveide saskaņā ar Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas 

aizsardzības plānu. Latvijas vides aizsardzības fonda maksimālais iespējamais Fonda 

finansējums vienam projektam ir 30 000 EUR .  

Projekta budžets pēc iepirkumu veikšanas: teritorijas labiekārtošana, ceļa un 

stāvlaukuma pārbūve un laivu ielaišanas vietas (slipa) izbūve (34182,62 EUR ar PVN) , laivu 

piestātnes izveide (8939,96 EUR ar PVN) . 

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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursa aktivitātē 

“Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” un iesniegt projektu “Esoša un 

jauna tūrisma infrastruktūras objekta izveide saskaņā ar Dabas lieguma “Jašas-

Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu. 

2. Paredzēt līdzfinansējumu projektam “Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras 

objekta izveide saskaņā ar Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības 

plānu; projekta kopējās izmaksas EUR 43122,58 (četrdesmit trīs tūkstoši viens simts 

divdesmit divi  eiro 58 centi ), pašvaldības līdzfinansējums EUR 13122,58 (trīspadsmit 

tūkstoši  viens simts divdesmit divi  eiro 58 centi) apmērā no attiecināmajām 

izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem Riebiņu novada 

domes 2021. gada budžetā. 

 

 

4. 

Iesniegumu izskatīšana 

 4.1. 

S. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

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

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

16.decembra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 76760010251. 

  Konstatēts, ka zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā. Saskaņā 

ar zemes robežu plāna ekspikāciju 2,86 ha aizņem meži, zemes vienības kopplatība ir 2,86 ha. 

 Pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā no 14.08.2012., (14.08.2012. Riebiņu novada 

domes saistošie noteikumi Nr.9 par Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 

teritorijas izmantošanas un apbūves 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, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, 

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

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760010251 (platība 2,86ha) zemes 

lietošanas mērķi no lauksaimniecības (kods 0101) uz  – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

4.2. 
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A. K., M. K. un N. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

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

lēmumprojektu par A.K., M. K. un N. K., 2021. gada 11. janvāra 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 14  balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

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

Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Kudri”, kadastra numurs 76620050052, zemes 

vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620030014, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

1.2.  Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Korīši” . 

2. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Kudri”, kadastra numurs 76620050052, zemes 

vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620030015, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

2.2.  Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kudrēni” . 

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

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

 

 

4.3. 

A. Ž. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

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

lēmumprojektu par A. Ž., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2020. gada 22. decembra 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 14  balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, 

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

Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā  īpašuma “Virbuļi”, kadastra numurs 76620050484, zemes 

vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050484, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Viļānu iela 14” . 

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

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

 

5. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Izglītības, kultūras un 

sporta, Sociālo jautājumu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par zemes 

nomu. 

          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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Izskatot N. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2020.gada 20.novembra  

iesniegumu par 2011.gada 3.martā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma nr. Š-1  

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 

0,1ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050708, zemes vienību 3,9465 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76620080142 un zemes vienību 6,274 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76620080135, kas atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, uz 10 gadiem, 

nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

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). 

2. Izskatot SIA „Recro-N”, reģ. Nr. 45403039990, adrese: Rēzeknes iela 17A, Varakļāni, 

2020. gada 28. oktobra 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 76780030497 4,6 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76780040151 5,6 ha platībā, kas atrodas Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, 

nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas 

pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” atbilstoši 30.4 

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

lauksaimniecība (kods 0101).  

 

3. Izskatot S. C., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021. gada 4. 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 piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 

76800040481 1,8 ha platībā, kas atrodas Stabulniekos, 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).  

 

4. Izskatot A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2020. gada 21. decembra  

iesniegumu par 2012. gada 26. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 

P-10  pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” , iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,32 ha platībā ar 
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kadastra apzīmējumu 76760040231, kas atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, uz 10 

gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005. gada 30. augusta Ministru kabineta 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes lietošanas mērķis - zeme, 

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

4.1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar V. P. (miris), personas kods xxxxxx-xxxxx, par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760040231.  

5. Izskatot I. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2020. gada 14. decembra 

iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

29.2, 30.2. punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 0,10 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76480020239, kas atrodas Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu 

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

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

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

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

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

piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” 2.2 apakšpunktu (par zemesgabalu 

no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka 

kā 10,00 EUR gadā). Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018. gada 17. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “ Par Riebiņu novada pašvaldības palīdzības 

pabalstiem”” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

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

sporta, Sociālo jautājumu komitejas izskata Sociālā dienesta lēmumprojektu par saistošo 

noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018. gada 17. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 12/2018 “ Par Riebiņu novada pašvaldības palīdzības pabalstiem”” projekta 

apstiprināšanu. 

 Pamatojoties uz Grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 

uz pieņemtiem jaunajiem Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra  noteikumiem Nr. 809 

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 

saņemšanu, ir izstrādāts lēmumprojekts grozījumiem Riebiņu novada domes 2018.gada 17. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “Par Riebiņu novada pašvaldības palīdzības 

pabalstiem”” (skat. 2. pielikumu). 

           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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018. gada 

17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “ Par Riebiņu novada pašvaldības palīdzības 

pabalstiem”” projektu (skat. 2. pielikumu). 
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7. 

 Par amatu saraksta un amatalgu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, E. Vilcāns, M. Mediņš 

Novada dome izskata ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu 

par amatu saraksta un amatalgu apstiprināšanu. 

 Novada dome konstatē:  

1) 2021. gadā par EUR 70 ir paaugstināta minimālā darba samaksa, sasniedzot EUR 500. 

2) Riebiņu novada domes Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 8.punkts nosaka, 

ka minimālās algas palielināšana var būt par pamatu amatalgu pārskatīšanai visiem 

darbiniekiem. Pamatojoties uz to, ka amatalgu likmes nav pārskatītas trīs gadus, palielināt 

tās no 2021.gada 1.janvāra par EUR 70. 

3) Maksimālā mēnešalga deputātiem tiek noteikta saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 

oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša 

vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, un kam piemērots Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmajā daļā 

noteiktais koeficients, t.i. līdz 1,2, komiteju priekšsēdētājiem- 2,55. 2021.gadā deputāta, 

kurš neieņem algotu amatu domē, maksimālo algu aprēķina: EUR 1025,29 x 1,2= EUR 

1230,35. Šāda alga pienākas deputātam, kas strādā visas mēneša darba dienas pa 8 stundām 

dienā. Komiteju priekšsēdētājam maksimālo algu aprēķina: EUR 1025,29 x 2,55= EUR 

2614,49 

4) Vidējais stundu skaits mēnesī gada laikā ir 167,42 stundas. Maksimālā gada vidējā stundas 

tarifa likme deputātu darba samaksai ir EUR 7,35 (1230,35 : 167.42), komiteju 

priekšsēdētājam- EUR 15,62, priekšsēdētāja vietniekam EUR 19,60. 

Novada dome saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusa likumu, likumu 

“Par pašvaldībām,  atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta 

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

Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas 

nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās,  Maigonis Mediņš un Edgars Vilcāns nepiedalās 

balsojumā par lēmuma 3. punktu,, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību amatu sarakstu (skatīt 3. 

pielikumu).  

2. Apstiprināt  Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību amatpersonu un 

darbinieku amatalgas, nosakot, ka 2021. gadā tās tiek palielinātas par EUR 70 par 

likmi mēnesī. 

3. Noteikt 2021. gadā darba samaksu deputātiem ir EUR 7.35, komitejas 

priekšsēdētājiem EUR 15,62, priekšsēdētāja vietniekam EUR 19,60 stundā. 

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri. 

 

 

8. 

Par valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 2021.gada janvārim-augustam 

sadalījumu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata komiteju lēmumprojektu par valsts mērķdotācijas pedagogu darba 

samaksai 2021.gada janvārim-augustam sadalījumu. 

Novada dome saskaņā ar  likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 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, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, nolemj: 



10 

 

1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadalījumu pa 

izglītības iestādēm 2021. gada janvārim-augustam (skat. 4. pielikumu). 

2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu interešu izglītībai 2021. gada 

janvārim-augustam (skat. 5. pielikumu). 

3. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu piecgadīgo-sešgadīgo bērnu 

apmācībai 2021. gada janvārim-augustam (skat. 6. pielikumu). 

 

 

9. 

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Par Riebiņu novada domes 2021. gada budžetu” 

projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, Ā. Elsts, J. Kupris, I. Pokšāne 

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

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

par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Par Riebiņu novada domes 2021. gada budžetu” projekta 

apstiprināšanu(skat. 7. pielikumu). 

Pēteris Rožinskis ierosina EUR 4000 no pozīcijas “krēsli Silajāņu KN” novirzīt uz pozīciju 

“Silajāņu komunālā saimniecība” – attīrīšanas iekārtu tehniskā projekta izstrādei. 

      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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Atbalstīt priekšsēdētāja priekšlikumu. 

 

Novada dome saskaņā ar  likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 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, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Par Riebiņu novada domes 2021. gada 

budžetu” projektu (saskaņā ar 7. pielikumu). 

 

 

10. 

Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu SAC “Rušona” medmāsai, kura izmanto 

personīgo autotransportu darba braucienos 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes Sagādes un loģistikas speciālista A. 

Lepera lēmumprojektu par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu SAC “Rušona” medmāsai, 

kura izmanto personīgo autotransportu darba braucienos. 

Dome konstatē, ka ir saņemts SAC “Rušona” vadītājas iesniegums par degvielas 

piešķiršanu iestādes medmāsai, jo COVID-19 izplatības laikā  medmāsa nodrošina SAC klientu 

analīžu un testu nogādāšanu uz laboratoriju. 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Noteikt ikmēneša nobraukuma limitu SAC “Rušona” medmāsai COVID-19 izplatības 

laikā līdz 250 km mēnesī. 
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11. 

Par grozījumiem 2018. gada 2. janvāra deleģēšanas līgumā Nr. 1 ar Vārkavas novada 

domi “Par Būvvaldes funkciju nodrošināšanu” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes vecākās juristes I. Pedānes sagatavoto 

lēmumprojektu par deleģēšanas līgumu ar Vārkavas novada domi “Par Būvvaldes funkciju 

nodrošināšanu” (skat. 8. pielikumu).  

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Veikt grozījumus 02.01.2018. deleģēšanas līgumā Nr. 1 ar Vārkavas novada domi “Par 

Būvvaldes funkciju nodrošināšanu”, nosakot līguma beigu datumu – 2021. gada 31. 

decembris, un pieprasīt Vārkavas novada domei finansējumu 2021. gadam – 11 000 

(vienpadsmit tūkstoši euro). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 
 

 

12. 

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

Novada dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Kaspara Kudiņa, sertifikāta numurs 

AA0166, 2021.gada 13.janvārī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vaidavieši”, kadastra numurs 76700070021, kas 

atrodas Kastīrē, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. 

Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas 

plānojumam.  

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

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

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

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

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

Nr. 76700070021), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700070021 (platība 

7,5ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (1,5 ha, kadastra apzīmējums 76700070143) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Mārči”.  

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

apzīmējumu 76700070143 adresi: „Mārči”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads. 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (6,0 ha, kadastra apzīmējums 76700070126) 

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. 
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13. 

Iesniegumu izskatīšana 

13.1. 

R. Mūka muzeja vadītājas Mārītes Upenieces-Skuteles iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata R. Mūka muzeja vadītājas Mārītes Upenieces-Skuteles 

iesniegumu par piedalīšanos Valsts Kultūtkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares 

attīstības programmas” projektu konkursā ar projektu “Mobilo podestu iegāde R. Mūka muzeja 

krājuma saglabāšanas un tā izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšanai”. 

Izvērtējot R. Mūka muzeja materiālo bāzi, secināts, ka muzejā izstādēs izmantotie 

podesti ir gan ļoti sliktā stāvoklī, gan arī morāli novecojuši. Tāpēc muzeja vadītāja lūdz atbalstīt 

R. Mūka muzeja lēmumu piedalīties Valsts Kultūtkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju 

nozares attīstības programmas” projektu konkursā ar projektu “Mobilo podestu iegāde R. Mūka 

muzeja krājuma saglabāšanas un tā izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšanai”.  

Plānotās projekta izmaksas 3000,00 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums nav 

nepieciešams. Projekta rezultātā plānots iegādāties 4 mobilos podestus ar noņemamu stikla 

kupolu, kas tiktu izmantoti muzeja izstāžu veidošanai, radot estētiski baudāmāku rezultātu, kā 

arī nodrošinot drošu vērtīgu, īpaši saudzējamu eksponātu izstādīšanu. 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Piedalīties Valsts Kultūtkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības 

programmas” projektu konkursā ar projektu “Mobilo podestu iegāde R. Mūka muzeja 

krājuma saglabāšanas un tā izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšanai”. 

 

 

13.2. 

A. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas S. Sprindža 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

13.3. 

Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas 

iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Stabulnieku pagasta teritoriālās 

pārvaldes vadītājas F. Znotiņas iesniegumu par īres līgumu izbeigšanu un komunālo 

maksājumu parādu dzēšanu šādām mirušām personām: A. H. (EUR 1141,24), N. K. (EUR 

912,69), Z. Z.(EUR 645,07) 

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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Izbeigt īres līgumus un dzēst komunālo maksājumu parādu šādām mirušām personām: 

1) A.H. (personas kods xxxxxx-xxxxx)  - Skolas iela x/x, Stabulnieki, EUR 1141,24; 

2) N. K. (personas kods xxxxxx-xxxxx) -  Skolas iela x/x, Stabulnieki, EUR 912,69; 

3) Z.Z. (personas kods xxxxxx-xxxxx) – Jaunā iela x/x, Stabulnieki, EUR 645,07. 
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14. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par zemes nomu. 

            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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Izskatot S. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021. gada 8. janvāra  

iesniegumu par 2009. gada 3. novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 

P-10  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 

1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480020334, kas atrodas Galēnu pagastā, 

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

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes lietošanas 

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

2. Izskatot SIA „Volmārkoks”, reģ. Nr. 41503055637, jur. adrese: Volmāri, Aizkalnes 

pagasts, Preiļu novads, 2021. gada 13. 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 76620050858 1,4 ha platībā, kas atrodas Zasekos, 

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).  

3. Izskatot Z/S „Zaļās Birzes”, reģ. Nr. 41501011214, jur. adrese: Aglonas Stacija, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 2021. gada 11. janvāra iesniegumu par zemes 

iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53. punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76700120279 0,5 ha platībā, kas atrodas 

Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu 

atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas 

cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 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).  

 

15. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi” ar kadastra numuru 7680 003 0079 nosacītās 

cenas apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu 

lēmumprojektu par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi” ar kadastra numuru 7680 003 0079 

nosacītās cenas apstiprināšanu. 
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 Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja) iesniegumu un 

2020. gada 21. janvāra Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 2) „Par 

nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7680 003 0079 atsavināšanu” privatizācijas un 

atsavināšanas komisija ir uzsākusi darbus atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.  

 Īpašuma “Jaunbērziņi” sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7680 003 

0079, 7,2 ha platībā, no tās 6,7 ha aizņem lauksaimniecības zeme. Zemesgabals atrodas 

apdzīvotā vietā (ciems Pastari), robežojas ar pašvaldības autoceļu. 

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

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

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

18.04.2027.).  

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

Subjekts ir iesniedzis Zemes vienības (aktuālu) zemes robežu plānu. 

Īpašuma vērtēšanu, nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada  domes nekustamā 

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

vērtētāju. SIA “JUREAL”  2021. gada 15. janvārī objekta patieso vērtību ir noteicis EUR 

7700,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti euro). 

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir  EUR 3711,00 (trīs tūkstoši septiņi simti  

vienpadsmit euro).  

Atsavināšanas izdevumu kopsumma veido EUR 635,29 (seši simti trīsdesmit pieci euro 

un 29 centi), tajā skaitā: 

tiesas kancelejas nodeva- EUR 35,57; 

īpašuma vērtēšanas izdevumi- EUR 242,00; 

administrācijas izdevumi- EUR 357,72. 

 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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

novada dome nolemj: 

 Apstiprināt īpašuma “Jaunbērziņi”, kadastra numurs 7680 003 0079, kas atrodas 

Pastaros, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, 7,2 ha kopplatība, nosacīto cenu EUR 

8335,00 (astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro). (1ha nosacītā cena 1157,64 EUR) 

 

 

16. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 001 0055 atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu 

lēmumprojektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 001 0055 atsavināšanu. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja) 

iesniegumu „Par zemes gabala 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.).  
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu 

atsavināšanu var ierosināt persona uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, uz kuru Pabeigšanas 

likuma noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar pašvaldību ir noslēgts zemes 

nomas (pirmtiesību) līgums. 

Zemes vienība 3,4 ha platībā ar kad. apz. 7676 001 0055  ietilpst nekustamā īpašuma ar 

kadastra numuru 7676 001 0055 sastāvā. Zemes vienībai ir veikta mērniecība. 

Īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda minētajam īpašumam vēl nav nostiprinātas 

Zemesgrāmatā.  

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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

novada dome nolemj: 

1. Veikt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7676 001 0055, 3,4 ha platībā, kura 

sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  7676 001 0055, 

reģistrāciju Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu ”Sniedzes”. 

3. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Sniedzes”, kas atrodas Muktiņos, Silajāņu 

pagastā, Riebiņu novadā. 

4. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas 

procesu. 
 

17. 

Par  02.03.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 02-03/2020  
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes vecākās juristes I. Pedānes sagatavoto 

lēmumprojektu par 02.03.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 02-03/2020 darbības 

termiņa pagarinājumu. 

Dome konstatē, ka Riebiņu novada Būvvaldes vajadzībām tiek nomātas telpas Preiļos, 

Talsu ielā 2 a, otrajā stāvā, ar platību 16,5 kvadrātmetri un lodžiju 3,42 kvadrātm. no SIA 

“Preiļu saimnieks”, reģ. Nr. 47703001720. 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 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, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Jāzeps Ivanāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Veikt grozījumus 02.03.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 02-03/2020, 

nosakot līguma beigu datumu – 2021. gada 30. jūnijs. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.34 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)      Pēteris Rožinskis 
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Protokoliste  (personīgais paraksts)       Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts 22.01.2021. 

 

 

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 

 

 Maigonis Mediņš 

 

Edgars Vilcāns 

 

 Andrs Sondors 

 

 Jānis Kupris 
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1. PIELIKUMS 

 
Kārtība, kādā tiek aprēķinātas, piešķirtas un izmaksātas piemaksas 

darbiniekiem, kuras aprūpē ar Covid-19 inficētas personas vai šo personu 

kontaktpersonas  sociālās aprūpes centrā “Rušona” 

 
Izdota saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības  

pārvaldības likuma 47.panta 2.daļu 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Sociālās aprūpes centra  “Rušona” darbiniekiem  (turpmāk 

– darbinieki) ir tiesības saņemt piemaksu par  darbu paaugstināta riska apstākļos par ar 

Covid-19 inficēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi,  saņemšanas nosacījumus 

un apmaksas kārtību. 

2.  Piemaksas par ar Covid-19 inficētu personu un šo personu kontaktpersonu aprūpi 

(turpmāk – piemaksa) mērķis ir motivēt un atbalstīt  sociālā aprūpes centra  “Rušona” 

(turpmāk- aprūpes centra) klientu aprūpē iesaistītos darbiniekus, lai nodrošinātu sociālās 

aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību, tādējādi novēršot risku personu dzīvībai un veselībai, 

paliekot bez aprūpes. 

3. Piemaksas periods ir no 2020.gada 1.decembra vai no pirmā konstatētā Covid-19 inficētā 

klienta aprūpes centrā līdz pēdējam izveseļojušajam klientam, bet ne ilgāk kā līdz 

2021.gada 30.jūnijam. 

4. Piemaksas pie mēnešalgas aprūpes centra darbiniekiem:  

4.1. Aprūpes centra aprūpētājiem, kuri nodrošina  ar Covid-19 inficētu personu vai šo 

personu kontaktpersonu aprūpi un šo personu aprūpē ir iesaistīti vairāk kā 50% no 

darba laika, tiek veikta piemaksa 50% apmērā pie nodarbinātā amatalgas; 

4.2. Aprūpes centra aprūpētājiem, kuri nodrošina  ar Covid-19 inficētu personu vai šo 

personu kontaktpersonu aprūpi un šo personu aprūpē ir iesaistīti mazāk nekā 50% no 

darba laika, tiek veikta piemaksa 25% apmērā pie nodarbinātā amatalgas;  

4.3.Kritiskā situācijā, kad ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu 

aprūpē jāiesaista pārējie aprūpes centrā nodarbinātie, ja  darbinieks nodrošina  ar 

Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu aprūpi un šo personu 

aprūpē, ja aprūpē ir iesaistīti vairāk kā 50% no darba laika  – tiek veikta piemaksa 

30% apmērā  pie nodarbinātā amatalgas. 

5. Piemaksu aprūpes centrā nodarbinātajam, saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu nosaka 

aprūpes centra vadītāja, izdodot rīkojumu par laika periodu, kuram darbiniekam noteikta 

piemaksa, pamatojumu piemaksas noteikšanai un piemaksas apmēru. Rīkojumi par 

piemaksām tiek  nodoti pašvaldībā piemaksu aprēķināšanai un  veikšanai līdz kārtējā  

mēneša pirmajam datumam.  

6. Piemaksa var tikt piešķirta tikai par ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu 

kontaktpersonu aprūpi, kas tiek pamatots ar dokumentu, kurš apliecina aprūpes centra 

klienta inficēšanās ar Covid-19 faktu (ģimenes ārsta izziņa, izraksts no stacionārās 

ārstniecības iestādes, vai pozitīva Covid-19  analīžu testa izdruka, apliecinājums par 

kontaktpersonu esamību).  

7. Aprūpes centra vadītāja ir atbildīga par piemaksu aprūpes centra darbiniekiem  ar Covid-

19 inficēto personu vai šo personu kontaktpersonu aprūpi pamatojošo dokumentu 

apkopošanu un nodrošināšanu. 

8. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                   Pēteris Rožinskis 
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2. PIELIKUMS 

 

PROJEKTS 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

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

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

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1/2021 

2021. gada ___. janvārī 

Apstiprināti 

ar Riebiņu novada domes ________  

sēdes lēmumu Nr. ___ (protokola Nr. 1) 

 

Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018.gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

12/2018 “ Par Riebiņu novada pašvaldības palīdzības pabalstiem” 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33 

panta otro daļu, 35. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26.jūnija 

noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. 

novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 27., ,30.,31., 311. punktiem, Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu 

Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 

palīdzības saņemšanu”13.,14. un 15.punktiem 

 

Izdarīt Riebiņu novada domes 2018. gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “ Par 

Riebiņu novada pašvaldības palīdzības pabalstiem”  (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33 

panta otro daļu, 35. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26.jūnija 

noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. 

novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 27., ,30.,31., 311. punktiem, Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu 

Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 

palīdzības saņemšanu”13,14 un 15.punktiem”. 

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

 “2. Pabalstus piešķir maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām, krīzes situācijā 

nonākušajām personām, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Riebiņu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, audžuģimenēm, pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi 

Riebiņu novada bāriņtiesa.”.  

3.Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “2.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts”; 
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4. Izteikt  3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.1. mājsaimniecība, kura atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas aktiem ir noteikta 

par trūcīgu vai maznodrošinātu;”. 

5. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:  

“4. Mājsaimniecības atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam tiek 

noteikta  saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 

saņemšanu.”. 

6. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  

“ 5. Maznodrošinātās mājsaimniecības  slieksnis  Riebiņu novadā ir noteikts 327 EUR pirmajai 

un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 EUR pārējām personām mājsaimniecībā  un  šo 

mājsaimniecību materiālā situācija tiek  izvērtēta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 

17.decembra noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.””. 

7. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:  

“6. Par īpašumu, papildus Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 

saņemšanu” noteiktajiem kritērijiem, neuzskata:”. 

8. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:  

“9.Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.”. 

9.Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:  

“10.Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības atbilstību nosaka uz laiku no trim līdz 

sešiem mēnešiem.”. 

10. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:  

“11. Ja mājsaimniecība  atbilst trūcīgās vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, 

Sociālais dienests izsniedz uz Sociālā dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību 

statusam.”. 

11. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:  

“12. Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības  statusu Sociālais dienests nepiešķir vai 

atceļ, ja jaunatklātie apstākļi par mājsaimniecības  ienākumiem ir tādi, kas liedz viņai tiesības 

saņemt attiecīgo statusu.”. 

12.Izteikt IV. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:  

“IV. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts”. 

13.Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:  

“17.Riebiņu novadā garantētais minimālais ienākumu slieksnis  atbilst valstī noteiktajam 

garantētā minimālā ienākuma slieksnim.” .  

14. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:  

“18. Piešķirot garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājsaimniecībai pabalstu izmaksā  

naudā.”.  

15. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:  

“19.Trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības pilngadīgajiem locekļiem, saņemot  

garantētā minimālā ienākumu pabalstu, ir pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas 

risināšanā, pildot līdzdarbība pienākumus. Par līdzdarbības pienākumiem vienojas ar sociālā 

darba speciālistu.”.  

16. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:  

“23. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir mājsaimniecībai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.”. 

17. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:  

“24. Dzīvokļa pabalsta apmērs trūcīgai mājsaimniecībai ir 100,00 euro, neatkarīgi no tā vai 

dzīvojamā platība tiek apkurināta individuāli vai centralizēti.”. 
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18. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:  

“25. Dzīvokļa pabalsta apmērs maznodrošinātai mājsaimniecībā ir 60,00 euro apkures sezonā, 

neatkarīgi no tā vai  dzīvojamā platība tiek apkurināta individuāli, vai centralizēti.”. 

 19. Izteikt VII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

  “VII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgo mājsaimniecību bērniem”. 
20.  Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:  

“36. Pabalsts vispārizglītojošo skolu un pirmskolas izglītības iestādes trūcīgo mājsaimniecību 

bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai.”. 

 21. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:   

“37. Pabalsts tiek piešķirts ēdināšanas izdevumu segšanai laika periodā, kad mājsaimniecībai 

ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības  statuss.”.  

22. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā: 

 “38. Pabalsta apmērs atkarīgs no izglītības iestādes ēdināšanas izmaksām mēnesī uz bērnu, 

summa pa mēnešiem atšķiras. Vispārizglītojošo skolu un pirmskolas izglītības iestādes trūcīgo 

mājsaimniecību bērniem ēdināšanas izdevumi tiek segti 100% apmērā.”. 

23. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:  

“40. Pabalsta apmēri, ir noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumiem Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes beigšanās.”. 

 24. Izteikt 40.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“40.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai –218,00  euro apmērā,  personām ar 

invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro apmērā;”. 

 25.Izteikt 40.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“40.2.Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro 

apmērā;”. 

 26. Izteikt 40.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“40.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 109,00 euro apmērā,  personām ar invaliditāti 

kopš bērnības – 163,00 euro mēnesī, ja bērns sekmīgi turpina mācības vispārējās vidējās, 

profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs.”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               Pēteris Rožinskis 
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Saistošo noteikumu Nr. 1/2021 

paskaidrojuma raksts 

 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz jaunu Ministra kabineta noteikumu sociālajā 

jomā stāšanos spēkā ar 2021.gada janvāri ir veikti grozījumi 

Sociālo pakalpojum un sociālās palīdzības likumā un ir pieņemti 

jauni 2020.gada 17.decembra  Ministru kabineta noteikumi Nr. 

809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu, ir nepieciešams 

grozīt Riebiņu novada domes 2018.gada domes saistošos 

noteikumus Nr. 12/2018 “Par Riebiņu novada pašvaldības 

palīdzības pabalstiem”, kā arī ir paredzētas izmaiņas sociālo 

garantiju apmēru izmaksās, saskaņā ar 2005.gada 15.novembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 857: “Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes beigšanās” 

2. Īss projekta 

raksturojums 

Saistošo noteikumi ir grozīti saskaņā ar jaunajiem ministru 

kabineta noteikumiem- galvenokārt, trūcīgas personas/ģimenes 

termins vairs nepastāv, kā tas bija iepriekš, bet ir jauns termins- 

trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība, kā arī mainīts 

garantētais minimālais ienākuma slieksnis un maznodrošinātās 

mājsaimniecības, pabalstu piešķiršanas kārtība. Tiek palielināti 

arī sociālo garantiju apmēri  bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu projektā paredzētie pabalsti ievērojami  

palielinās sociālā  budžeta izdevumus  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Riebiņu novada Sociālais dienests  administrē ar šiem pabalstiem  

saistītos izdevumus.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           Pēteris Rožinskis 

 

 
 


