RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
2018. gada 20. februārī

Nr. 4

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdes darba kārtībā:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Skatāmais jautājums
Par Riebiņu novada sociālās aprūpes centra „Rušona”
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma maksas noteikšanu
Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo
uzturēšanas izmaksām
Par Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību darba
kārtības noteikumu projekta apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā
Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu SIA „PĀRSLA
2”
Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrādes uzsākšanu
Par Riebiņu novada Būvvaldes nolikuma projekta
apstiprināšanu
Par Riebiņu novada domes Iepirkumu plānošanas un
organizēšanas kārtības projekta apstiprināšanu
Par degvielas patēriņa normu apstiprināšanu novada domes
autotransportam
Par mazo grantu projektu konkursa
“Mēs Latvijas 100-gadei” Riebiņu novada pašvaldības
finansējuma saņemšanai 2018. gadā apstiprināšanu,
projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Silajāņu pagastā,
Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0212
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Silajāņu pagastā,
Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0213
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Silajāņu pagastā,
Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0214
atsavināšanu
Par Sīļukalna pamatskolas attīstības plāna apstiprināšanu
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Ziņotājs
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis

P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis
P. Rožinskis

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam „Sīpoli”

P. Rožinskis

15.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120136
platības precizēšanu

P. Rožinskis

16.

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17.
augusta lēmumā Nr. 5 (protokola Nr. 5(12))

P. Rožinskis

17.
18.

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Protokolē lietvede Karīna Nagle
Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns
Sēdē piedalās domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors J. Leicis, Nekustamā īpašuma (NĪ)
speciāliste I. Upeniece, Privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja A. Tumašova,
ekonomiste V. Bogdanova, Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele
Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt šādus jautājumus, kā darba kārtības nākamos
jautājumus:
19.
Par zemes lietošanas mērķi
P. Rožinskis
20.

Par zemes vienības sadali, nosaukumu un lietošanas mērķu
noteikšanu

P. Rožinskis

21.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Latgaliskās
tradīcijas atdzīvinot!”

P. Rožinskis

22.

Iesniegumu izskatīšana

P. Rožinskis

23.

Par pārskata ziņojumu par Bāriņtiesas darbību 2017. gadā

P. Rožinskis

24.

Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana

P. Rožinskis

25.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem

P. Rožinskis

Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada
dome nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus, un sākt sēdi.
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1.
Par Riebiņu novada sociālās aprūpes centra „Rušona” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes 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. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts
Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Noteikt maksu par Sociālā aprūpes centra „Rušona” viena iemītnieka mēneša ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu EUR 458.07 (četri simti piecdesmit
astoņi euro, 07 centi) mēnesī; diennakts maksa – EUR 15.27 (izmaksu aprēķins 1. 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 100, līdzmaksājums – EUR
120;
2.2. ja klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas pie
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts ir no EUR 101 līdz EUR 200,
līdzmaksājums – EUR 100;
2.3. ja klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas pie
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts ir no EUR 201 līdz EUR 300,
līdzmaksājums – EUR 80;
2.4. ja klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas pie
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts ir no EUR 301 līdz EUR 388,07,
līdzmaksājums – EUR 70;
2.5. ja klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas pie
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts pārsniedz EUR 388,07, likumīgie
apgādnieki maksā starpību starp pakalpojuma cenu un klienta iemaksām.
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
2018.gada 1.maija.
5. Uzdot SAC „Rušona” vadītājai līdz 2018.gada 30.aprīlim pārslēgt iepriekš noslēgtos līgumus par
maksas pakalpojumiem.
6. Ar 2018. gada 1. maiju atzīt par spēku zaudējušiem Riebiņu novada domes 2016. gada 16.

februāra lēmumu Nr. 7 „Par Riebiņu novada sociālās aprūpes centra „Rušona”
aprūpējamo uzturēšanas izmaksām un 2013. gada 15. janvāra lēmumu Nr. 10 „Par
uzturēšanās maksu SAC „Rušona”.
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2.
Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo
uzturēšanas izmaksām
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas
sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas
izmaksām Riebiņu novada izglītības iestādēs 2018. 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 15 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule,
Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris,
Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt ar 2018. gada 1. janvāri Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas
uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas
izglītības iestādē (skatīt 2. 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.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada domes 2017. gada 19. septembra sēdes lēmumu
Nr. 4 „Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas izmaksām”.

3.
Par Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumu
projekta apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Leicis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un domes izpilddirektora Jura Leiča
lēmumprojektu par Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumu projekta
apstiprināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks,
Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumu projektu
(skat. 3. pielikumu).
2. Noteikt, ka Riebiņu novada domes un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumi stājas
spēkā ar 2018. gada 1. martu.
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4.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, A. Tumašova

[ierobežotas pieejamības informācija]

5.
Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu SIA „PĀRSLA 2”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Finanšu komitejas izskata un domes jurista Andra Grebeža sagatavoto
lēmumprojektu par komunālo maksājumu parāda EUR 221,07 (divi simti divdesmit viens euro, 07
centi) dzēšanu SIA „PĀRSLA 2” (reģistrācijas Nr. 47702000215). 2003. gada 5. augustā starp IU
„Pārsla” un Stabulnieku pagasta padomi tika noslēgts līgums par komunālo pakalpojumu sniegšanu
(aukstā ūdens piegādi). SIA „PĀRSLA 2” ilgstoši nepilda noslēgtā līguma nosacījumus. Līdz ar to, ir
sakrājies parāds EUR 221,07 (divi simti divdesmit viens euro, 07 centi) apmērā.
Izskatot novada domei pieejamo informāciju par komunālo maksājumu parādiem, ir konstatēts, ka:
1) 2017. gada 25. jūlijā par SIA „PĀRSLA 2” (reģistrācijas Nr. 47702000215) maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par maksātnespējas procesa uzsākšanu.
2) Pamatojoties uz „Maksātnespējas procesa likuma” 73.panta 1.daļu, kas nosaka, ka „Kreditoru
prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad
maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa
pasludināšanu.” un „Maksātnespējas procesa likuma” 73.panta 2.daļu, kas nosaka, ka „Ja
kreditors nokavējis šā panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu
prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas,
kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa
pasludināšanu”. Līdz ar to 2018. gada 25. janvārī ir iestājies noilgums un RIEBIŅU NOVADA
DOME zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku SIA „PĀRSLA 2”
(reģistrācijas Nr. 47702000215).
3) SIA „PĀRSLA 2” (reģistrācijas Nr. 47702000215) uzkrāts komunālo maksājumu parāds ir
EUR 221,07 (divi simti divdesmit viens euro, 07 centi).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru
kabineta 2010. gada noteikumiem Nr.1486 100.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris
Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule,
Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns),
pret nav, 2 atturas (Andrs Sondors, Jānis Kupris), nolemj:
1. Dzēst SIA „PĀRSLA 2” (reģistrācijas Nr. 47702000215) komunālo maksājumu parādu EUR
221,07 (divi simti divdesmit viens euro, 07 centi) apmērā.
2. Lēmums spēkā stājas nekavējoties.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6.
Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas vadītājas
Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam izstrādes uzsākšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
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Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, kā arī
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodisko materiālu “Metodiskie
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar
15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Uzsākt Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi (turpmāk tekstā Programma).
2. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu (darba uzdevums pievienots pielikumā).
3. Par Programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Riebiņu novada domes Attīstības un
plānošanas daļas vadītāju Inesi Jakoveli.
4. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
4.1. Pēteris Rožinskis - Riebiņu novada domes priekšsēdētājs;
4.2. Jāzeps Ivanāns - Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
4.3. Juris Leicis - Riebiņu novada domes izpilddirektors;
4.4. Sandra Sprindža - Riebiņu novada domes Sociālā dienesta vadītāja;
4.5. Evelīna Visocka - Riebiņu novada domes Izglītības jautājumu koordinatore;
4.6. Oskars Bērziņš - Riebiņu novada domes Jaunatnes lietu speciālists;
4.7. Anna Erta - Riebiņu novada domes galvenā grāmatvede;
4.8. Ilze Kudiņa - Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas projektu
vadītāja;
4.9. Sanita Kabakova - Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas
projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbība un tūrisms.
5. Noteikt, ka vadības grupai ir tiesības izveidot darba grupas Programmas izstrādei un
nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas darba grupu sastāvā.
6. Uzdot juristei sadarbībā ar Attīstības plānošanas daļu organizēt iepirkuma procedūru
Programmas izstrādei.
7. Uzdot Attīstības un plānošanas daļai piecu darba dienu laikā publicēt paziņojumu un ievietot
lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv un valsts
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
8. Uzdot Attīstības un plānošanas daļai divu nedēļu laikā nosūtīt lēmumu par Programmas
izstrādes uzsākšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales
plānošanas reģionam.
9. Uzdot Attīstības un plānošanas daļai publicēt paziņojumu par Programmas izstrādes
uzsākšanu Riebiņu novada domes informatīvajā izdevumā “Riebiņu novada ziņas”.
10. Noteikt, ka Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas vadītāja ir atbildīga par
lēmuma izpildi.
11. Noteikt, ka par lēmuma izpildes kontroli atbild Riebiņu novada domes izpilddirektors.

7.
Par Riebiņu novada Būvvaldes nolikuma projekta apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un domes vecākās juristes Ineses Pedānes
lēmumprojektu par Riebiņu novada Būvvaldes nolikuma projekta apstiprināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks,
Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret,
atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Riebiņu novada Būvvaldes nolikuma projektu (skat. 3. pielikumu).
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8.
Par Riebiņu novada domes Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības projekta
apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Upenieks, J. Leicis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu novada domes
Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības projekta apstiprināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks,
Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības projektu
(skat. 4. pielikumu).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada domes 2006. gada 9. maija sēdes lēmumu Nr. 7
(prot. Nr. 8) „Riebiņu novada domes iepirkumu organizēšanas un veikšanas nolikums”.

9.
Par degvielas patēriņa normu apstiprināšanu novada domes autotransportam
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Tehniskās daļas vadītāja A. Meluškāna
sagatavoto lēmumprojektu par degvielas patēriņa normu apstiprināšanu novada domes autotransportam
(skat. 5. pielikumu). Tā kā novada domes autotransports tiek pakāpeniski atjaunots, nepieciešams
apstiprināt pielikumā noteiktās degvielas patēriņa normas Riebiņu novada domes autotransportam.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt degvielas patēriņa normas Riebiņu novada domes autotransportam saskaņā ar 5.
pielikumu ar 2018. gada 1. martu.
10.
Par mazo grantu projektu konkursa
“Mēs Latvijas 100-gadei” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā
apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Jakovele, D. Staškeviča

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas vadītājas
Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu projektu konkursa “Mēs Latvijas 100–
gadei” nolikuma Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā apstiprināšanu,
projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu mazo grantu projektu konkursam “Mēs Latvijas 100-gadei” Riebiņu
novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā saskaņā ar 6. pielikumu.
2. Izsludināt mazo grantu projektu konkursu “Mēs Latvijas 100-gadei” Riebiņu novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā.
3. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa “Mēs Latvijas 100-gadei” vērtēšanas komisiju 6
(sešu) komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Valentīna Bogdanova, Ilze Kudiņa, Juris
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Leicis, Maigonis Mediņš, Āris Elsts.

11.

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0212 atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma – zemes vienības 3.59 ha platībā (meža zeme ar mežaudzi)
Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0212 atsavināšanu un objekta
izsoles noteikumu projektu.
Pamatojoties uz 2018. gada 16. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 1) „Par
nekustamā īpašuma „Strazdvaldu īpašumi” atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija veic
atsavināšanas procedūru. Īpašums sastāv no trijām zemes vienībām (meža zeme ar mežaudzi), līdz ar
to atsavināšana tiek veikta trijās procedūras.
Ir veikta zemes vienību (gabalu) un mežaudzes vērtēšana, kuru veica Latvijas koksnes
kvalifikācijas ekspertu savienības sertifikācijas biroja un Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas Līva
vērtētāju biroja sertificēti vērtētāji. Īpašums novērtēts par EUR 5000,00. Zemes vienības atsavināšanas
izdevumi ir EUR 690,00.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības (meža zeme ar
mežaudzi) 3,59 ha platībā Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002
0212 nosacīto cenu – EUR 5690,00 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit euro, 00 centi), tas ir
2160,00 euro par zemi un 3530,00 euro par mežaudzi. Maksājumi par nekustamo īpašumu
veicami 100 % euro.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi) 3,59 ha platībā
Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0212 izsoles noteikumu
projektu (skat. 7. pielikumu).
12.

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7676 002 0213 atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma – zemes vienības 17,58 ha platībā (meža zeme ar mežaudzi)
Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0213 atsavināšanu un objekta
izsoles noteikumu projektu.
Pamatojoties uz 2018. gada 16. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 1) „Par
nekustamā īpašuma „Strazdvaldu īpašumi” atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija veic
atsavināšanas procedūru. Īpašums sastāv no trijām zemes vienībām (meža zeme ar mežaudzi), līdz ar
to atsavināšana tiek veikta trijās procedūras.
Ir veikta zemes vienību (gabalu) un mežaudzes vērtēšana, kuru veica Latvijas koksnes
kvalifikācijas ekspertu savienības sertifikācijas biroja un Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas Līva
vērtētāju biroja sertificēti vērtētāji. Īpašums novērtēts par EUR 27 600,00. Zemes vienības
atsavināšanas izdevumi ir EUR 970,00.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
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Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības (meža zeme ar
mežaudzi) 17,58 ha platībā Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002
0213 nosacīto cenu – EUR 28 570,00 (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro 00
centi), tas ir 9 420,00 euro par zemi un 19 015,00 euro par mežaudzi. Maksājumi par nekustamo
īpašumu veicami 100 % euro.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi) 17,58 ha platībā
Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0213 izsoles noteikumu
projektu (skat. 8. pielikumu).
13.

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7676 002 0214 atsavināšanu
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma – zemes vienības 17,89 ha platībā (meža zeme ar mežaudzi) Silajāņu
pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0214 atsavināšanu un objekta izsoles noteikumu
projektu.
Pamatojoties uz 2018. gada 16. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 1) „Par
nekustamā īpašuma „Strazdvaldu īpašumi” atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija veic
atsavināšanas procedūru. Īpašums sastāv no trijām zemes vienībām (meža zeme ar mežaudzi), līdz ar
to atsavināšana tiek veikta trijās procedūras.
Ir veikta zemes vienību (gabalu) un mežaudzes vērtēšana, kuru veica Latvijas koksnes
kvalifikācijas ekspertu savienības sertifikācijas biroja un Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas Līva
vērtētāju biroja sertificēti vērtētāji.
Īpašums novērtēts par EUR 24 200,00. Zemes vienības atsavināšanas izdevumi ir EUR 970,00.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības (meža zeme ar
mežaudzi) 17.89 ha platībā Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002
0214 nosacīto cenu – EUR 25 170,00 (divdesmit pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit euro, 00
centi), tas ir 9 670,00 euro par zemi un 15 500,00 euro par mežaudzi. Maksājumi par nekustamo
īpašumu veicami 100 % euro.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi) 17,89 ha platībā
Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0214 izsoles noteikumu
projektu (skat. 9. pielikumu).
14.
Par Sīļukalna pamatskolas attīstības plāna apstiprināšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumprojektu
par Sīļukalna pamatskolas direktores Marijas Bernānes iesniegto Sīļukalna pamatskolas attīstības plānu
2018. – 2020.gadam (skat. pielikumu).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Margarita Krole, Āris Elsts,
Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis
Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Marija Bernāne balsojumā nepiedalās, nolemj:
Apstiprināt Sīļukalna pamatskolas attīstības plānu 2018. – 2020. gadam saskaņā ar 10.
pielikumu.
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15.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Sīpoli”
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma
speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Izskatot Irinas Nimantes, personas kods 030551-10615, adrese: Dāvida iela 4-35, Rīga, 2018.
gada 5. februāra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480050036 sadalīšanu
nekustamajā īpašumā „Sīpoli”, kadastra numurs 76480050036, sadalot zemes vienību divos zemes
gabalos, kas atrodas Borisovkā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, konstatēts, ka izstrādātais zemes
ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu (ar 2015. gada 12. novembra
grozījumiem) un Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns,
Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts
Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars
Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam SĪPOLI (kadastra nr.
76480050036) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480050036 (platība 9,1 ha)
sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt plānotajām zemes vienībām Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 76480050129 (3,8 ha) zemes
lietošanas mērķi –– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201)
un Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 76480050130 (5,3 ha) – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Meža Sīpoli”.
4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales
reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
16.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120136 platības precizēšanu
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I.
Upenieces lēmumprojektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120136 platības
precizēšanu.
Pamatojoties uz SIA „Preime”, mērnieka sniegto informāciju par mērniecības darbu veikšanu
Riebiņu novada Rušonas pagastā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 76700120136, konstatēts, ka
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120136 platība (piešķirtā platība 14,0ha) dabā atšķiras
no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās platības.
Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu
(Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai
ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu
pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu
par zemes gabala precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var
atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti), atklāti balsojot ar 15 balsīm
par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts,
Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Precizēt zemes vienības („Aļhovka”) ar kadastra apzīmējumu 76700120136 platību, nosakot, ka
tā ir 12,37 ha saskaņā ar 11. grafisko pielikumu.

17.
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Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmumā Nr. 5
(protokola Nr. 5(12))
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Upeniece, J. Kupris, Ā. Elsts

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I.
Upenieces lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmumā
Nr. 5 (protokola Nr. 5(12)).
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 10 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns), pret nav, 5
atturas (Andrs Sondors, Ārija Pudule, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Juris Sparāns), nolemj:
1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: “Ceļu speciālistam līdz 2020. gada 1. janvārim atbilstoši
pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībai veikt izmaiņas pašvaldību
autoceļu reģistrā, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un ceļu, ielu izvietojuma shēmas
VAS „Latvijas Valsts ceļi””.
2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: “Grāmatvedības speciālistiem veikt izmaiņas domes
pamatlīdzekļu uzskaites kartiņās (bilancē) atbilstoši inženierbūves datu deklarācijai un
Pašvaldības ceļu reģistrā aktualizētajiem datiem."
3. Izslēgt no pašvaldības autoceļu reģistra autoceļu Nr. 43 “Ondzuļi-Gračuļi-Kaži” (4,34 km)
saskaņā ar 12. grafisko pielikumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.
Iesniegumu izskatīšana
18.1.
I. I. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par I.I., personas kods, dzīv., 2018. gada 5. janvāra iesniegumu par zemes nomas
pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka,
ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar
15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2007. gada 9. oktobra un 2008. gada 30. septembra lauku apvidus zemes
nomas līgumu pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2028. gada 29. septembris, precizējot zemes
nomas platības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780050124 – 1,1049 ha un zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780050074 – 2,0443 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.2.
SIA “EL FOREST” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par SIA “EL FOREST”, reģ. Nr. 42103050811, adrese: Uliha iela 39/41-18, Liepāja,
LV-3401, 2018. gada 5. 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
15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Avotiņi”, kadastra nr. 7678 005 0082, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7678 004 0093 4,5 ha platībā.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (0201).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Avotmeži”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.3.
A. Ž. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. Ž., personas kods, dzīv., 2018. gada 6. 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
15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Virbuļi”, kadastra nr. 7662 005 0484, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7662 005 0548 1,1 ha platībā.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101).
3. Ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0548, atstāt piešķirto
adresi: Lauku iela 12, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.4.
S. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par S. U., personas kods, dzīv., 2018. gada 8. februāra iesniegumu par zemes nomas
pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka,
ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar
15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2013. gada 13. februāra zemes nomas līguma Nr. U-1 pagarināšanu,
nosakot beigu termiņu 2023. gada 12. februāris.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.5.
J. K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. K., personas kods, dzīv., 2018. gada 30. 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
15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
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Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Upeslejas”, kadastra nr. 7680 004 0334, zemes vienību 4,97 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0216.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101).
3. Atdalīto zemes vienību pievienot nekustamajam īpašumam “Pakalni”, kadastra numurs 7680
004 0023.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.6.
A. U. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A.U., personas kods, dzīv., 2018. gada 29. janvāra iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka,
ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar
15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt 0,80 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 008 0219
atbilstoši 13. grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.7.
J. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. B., personas kods, dzīv., 2018. gada 26. janvāra iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka,
ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar
15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt 0,09 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0148
atbilstoši 14. grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.8.
Rušonas bibliotēkas vadītājas Intas Selickas
iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada domes Finanšu komitejas lēmumprojektu par Rušonas bibliotēkas vadītājas Intas
Selickas 19.01.2018. iesniegumu par finansējuma piešķiršanu bukleta izdošanai.
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Novada dome konstatē:
1) 2017. gadā iniciatīvas grupa „Vaco sāta” piedalījās mazo grantu projektu konkursā „Ieguldīsim
savu darbu novada attīstībā” un saņēma finansējumu bukleta „Vaco sāta” maketam un 10
eksemplāru izdrukāšanai. Projekts ir iekļuvis triju labāko skaitā Latgales reģionā un tiks
prezentēts arī Latvijas mērogā.
2) I. Selicka lūdz EUR 800 bukleta 1000 eksemplāru izdrukai.
3) SIA „Latgales druka” piedāvā izdrukāt 1000 melnbaltus bukletus par EUR 460,57, t.sk. PVN.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis
Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas
nav, nolemj:
Ieteikt iniciatīvas grupai „Vaco sāta” piedalīties mazo grantu projektu konkursā “Mēs Latvijas
100 - gadei” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā.
18.9.
Riebiņu pareizticīgo baznīcas priestera Mihaila Stoiko
iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome Finanšu komiteja izskata ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu
par Riebiņu pareizticīgo baznīcas priestera Mihaila Stoiko 15.01.2018. iesniegumu par finansējuma
piešķiršanu speciālās krāsas iegādei Dievnama altāra un sienu krāsošanai un mākslinieka darba
apmaksai 1000 EUR apmērā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks,
Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt Riebiņu pareizticīgo draudzei, reģ. Nr. 9000064353, EUR 300 (trīs simti euro) krāsu
iegādei Dievnama remontam no biedrību līdzfinansējumam plānotajiem līdzekļiem.
2. Ieteikt piedalīties mazo grantu projektu konkursā “Mēs Latvijas 100 – gadei” Riebiņu novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā.

18.10.
Riebiņu PII „Sprīdītis” pirmskolas skolotāju kolektīva iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas V. Bogdanova, J. Kupris, J. Ivanāns, Ā. Elsts, Ā. Pudule, M. Bernāne

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu PII „Sprīdītis” pirmskolas
skolotāju kolektīva 2018. gada 9. februāra iesniegumu par pirmsskolas skolotāju likmes atjaunošanu
pilnā apjomā.
Novada dome konstatē:
Līdz 2016.gada 31.augustam pirmsskolas pedagogu atalgojums bija EUR 420 par likmi. Katrā
bērnudārza grupiņā ar audzēkņiem strādāja divas audzinātājas, katra kopā ar bērniem pavadot 30 darba
stundas nedēļā un 4 stundas gatavojoties nodarbībām. No 2016.gada 1.septembra saskaņā ar
05.07.2016. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 445 pirmsskolas izglītības pedagogam darba slodze
nedēļā ir 40 astronomiskās stundas, no kurām 36 ir paredzētas mācību stundu/nodarbību vadīšanai.
Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā 1,5 – 4 gadi, atalgojums tiek nodrošināts no
pašvaldības budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas. Ja
atalgojums tiktu nodrošināts no valsts budžeta, tad nevienlīdzības principi tiktu mazināti.
Riebiņu novada dome 2016.gada 1.septembrī, atšķirībā no daudzām pašvaldībām, nemainīja slodzi,
saglabājot iepriekšējo darba apjomu¸ pamatojoties uz to, ka darba samaksa pirmsskolas pedagogiem
tika noteikta zemākā nekā citiem pedagogiem.
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No 2017.gada 1.septembra darba samaksa pirmsskolas pedagogiem tika noteikta EUR 680 par
slodzi, tāpēc, skatot 2018.gada budžetu, tika pieņemts lēmums samazināt slodzi uz 0,9 ( 36 stundas
nedēļā, t.sk. 3 st. 36 min. - gatavošanās nodarbībām), saglabājot to pašu darba apjomu, kāds bija līdz
2016.gada 1.septembrim. Audzinātāja strādā katru dienu ar bērniem 6 stundas 29 minūtes, 43 minūtesgatavošanās nodarbībām. PII „Sprīdītis” strādā 12 stundu darba režīmā – katru darba dienu no plkst.
7.30 līdz plkst. 19.30. Pirmsskolas izglītības skolotāju darba slodze tiek plānota tā, lai pedagoģisko
procesu visas dienas garumā vadītu pedagogs ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
Pirmsskolas izglītības pedagogs atrodas izglītības iestādē, atbilstoši tarificētajai slodzei un saskaņā ar
izglītības iestādes iekšējās darba kārtības noteikumiem.
Riebiņu novada domes Izglītības jautājumu koordinatore ir aptaujājusi kaimiņu pašvaldības, un
ir zināms, ka Preiļu novadā pirmsskolas skolotājām ir 0,9 slodzes, Līvānu novadā – 1, Viļānu novadā
– 0,9, Aglonas novadā – 0,8.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 13., 27.punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ilga Pokšāne, Margarita
Krole, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris,
Juris Sparāns,), pret nav, 5 atturas (Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Maigonis Mediņš, Edgars
Vilcāns, Āris Elsts), nolemj:
Atstāt spēkā Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu no 2018. gada 1.
februāra EUR 680 par likmi, nosakot darba slodzi – 0,9 likmes.
18.11.
Riebiņu novada kultūras namu vadītāju iesniegumu izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Pokšāne, D. Staškeviča

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu novada kultūras namu
vadītāju: Vitas Balodes, Dinas Staškevičas, Annas Vanagas, Mārītes Kuksas, Anitas Upenieces 2018.
gada 15. janvāra iesniegumu par ikmēneša degvielas limita piešķiršanu.
Novada dome konstatē:
1) Kultūras nama vadītājas lūgumu pamato ar to, ka darbiniecēm jāizmanto savs transports
materiālu sagādāšanai pasākumiem un iekasētās naudas atvešanai uz novada kasi.
2) No domes budžeta tiek piešķirts degvielas limits pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem, tāpēc
kultūras nama darbiniekiem vajadzētu plānot braucienus kopā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks,
Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret,
atturas nav, nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu un skatīt to Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.
18.12.
I. B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole

[ierobežotas pieejamības informācija]

18.13.
I. D. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

[ierobežotas pieejamības informācija]
18.14.
L. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole, J. Kupris
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Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par L. M., personas
kods, faktiskā dzīvesvieta, 2017. gada 20. decembra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu.
Dome konstatē:
1. Riebiņu novada dome 18.01.2018. ir sniegusi starpatbildi uz iesniegumu, paskaidrojot, ka uz
šo brīdi pašvaldībai nav iespēju piešķirt piemērotu dzīvojamo platību un, ka iesniegums tiks
atkārtoti skatīts Sociālo jautājumu komitejas sēdē šī gada februārī.
2. Pašvaldībai šobrīd nav brīvu sociālo dzīvokļu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Atteikt dzīvojamās platības piešķiršanu L. M., personas kods xxxxxx-xxxxx.

19.
Par zemes lietošanas mērķi
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces
lēmumprojektu par zemes lietošanas mērķi. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
(turpmāk – reģionālā nodaļa) 2018. gada 15. februārī Nr.2-13-L/603 iesniegto informāciju par 2017.
gada 27. marta aktu „par konstatēto robežu neatbilstību”, ko iesniedzis sertificēts mērnieks A.
Zaremba, kurā norādīts, ka starp zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76480010030 un
76480010027 atrodas ceļš (Galēnu pagasta zeme).
Reģionālā nodaļa, izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva rīcībā esošās zemes
robežu ierādīšanas lietas materiālus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480010030 1994.gada
16.marta robežas noteikšanas aktu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480010027 1994. gada
17. marta robežas noteikšanas aktu, konstatēja, ka Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos
(turpmāk – Kadastra karte) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76480010030 zemes robeža
robežposmā 11-13 nesakrīt ar 1994.gada 16.marta zemes robežu ierādīšanas aktā, 1994.gada
29.novembra zemes robežu plānā un 76480010027 zemes robeža posmā 5-1 nesakrīt ar 1994.gada
17.marta zemes robežu ierādīšanas akta un 1995.gada 9.jūlija zemes robežu plānā norādīto robežu,
savstarpēji nesakrīt kadastra kartē un veido starpgabalu 0,4 ha platībā. Starpgabalam 0,4 ha platībā tika
piešķirts kadastra apzīmējums 76480010191.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests
konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai
aktualizēti, tās normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos aktualizējot.
Līdz ar to, reģionālā nodaļa ir paziņojusi, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76480010030 zemes robeža robežposmā 11-13 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76480010027 robeža robežposmā 5-1 Kadastra kartē ir labota, atbilstoši zemes robežu ierādīšanas
lietas materiāliem un zemes robežu plānos norādītajai informācijai.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un pamatojoties uz reģionālās nodaļas 2018.gada
12.februāra aktu Nr.11-12-L/23 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” jauna zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 76480010191 ir iekļauta rezerves zemes fondā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, reģionālā nodaļa lūdz precizēt jaunizveidotās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76480010191 0,4ha platībā piederību, zemes lietošanas mērķi.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtību”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija
Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis
Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas
nav, nolemj:
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1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480010191 statusu – starpgabals.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480010191 zemes lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 0,4
ha platībā.

20.
Par zemes vienības sadali, nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces
lēmumprojektu par zemes vienības sadali, nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu.
Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. nr. 40003344207, 2018.gada 13.februāra Nr. 4.9/1763
informāciju par valsts reģionālā autoceļa P62 “Krāslava-Preiļi-Madona (Madonas apvedceļš)”
reģistrācijas procesu zemesgrāmatā valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošam nekustamam
īpašumam „P 62”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr.76700070149, sastāvoša no sešām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem – 76700040170 (7,5 ha), 76700070149 (9,4 ha),
76700110243 (5,3 ha), 76700110364 (3,6 ha), 76700120204 (7,5 ha), 76700120273 (1,5 ha).
Visas iepriekš minētās zemes vienības ir iekļautas 31. maija 2010. gada Ministru kabineta
rīkojuma Nr. 297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā
uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 9.
pielikumā, kā valstij Satiksmes ministrijas personā saglabājamas zemes vienības.
Valsts autoceļa P62 rekonstrukcijas laikā, veicot būvprojekta ietvaros paredzēto ceļa izbūvi, ir
iztaisnots ceļa posms un mainīts maršruts pa iztaisnoto ceļa trasi. Uzsākot zemesgrāmatā reģistrācijas
procesu ir nepieciešams sakārtot nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus,
atbilstoši 2009.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1104 „Par valsts autoceļu un
valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”.
Pamatojoties uz 19. oktobra 2011.gada Ministru kabineta rīkojuma Nr.538 „Grozījumi Ministru
kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības
„Privatizācijas aģentūra” personā” 14.punktu, kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes
ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu un LR Satiksmes ministrijas 2016.gada 14.decembra
Deleģēšanas līgumā Nr. SM 2016/-58 doto pilnvarojumu, VAS „Latvijas Valsts ceļi” lūdz:
1) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700110364
divos zemes gabalos ar platībām 2,6 ha un 1.0 ha (pielikums Nr.1);
2) zemes gabalu 2,6 ha platībā iekļaut jauna nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirt nekustamam
īpašumam nosaukumu “Ceļš pie P62”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101;
3) nekustamam īpašumam „P 62”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr.76700070149,
kurš pēc sadales sastāvēs no sešām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76700040170,
76700070149, 76700110243,76700120204, 76700120273 un sadalītā zemes gabala ar platību 1.0
ha, apstiprināt nekustamā īpašuma nosaukumu “Autoceļš P62”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads
un tā sastāvā esošajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta 27. punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks,
Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76700110364 (kopplatība 3,6 ha) divos zemes gabalos ar platībām 2,6 ha un 1,0 ha atbilstoši
pielikumam Nr.14.
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2. Zemes gabalu 2,6 ha platībā iekļaut jauna nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirt nekustamam
īpašumam nosaukumu “Ceļš pie P62”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
3. Nekustamam īpašumam „P 62”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr. 76700070149,
kurš pēc sadales sastāvēs no sešām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 76700040170,
76700070149, 76700110243, 76700120204, 76700120273 un sadalītā zemes gabala ar platību 1,0
ha, apstiprināt nekustamā īpašuma nosaukumu “Autoceļš P62”, Rušonas pagasts, Riebiņu
novads, un tā sastāvā esošajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods
1101.
21.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Latgaliskās tradīcijas atdzīvinot!”
Ziņo P. Rožinskis

Riebiņu novada dome izskata ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par
Riebiņu novada biedrības (RNB) “Atspulgs L” izstrādātā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta
“Latgaliskās tradīcijas atdzīvinot!” līdzfinansējumu.
Projekta kopējās izmaksas EUR 3070.00 (trīs tūkstoši septiņdesmit euro).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt RNB “Atspulgs L” līdzfinansējumu 10 % apmērā no
attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 307,00 (trīs simti septiņi euro), no projektu līdzfinansējumiem
paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.
22.
Iesniegumu izskatīšana
22.1.
M. S. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. S.,
personas kods, dzīv., 2018. gada 12. februāra iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt Vienošanos par 2007. gada 13. jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. S-1A
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027. gada 12. jūnijs.

22.2.
A. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. M.,
personas kods, dzīv., 2018. gada 13. februāra iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0784 (0,05 ha) un 7662 0058 0799 (0,04 ha).
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Slēgt Vienošanos par 2012. gada 15. augustā noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu, nosakot
beigu termiņu 2022. gada 14. augusts.
22.3.
Z/S “Mazbērzi” iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova

Novada dome izskata Z/S “Mazbērzi” īpašnieka J. O., personas kods, dzīv., 2017. gada 18.
decembra iesniegumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas izdevumu apmaksu EUR 534,53 apmērā.
Līdz zemes gabala ar kadastra Nr. 7670 012 0186 izsolei J. O. bija šīs zemes nomnieks. Zemes
uzmērīšanu un citus ar to saistītos darbus veica, pamatojoties uz Riebiņu novada domes izdoto
pilnvaru. Izdodot pilnvaru, pilnvarotajai personai (zemes nomniekam, patiesā labuma guvējam), netika
noteikts, ka dotā uzdevuma izpildes izdevumi tiks atmaksāti. Uzmērīšanas izdevumi netika iekļauti
īpašuma nosacītajā cenā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns),
pret nav, 4 atturas (Dina Staškeviča, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Jānis Kupris), nolemj:
1. Atteikt izdevumu apmaksu Z/S “Mazbērzi” īpašniekam J. O., personas kods xxxxxx-xxxxx,
dzīv. Xxx.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22.4.
A. M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. M.,
personas kods, dzīv., 2018. gada 19. februāra iesniegumu par zemes nomu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0156 un 4,9244 ha ar
kadastra apzīmējumu 7680 001 0142 saskaņā ar 15. grafisko pielikumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem.

23.
Par pārskata ziņojumu par Bāriņtiesas darbību 2017. gadā
Ziņo P. Rožinskis

Novada dome izskata Riebiņu novada Bāriņtiesas pārskata ziņojumu par 2017.gadu. Atbilstoši
Bāriņtiesu likuma 5.panta piektajai daļai, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei
pārskatu par savu darbību (skat. 1. pielikumu).
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai pārskata ziņojumu par Riebiņu novada Bāriņtiesas darbību 2017. gadā
saskaņā ar 16. pielikumu.
24.
Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts, I. Jakovele, Ā. Pudule

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā
noteikšanu.
Iepirkums
Iepirkuma veids
Uzvarētājs
Atklāts konkurss
Būvuzraudzības
SIA „Firma L4”
veikšana uz
Riebiņu novada
pašvaldības
autoceļiem

pieņemtos lēmumus par pretendentu
Summa EUR (bez PVN)
1. daļa – „Riebiņu novada Riebiņu pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi –
Skanģeļu karjers – Riebiņi posms km
1.63-2.18 pārbūve”.
5 203.00
2. daļa – „Riebiņu novada Rušonas
pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes
iela km 0.00-0.62 pārbūve”.
4 703.00
3. daļa – „Riebiņu novada Rušonas
pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku
iela (Aglonas stacija) km 0.00-0.68
pārbūve”.
4 903.00
4. daļa – „Riebiņu novada Riebiņu pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi –
Kalnacki km 0.00-0.795 pārbūve”.
4 803.00
5. daļa – „Riebiņu novada Riebiņu pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela km
0.38-0.47 un Domes iela km 0.00-0.14
pārbūve”.
6 211.00
6. daļa – „Riebiņu novada Riebiņu pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības
iela km 0.00-0.250 pārbūve”.
3 603.00
7. daļa – „Riebiņu novada Galēnu pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela
(Lomi-Bortnieki) km 0.00-0.58”.
4 103.00
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8. daļa – „Riebiņu novada Riebiņu pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi –
Runcavnieki posma km 0.00-0.745
pārbūve”.
Autotransporta
remonta darbu,
tehnisko apkopju
veikšana un
rezerves daļu
iegāde Riebiņu
novada domes
vajadzībām
Pietauvotas
pontonu mājas
izgatavošana un
uzstādīšana
Bicānu ezerā,
Rušonas pagastā
Riebiņu novadā
Piecu laivu
piestātņu iegāde
un uzstādīšana
Jašas, Eikša,
Salmeja, Zolvas
un Bicānu
ezeriem Rušonas
pagastā Riebiņu
novadā
Līdaku un
zandartu mazuļu
iegāde zivju
resursu
papildināšanai
Riebiņu novada
ūdenstilpnēs

8 103.00
41 999.00

Iepirkums
saskaņā ar PIL 9.
panta
nosacījumiem

SIA „Autocentrs
Salinieki”

Iepirkums
saskaņā ar PIL 9.
panta
nosacījumiem

SIA
“Pontoni.LV”

44 942.51

Iepirkums
saskaņā ar PIL 9.
panta
nosacījumiem

SIA
“Felicianovas
rūpnīca
“Polimērs””

26 634.00

Iepirkums
saskaņā ar PIL 9.
panta
nosacījumiem

EUR 7.98 par 1h
22% atlaide rezerves daļām

SIA “Rūjas zivju 2. daļa – “Līdaku mazuļu iegāde un
ielaišana Riebiņu novada Bicānu, Salmeja
audzētava”
un Jāšezerā”.
8432,00
3. daļa – “Līdaku mazuļu iegāde un
ielaišana Riebiņu novada Eikša, Lielajā
Kurtaša, Lielajā Salkas, Kaučera un
Kategrades ezerā”.
7564,00

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča,
Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus.
2.
Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus.

25.
21

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
25.1.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana
Riebiņu novada Salmeja, Bicānu un Jāšezerā”
Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Ineses Jakoveles
sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” izstrādātajam projektam „Zivju resursu pavairošanas
pasākumu veikšana Riebiņu novada Salmeja, Bicānu un Jāšezerā”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu projektam „ Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu
novada Salmeja, Bicānu un Jāšezerā”, projekta kopējās izmaksas EUR 10202,72 (desmit tūkstoši
divi simti divi euro, 72 centi), pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā no attiecināmajām
izmaksām, t.i., EUR 1530, 41 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit euro, 41 cents) no projektu
līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.

25.2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
„Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Rušona ezerā”
Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Ineses Jakoveles
sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” izstrādātajam projektam „Zivju resursu pavairošana
Riebiņu novada Rušona ezerā”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu projektam „Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Rušona ezerā”,
projekta kopējās izmaksas EUR 12619,09 (divpadsmit tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro, 09
centi), pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 1892,86
(viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit divi euro, 86 centi) no projektu līdzfinansējumiem
paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.
25.3.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
„Zivju atražošanas un pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša, Lielais
Kurtaša, Lielā Salkas, Kaučera un Kategradas ezeros”
Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele sagatavoto
lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana,
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vēžošana vai zemūdens medības” izstrādātajam projektam „Zivju resursu pavairošana pasākumu
veikšana Riebiņu novada Eikša, Lielais Kurtaša, Lielā Salkas, Kaučera, Kategrades ezeros”.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole,
Āris Elsts, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu projektam „ Zivju atražošanas un pavairošanas pasākumu veikšana
Riebiņu novada Eikša, Lielais Kurtaša, Lielā Salkas, Kaučera un Kategradas ezeros”, projekta
kopējās izmaksas EUR 9152,44 (deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro, 44 centi),
pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 1372,87 (viens
tūkstotis trīs simti septiņdesmit divi euro, 87 centi) no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem
līdzekļiem 2018. gada budžetā.

Sēdi slēdz plkst. 15.21
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

P. Rožinskis

Protokoliste

(personīgais paraksts)

K. Nagle

Protokols parakstīts 22.02.2018.
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