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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2017. gada 18.aprīlī               Nr.5 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.08 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

2. Par adreses piešķiršanu P.Rožinskis 

3. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu P.Rožinskis 

4. 
Par uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” Riebiņu 

novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017.gadā konkursa nolikuma 

apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu 

P.Rožinskis 

5. 
Par iestāšanos biedrībā “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”” un 

līdzfinansējumu dalībai 2018.gada starptautiskajās tūrisma izstādēs un 

turpmāko Latgales tūrisma finansējumu 

P.Rožinskis 

6. Par piedalīšanos projektā 
P.Rožinskis 

7. Par grozījumiem lēmumā 
P.Rožinskis 

8. Riebiņu kultūras centra vadītājas Ilgas Pokšānes iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

9. V. S. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

10. Par izsoles rīkošanu un noteikumu projekta apstiprināšanu 
P.Rožinskis 

11. Par cirsmu izsoles rīkošanu un noteikumu projekta apstiprināšanu 
P.Rožinskis 

12. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 
P.Rožinskis 

13. 
A.O. iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

14. 
Par valsts mērķdotācijas sadali mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei P.Rožinskis 

15. 
Par izstāšanos no Latvijas Piļu un muižu asociācijas P.Rožinskis 

16. 
Par Riebiņu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

locekļu darba samaksu 
P.Rožinskis 

17. 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu P.Rožinskis 
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18. 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstules izskatīšana P.Rožinskis 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Āris Elsts, attīstības un plānošanas daļas 

vadītāja Inese Jakovele, nekustamo īpašumu speciāliste Ināra Upeniece, vecākā juriste Inese 

Pedāne, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste Aina Tumašova 

 

Izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka domes sēdei pievienojas plkst. 14.23 

Deputāts Andris Pastars domes sēdei pievienojas plkst. 14.26 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 4 jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

19. Par grozījumiem domes lēmumā  P.Rožinskis 

20. Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana P.Rožinskis 

21. P.K. iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

22. Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas locekļu sastāvā P.Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 4 jautājumiem un sākt sēdi. 

 

1. 

Iesniegumu izskatīšana 

1.1. 

V.J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par V.J., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 31.marta iesniegumu 

par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

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, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Iznomāt 0,85 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 008 

xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1. 

2. Iznomāt 1,088 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 008 xxxx saskaņā 

ar grafisko pielikumu Nr.1. 

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

4. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 
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1.2. 

L.K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par L. K., personas kods, dzīv. Riebiņu novadā, 2017.gada 27.marta iesniegumu 

par zemes nomu (ar M.K. nomas līgums bija spēkā līdz 29.09.2018., nodokļu parādu nav).  

Dome konstatē: 

L. vēlas noslēgt līgumu uz zemes vienībām, kuras līdz šim nomāja vīrs uz lauku apvidus zemes 

nomas tipveida līguma pamata no 30.09.2008., M. K. miris 07.03.2017. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar M. K., (miris). 

2. Iznomāt L.K. zemes vienības 1,1388 ha platībā ar kad. apz. 7678 003 xxxx un 0,5 ha 

platībā ar kad. apz. 7678 003 xxxx. 

3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu uz 10 gadiem. 

 

1.3. 

M.D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par M. D., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 17.marta 

iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav). 

Riebiņu novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja, 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, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 16.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. D-3 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 15.maijs (platība 0,07 ha). 

 

1.4. 

J.O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par J. O., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 28.marta iesniegumu 

par zemes nomu (nodokļu parādu nav). 

Riebiņu novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja, 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, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2015.gada 22.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. O-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 21.aprīlis (platība 6,3405 ha). 

2. Slēgt Vienošanos par 2014.gada 22.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. O-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 21.oktobris (platība 2,7 un 1,0 ha). 
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1.5. 

A.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. B., personas kods, dzīv. Ogre, 2017.gada 3.aprīļa iesniegumu par zemes 

nomu (A.B. ir G. S. meita, parādu nav).  

Dome konstatē: 

Sakarā ar to, ka māte mirusi, A. lūdz pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz sava 

vārda. 

Riebiņu novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja, pamatojoties uz Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar G. S. (mirusi). 

2. Iznomāt 7,2 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 003 xxxx. 

3. Slēgt ar A. B. lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu uz 10 gadiem. 

 

1.6. 

N.O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par N.O., personas kods, dzīv. Riebiņu novadā, 2017.gada 7.aprīļa iesniegumu 

par zemes nomu (N.O. ir L. S. meita, parādu nav).  

Dome konstatē: 

Sakarā ar to, ka L.S. mirusi, N. lūdz pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz savu 

(meitas) vārdu. 

Riebiņu novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja, pamatojoties uz Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar L. S. (mirusi). 

2. Iznomāt zemi 4,5 ha un 1,1 ha platībās zemes vienībās ar kadastra apz. 7670 004 xxxx 

un 7670 004 xxxx. 

3. Slēgt ar N. O. lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu uz 10 gadiem. 

 

1.7. 

D.A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par D.A., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 10.aprīļa iesniegumu 

par zemes nomu (iepriekšējā līguma beigu termiņš 16.04.2017., nodokļu parādu nav). 

Riebiņu novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja, 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, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Precizēt iznomātās zemes platību, nosakot, ka tā ir 7,0 ha, saskaņā ar grafisko 

pielikumu Nr.2. 

2. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 17.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. A-1 
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pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 16.aprīlis. 

 

2. 

Par adreses piešķiršanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par adreses piešķiršanu.  

Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas, reģistrus un informācijas sistēmas ar pilnīgiem, 

aktuāliem un oficiāli apstiprinātiem Valsts adrešu reģistra datiem, Valsts zemes dienests 

2017.gada 7.aprīļa vēstulē lūdz izvērtēt sniegto informāciju un piešķirt adresi zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 76480020551 un uz tās esošām ēkām, tādējādi nodrošinot objektu 

identificēšanu apvidū. 

Riebiņu novada domes Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja, atbilstoši Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.punktam, kas 

nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, 

izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav 

piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja adrese neatbilst šajos 

noteikumos minētajām prasībām un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu 

Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9., 17., 18., 28. punktam, atklāti balsojot ar 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76480020551001, 76480020551002 

un 76480020551003, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76480020551, adresi: Liepu iela 23A, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

2. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010149001, 76700010149002, 

76700010149003, 76700010149004 un 76700010149005, kas atrodas uz zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 76700010149, adresi no „Sviestakalns”, Kaučera Gailīši, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz „Ivanānu Dārzi”, Kaučera Gailīši, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads (kods 103887405) 

3. Piešķirt ēkām (jaunbūvei - dz. mājai, s-bas ēkai), kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76700010173, un funkcionāli saistītai ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 76700010283001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700010283, adresi: „Sviestakalns”, Kaučera Gailīši, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads. 

4. Likvidēt (dzēst) ēkai ar kadastra apzīmējumu 76700010283001 adresi: „Kļavu 

mājas”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (105573060). 

 

3. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu  
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un sociālā dienesta sagatavoto lēmumprojektu 

par I. P., personas kods, dzīv. dekl. Riebiņu novads, 2017.gada 6.marta iesniegumu par sociālā 

dzīvokļa īres līguma Nr. 15/soc pagarināšanu.  

Dome konstatē: 

1) Iesniegumā I.P. lūdz pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr. 15/soc; 

2) I. P. ģimenei ar 2016.gada 18. oktobra Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 6 

(protokols Nr. 14), tika piešķirts sociālais dzīvoklis adresē: Riebiņu novads uz noteiktu 

laiku līdz 2017.gada 10.maijam; 

3) Ģimene ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5.panta 2.daļas 5.punktu, un pamatojoties uz 2013.gada 

15.janvāra Riebiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 

Riebiņu novadā”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs 
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Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt sociālo dzīvokļa īres līgumu I. P., personas kods, dzīv.dekl. Riebiņu 

novads. 

2. Slēgt vienošanās par īres līguma pagarināšanu no 2017.gada 10.maija uz noteiktu 

laiku 6 (sešiem) mēnešiem. 

 

4. 

Par uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017.gadā konkursa nolikuma apstiprināšanu un 

konkursa izsludināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Pedāne 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

plānošanas un attīstības daļas vadītājas Inese Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par uzņēmēju 

grantu projektu konkursa „Attīstība Riebiņiem” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma 

saņemšanai 2017.gadā konkursa nolikuma apstiprināšanu un uzņēmēju grantu projektu konkursa 

izsludināšanu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 11 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans 

Ludāns), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), (Jāzeps Ivanāns, Inese Kunakova balsojumā 

nepiedalās) nolemj: 

1. Apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017.gadā konkursa nolikumu 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017.gadā (skatīt 1.pielikumu). 

2. Izsludināt uzņēmēju grantu projektu konkursu projektu iesniegšanai no 2017. gada 

20.aprīļa līdz 2017. gada 2. jūnijam. 

3. Apstiprināt vērtēšanas komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, 

Ilze Kudiņa, Āris Elsts, Inese Kunakova, Jāzeps Ivanāns, Iveta Šņepste.  

 

5. 

Par iestāšanos biedrībā “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”” un 

līdzfinansējumu dalībai 2018.gada starptautiskajās tūrisma izstādēs un turpmāko Latgales 

tūrisma finansējumu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

tūrisma organizatores Ivetas Šņepstes sagatavoto lēmumprojektu par iestāšanos biedrībā “Latgales 

reģiona tūrisma asociācijā “Ezerzeme”” (turpmāk tekstā – Biedrība). 

2017.gada 20.martā Riebiņu novada dome ir saņēmusi Biedrības vēstuli ar skaidrojumu, kādas 

aktivitātes Latgales tūrisma popularizēšanai ir veiktas 2016.gadā, kā arī dažām pašvaldībām, kas 

vēl nav iestājušās Biedrībā (tostarp – Riebiņu novada dome), aicinājumu iestāties. Pirmo reizi 

Biedrība dibināta 1993.gadā kā pirmā tūrisma asociācija Latvijā. Laika gaitā notikušas dažādas 

funkcionālas pārmaiņas un 2003.gadā Biedrība tika pārreģistrēta. Tās mērķis ir sekmēt tūrisma 

nozares attīstību Latgalē. Pašlaik Biedrība apvieno visu Latgales novadu tūrisma informācijas 

centrus, 7 pašvaldības, 68 tūrisma uzņēmējus. Šobrīd Biedrības budžetu veido biedru naudas un 

dažādu projektu maksājumi. 

2016.gadā realizētas 6 starptautiskās tūrisma izstādes, kuru apmaksu veica Latgales reģiona 

attīstības aģentūra. Vienā no izstādēm (Minhenē, Vācijā) piedalījās un Latgali pārstāvēja arī 

Riebiņu novada tūrisma organizatore. Organizēti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni gan TIC 

darbiniekiem, gan tūrisma uzņēmējiem, gan ārvalstu žurnālistiem un tūroperatoriem. Gada beigās 

tika organizēta Latgales tūrisma konference, kas notika Ludzas KN. 

Biedrība ir vienīgā organizācija Latgalē, kuras viedokli un vērtējumu ņem vērā tūrisma nozares 

politikas veidotāji Latvijā (Ekonomikas ministrija, LIAA Tūrisma departaments). Piemēram, 
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pagājušajā gadā Biedrība piedalījās darba grupā par priekšlikumu izstrādi LVS 77-2:2016 

standarta “Ceļa zīmes” grozījumiem, darba grupā par Latvijas tūrisma portāla optimizēšanu, šogad 

arī sniedza savu vērtējumu valdības priekšlikumam paaugstināt PVN likmi tūrisma uzņēmējiem. 

Tūrisma nozares vadība rēķinās un ņem vērā Biedrības viedokli, līdz ar to Latgales novada 

pašvaldībām ir svarīgi, lai viņu viedoklis tiek pārstāvēts nozares ministrijā. 

Ņemot vērā faktu, ka Latgales reģiona attīstības aģentūra 2016.gada beigās atteicās no tūrisma 

funkcijām, un tas bija laiks, kad visi Latvijas novadi gatavojās starptautiskajai tūrisma izstādei 

Balttour 2017, Biedrība pēdējā brīdī uzņēmās iniciatīvu un noorganizēja Latgales kopīgo stendu. 

Tāpat, neskatoties uz Latgales reģiona attīstības aģentūras lēmumu, Biedrība nodrošināja Latgales 

pārstāvēšanu starptautiskajās tūrisma izstādēs (Viļņā, Utrehtā, Berlīnē, Tallinā, Minhenē, 

Helsinkos). Pateicoties vairāku pašvaldību (Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsēta, Daugavpils 

novads, Daugavpils pilsēta, Preiļu novads, Krāslavas novads, Dagdas novads, Līvānu novads, 

Ludzas novads) atbalstam, to TIC darbinieki tika komandēti uz izstādēm par pašvaldību 

finansējumu. 

Arī kopīgā Preiļu un Riebiņu novada TIC ikdienā sadarbojas ar Biedrību – gan informācijas 

apmaiņā par jaunumiem, tūroperatoru un žurnālistu vizīšu organizēšanā, dažādu iespiedmateriālu 

sagatavošanā un sava novada tūrisma uzņēmēju viedokļa pārstāvēšanā. 2016.gadā Riebiņu novada 

tūrisma organizators Biedrības vārdā sagatavoja un iesniedza LIAA maksājuma pieprasījumu 

starptautisko izstāžu transporta izdevumu atmaksai, rezultātā tika saņemti vairāk kā EUR 1400, 

kas tika pārskaitīti Latgales reģiona attīstības aģentūrai saskaņā ar noslēgto līgumu. 

Biedrības biedru gada maksa ir EUR 35, kuru maksā gan uzņēmēji, gan pašvaldības. Taču dažādu 

mārketinga pasākumu īstenošanai nepieciešams lielāks finansējums. Līdz 2017.gadam tāds tika 

pārskaitīts Latgales reģiona attīstības aģentūrai, bet, tā kā tā ir atteikusies no tūrisma jomas, lai arī 

agrāk šos pienākumus faktiski tik un tā veica Biedrība uz savstarpēja līguma ar LRAA pamata, 

Biedrība piedāvā trīs variantus, kā plānotos izdevumus sadalīt pa visām Latgales pašvaldībām (pēc 

iedzīvotāju skaita; pēc maksas tūrisma objektu skaita; kā arī kopā pēc abu iepriekš minētu faktoru 

koeficienta). Latgales pašvaldības vadītāju sanāksmē notiks balsojums par atbilstošāko variantu 

līdzfinansējuma sadalē. 

Riebiņu novada dome 2017.gadā nav maksājusi līdzfinansējumu par tūrisma aktivitātēm Latgales 

reģiona attīstības aģentūrai, kā tas ir bijis līdz šim katru gadu. 

Riebiņu novada dome, izvērtējušas tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), 

pret nav, 1 atturas (Dina Staškeviča), nolemj: 

Iestāties biedrībā “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””. 

 

6. 

Par piedalīšanos projektā 

6.1. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 

Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” 

un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par 

piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu 

konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 

Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” un 

par projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru. 

Dome konstatē: 
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Projekta kopējās izmaksas EUR 214816.26 (divi simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti 

sešpadsmit eiro 26 centi). 
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 14 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 

Kliškovas-Sededži-Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46 

pārbūve” Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu 

projektu iesniegumu konkursā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

214816.26 (divi simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti sešpadsmit eiro 26 centi) (ar 

PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

21481.63 (divdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit viens eiro 63 centi), tai 

skaitā arī PVN 21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2017.gada budžetā. 

 

6.2. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 

Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par 

piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu 

konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.7 

Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” un par projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru. 

Dome konstatē: 

Projekta kopējās izmaksas EUR 243725.76 (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti 

divdesmit pieci eiro 76 centi). 
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 14 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 

Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

243725.76 (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci eiro 76 

centi) (ar PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

24372.58 (divdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi eiro 58 centi), tai skaitā 

arī PVN 21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2017.gada budžetā. 
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7. 

Par grozījumiem lēmumā 

7.1. 

Par grozījumiem 2016.gada 20.decembra lēmumā Nr.2 “Par piedalīšanos projektā “Riebiņu 

novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 

– 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10 pārbūve” un projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējuma apmēru” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par 

grozījumiem 2016.gada 20.decembra lēmumā Nr.2 piedalīšanos Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada 

Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 

7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10 pārbūve” un par projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru. 

Dome konstatē: 

Projekta kopējās izmaksas EUR 261413.57 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis četri simti 

trīspadsmit eiro 57 centi) (ar PVN 21%). 
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 14 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: izteikt 2016.gada 

20.decembra lēmumu Nr.2 šādā redakcijā: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 

Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 

2.10 pārbūve”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

261413.57(divi simti sešdesmit viens tūkstotis četri simti trīspadsmit eiro 57 centi) (ar 

PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

26141.36 (divdesmit seši tūkstoši viens simts četrdesmit viens eiro 36centi), tai skaitā 

arī PVN 21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2017.gada budžetā. 

 

7.2. 

Par grozījumiem 2017.gada 17.janvāra lēmumā Nr.13 “Par piedalīšanos projektā “Riebiņu 

novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 35 Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 0.00 

– 1.82 pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par 

grozījumiem 2017.gada 17.janvāra lēmumā Nr.13 par piedalīšanos Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības autoceļš Nr.35 Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 0.00 – 1.82 pārbūve” un par 

projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru. 

Dome konstatē: 

Projekta kopējās izmaksas EUR 153065.36 (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši sešdesmit pieci 

eiro 36 centi). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 14 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 
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Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 2017.gada 

17.janvāra lēmumu Nr.13 šādā redakcijā: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 35 

Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 0.00 – 1.82 pārbūve” Lauku atbalsta dienestā 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

153065.36 (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši sešdesmit pieci eiro 36 centi) (ar PVN 

21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

15306.54 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti seši eiro 54 centi), tai skaitā arī PVN 21% 

apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017.gada budžetā. 

 

8. 

Riebiņu kultūras centra vadītājas Ilgas Pokšānes iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

lēmumprojektu par Riebiņu kultūras centra vadītājas Ilgas Pokšānes 2017.gada 4.aprīļa 

iesniegumu par Riebiņu novada senioru pašdarbības kolektīvu dalību Starptautiskajā Latgales XVI 

senioru dziesmu un deju festivālā „Latgale vieno”. 

Dome konstatē: 

1) Festivālā vēlas piedalīties Sīļukalna kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Atbalss” un 

deju grupa „Pagrieziens”, Riebiņu kultūras centra senioru vokālais ansamblis, deju grupa 

„Riebiņu varavīksne” un folkloras kopa „Jumaleņa”; kopā 42 cilvēki. 

2) Dalības maksa festivālā EUR 5 no cilvēka. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties Starptautiskajā Latgales XVI senioru dziesmu un deju festivālā „Latgale 

vieno”. 

2. Apmaksāt Sīļukalna kultūras nama senioru vokālā ansambļa „Atbalss”, deju grupas 

„Pagrieziens”, Riebiņu kultūras centra senioru vokālā ansambļa, folkloras kopa 

„Jumaleņa” un deju grupas „Riebiņu varavīksne” dalības maksu- EUR 5 par katru 

dalībnieku no kultūras iestāžu budžeta. 

 

9. 

V. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

lēmumprojektu par V.S. 2017.gada 30.marta iesniegumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 

saskaņā ar Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 55.punktu: 

„Amatpersona (darbinieks) sakarā ar smagu nelaimes gadījumu var vērsties ar iesniegumu par 

pabalsta piešķiršanu. Pabalsta piešķiršana un apmērs tiek noteikts ar domes lēmumu”. 

Dome konstatē: 

1) V.S. nelaimes gadījumā guva traumu un no 2016.gada augusta ārstējas. Ir veiktas četras 

operācijas.  

2) Par ārstnieciskajiem pakalpojumiem līdz 2017.gada 30.martam ir samaksājusi EUR 

269.46. 

Riebiņu novada dome, izvērtējušas tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 55.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis 
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Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, 

(Marija Bernāne balsojumā nepiedalās), nolemj: 

1. Piešķirt V.S. vienreizēju pabalstu saskaņā ar Riebiņu novada domes amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma 55.punktu - EUR 266 no sociālā dienesta budžeta. 

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

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

 

Plkst. 14.23 domes sēdei pievienojas izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka 

 

10. 

Par izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada domes Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas izskata 

Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala „Žagari”, kas atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, izsoles noteikumu projektu. 

Riebiņu novada domes Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 

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, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pamatojoties uz Riebiņu novada domes 15.01.2016. lēmumu Nr.10 (protokola Nr. 16), 

rīkot Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 

„Žagari”, kas atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, izsoli. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala „Žagari” nosacīto cenu EUR 3100,00 (trīs tūkstoši simts eiro 00 centi). 

Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100 % eiro. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Žagari” izsoles noteikumus. 

(skat. 2.pielikumu). 

 

11. 

Par cirsmu izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada domes Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas izskata 

domes izpilddirektora Āra Elsta sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada domei piederošās 

cirsmas izsoles rīkošanu ar augšupejošu soli EUR 0,50 par m3. 

Komitejas konstatē: 

„Jaunaudzes” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 10, galvenā cirte – 

kailcirte) 2,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 481,04 m3. 

Riebiņu novada domes Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 

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, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles „Meža 

konsultāciju pakalpojumu centrs” Preiļu nodaļas vērtējumu un noteikt to, kā izsoles 

sākumcenu – EUR 11 250,82 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 82 

centi). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus. (skat. 3.pielikumu). 

 

 

Plkst. 14.26 domes sēdei pievienojas Andris Pastars 
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12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

12.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no G.M. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no G. M., personas kods. Nekustamā 

īpašuma nodoklis nav maksāts no 2014. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M. G. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7662 

008 xxxx, nodokļa parādu – EUR 182,59 (viens simts astoņdesmit divi euro 59 centi), kas 

ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR  28,20 

(divdesmit astoņi euro 20 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 119,56 (viens simts 

deviņpadsmit euro 56 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 34,83 (trīsdesmit četri euro 83 centi) 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, kas  

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa 

likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, 

kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-

4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Šo lēmumu  var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, 

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

 

12.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no  E. H. 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no E. H., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2013. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 
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Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no H. E. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 

7662 004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 145,02 (viens simts četrdesmit pieci euro 2 centi), 

kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR  17,75 

(septiņpadsmit euro 75 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 77,86 (septiņdesmit 

septiņi euro 86 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 28,12 (divdesmit astoņi euro 12 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkam un būvem – EUR 

2,44 (divi euro 44 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 13,61 

(trīspadsmit euro 61 cents) 

nokavējuma naudu – EUR 5,24 (pieci euro 24 centi) 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

12.3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

K. S. 
Ziņo P. Rožinskis 

(Jautājums netek skatīts, jo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma nauda ir 

nomaksāta) 

 

12.4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no R. B. 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no B. R., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2014. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 
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1. Piedzīt no B. R. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 

7662 007 xxxx, nodokļa parādu – EUR 194,98 (viens simts deviņdesmit četri euro 98 

centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR  36,13 

(trīsdesmit seši euro 13 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 125,31 (viens simts 

divdesmit pieci euro 31 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 33,54 (trīsdesmit trīs euro 54 centi); 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

12.5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no R. L. 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no R. L., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2013. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no L. R. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 

7662 005 xxxx, nodokļa parādu – EUR 120,91 (viens simts divdesmit euro 91 cents), 

kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR  6,29  (seši 

euro 29 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 34,93 (trīsdesmit četri 

euro 93 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 13,52 (trīspadsmit euro 52 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkam un būvem – EUR 

7,45 (septiņi euro 45 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 42,24 

(četrdesmit divi euro 24 centi) 

nokavējuma naudu – EUR 16,48 (sešpadsmit euro 48 centi) 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 
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2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

12.6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

S. P. 
         Ziņo P. Rožinskis 

(Jautājums netek skatīts, jo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma nauda ir 

nomaksāta) 

 

12.7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no 

H. M. 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no H.M., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2008. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M. H. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 

7662 004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 528,38 (pieci simti divdesmit astoņi euro 38 

centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 27,99  

(divdesmit septiņi euro 99 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 285,21 (divi simti 

astoņdesmit pieci euro 21 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 198,92 (viens simts deviņdesmit astoņi euro 92 

centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkam un būvem – EUR 

1,17 (viens euro 17 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 9,68 (deviņi 

euro 68 centi) 

nokavējuma naudu – EUR 5,41 (pieci euro 41 cents) 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  
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septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

12.8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no 

I. I. 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no I. I., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2013. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no I. I. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 

7648 001 xxxx, nodokļa parādu – EUR 141,03(viens simts četrdesmit viens euro 03 

centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 19,44  

(deviņpadsmit euro 44 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 89,30 (astoņdesmit 

deviņi euro 30 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 32,29 (trīsdesmit divi euro 29 centi); 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

12.9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no  

S. J. 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no S. J., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2008. gada līdz 2017. gadam. 
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. pantu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no J. S. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 

7662 006 xxxx, nodokļa parādu – EUR 141,17 (viens simts četrdesmit viens euro 17 

centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 13,80  

(trīspadsmit euro 80 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 79,10 (septiņdesmit 

deviņi euro 10 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 48,27 (četrdesmit astoņi euro 27 centi); 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

12.10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no 

J. O. 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. O., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2014. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no O.J. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 

7678 003 xxxx, nodokļa parādu – EUR 207,85 (divi simti septiņi euro 85 centi), kas 

ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 33,92  

(trīsdesmit trīs euro 92 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 135,00 (viens simts 

trīsdesmit pieci euro 0 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 38,93 (trīsdesmit astoņi euro 93 centi); 
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bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

12.11. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no 

A. V. 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A.V., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2010. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no V. A. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 

7662 005 xxxx, nodokļa parādu – EUR 143,25 (viens simts četrdesmit trīs euro 25 

centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 17,78  

(septiņpadsmit euro 78 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 83,85 (astoņdesmit trīs 

euro 85 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 41,62 (četrdesmit viens euro 62 centi); 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

12.12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no 

S. F. 
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Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no S. F., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts no 2011. gada līdz 2017. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no F. S. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 

824,77 (astoņi simti divdesmit četri euro 77 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7662 501 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 12,63 (divpadsmit euro 63 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkam un būvem – EUR 

0,99 (nulle euro 99 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 7,65 (septiņi 

euro 65 centi) 

nokavējuma naudu – EUR 3,99 (trīs euro 99 centi); 

1.2.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7662 001 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 812,14 (astoņi simti divpadsmit euro 14 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 83,51  

(astoņdesmit trīs euro 51 cents), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 487,89 (četri simti 

astoņdesmit septiņi euro 89 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 240,74 (divi simti četrdesmit euro 74 centi); 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, 

kas  vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst 

Administratīva procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma 

darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

13. 

A. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

lēmumprojektu par A. O., personas kods, 2017.gada 7.aprīļa iesniegumu par Sīļukalna pagasta 

teritoriālās pārvaldes ēkas otrā stāva zāles izmantošanu Sīļukalna pamatskolas 1977.gada 

izlaiduma absolventu salidojumam. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 
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Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

Atļaut izmantot Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes ēkas otrā stāva zāli Sīļukalna 

pamatskolas 1977.gada izlaiduma absolventu salidojumam. 

 

14. 

Par valsts mērķdotācijas sadali mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par valsts mērķdotācijas 

sadali izglītības iestādēm mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2017.gadam. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas 16.03.2017. rīkojumu Nr.132, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), 

pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt valsts mērķdotācijas EUR 9133 apmērā sadali Riebiņu novada izglītības 

iestādēm mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2017.gadam (skat. 4.pielikumu).  

 

15. 

Par izstāšanos no Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas Ā.Elsts, Ā.Pudule, J.Kupris, M.Krole, I.Kunakova 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par izstāšanos no Latvijas 

Piļu un muižu asociācijas.  

Dome konstatē: 

1) 2000.gadā Latvijas Piļu un muižu asociācijā iestājās Galēnu pagasta padome. Riebiņu 

novada dome pārņēma Galēnu pagasta padomes saistības un turpināja dalību asociācijā. 

2) Pa 20 gadiem Galēnu muižas stāvoklis ir vēl vairāk pasliktinājies. Muiža nav tūristu 

apskates objekts, jo ir avārijas stāvoklī. Cerības uz muižas restaurāciju nav, tāpēc nav jēgas 

būt par Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedru. 

3) Saskaņā ar Latvijas Piļu un muižu asociācijas statūtiem, par izstāšanos asociācijai jāpaziņo 

rakstiski. 

 

Uz domes sēdi balsošanai ir sagatavots variants: 

1. Izstāties no Latvijas Piļu un muižu asociācijas. 

2. Neapmaksāt Latvijas Piļu un muižu asociācijas atsūtītos rēķinus Nr. B/17/25 (biedru 

nauda) un LPMA 16/2017 (dalības maksa „Apceļosim Latvijas pilis un muižas”). 

 

Deputāti Ārija Pudule un Jānis Kupris ierosina priekšlikumu neizstāties no Latvijas Piļu un muižu 

asociācijas, kā arī apmaksāt Latvijas Piļu un muižu asociācijas atsūtītos rēķinus. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Neizstāties no Latvijas Piļu un muižu asociācijas. 

2. Apmaksāt Latvijas Piļu un muižu asociācijas atsūtītos rēķinus Nr. B/17/25 (biedru 

nauda) un LPMA 16/2017 (dalības maksa „Apceļosim Latvijas pilis un muižas”). 

 

Uz īsu mirkli pārtrūkst audio ieraksts, līdz brīdim kad tiek nomainītas jaunas baterijas. 
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16. 

Par Riebiņu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu darba 

samaksu 
                                                                   Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

domes tehniskās daļas vadītāja Jura Leiča sagatavoto lēmumprojektu. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

Noteikt šādu Riebiņu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 

darba samaksu: 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs -  3.15 euro stundā; 

Novada vēlēšanu komisijas sekretāre         - 3.00  euro stundā; 

Novada vēlēšanu komisijas locekļiem         - 2.30   euro stundā; 

Datorspeciālists (komisijas loceklis)            - 3.00   euro stundā; 

Iecirkņu vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem - 2.70 euro stundā; 

Iecirkņu vēlēšanu komisiju sekretāriem          - 2.60 euro stundā; 

Iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem              - 2.00 euro stundā; 

Ēdināšanas izdevumu kompensācija balsošanas un balsu skaitīšanas laikā - 5.69 euro par 

katru dienu. 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

17.1. 

Par nekustamā īpašuma “X” ar kadastra numuru 7670  011 xxxx atsavināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma ar 

kadastra apzīmējumu 7670 011 0153 atsavināšanu. 

Dome konstatē:  

Pamatojoties uz novada domes 16.08.2016.g. lēmumu nr.10 komisija veic atsavināšanas 

procedūru. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 0.3566 ha kopplatībā, īpašuma 

adrese “X”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes lietotājam ar domes lēmumu ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona bija noslēgusi zemes nomas līgumu un kura ierosināja 

minētās zemes vienības atsavināšanu.  

11.02.2017.g. zemes atsavināšanas ierosinātāja atteicās no zemes iegūšanas īpašumā un no zemes 

nomas, līdz ar to novada dome 21.02.2017.g. pieņēma lēmumu nr.7.12 noteikt zemes vienībai 

starpgabala statusu, jo tas ir mazāks par 2ha un tam nav pieslēguma koplietošanas ceļam. Zemes 

vienība robežojas tikai ar vienu zemes gabalu (atrodas zemes gabala ar platību 19.1ha vidū). 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 8.daļu zemes 

starpgabalu, kuram nav pieslēguma koplietošanas ceļam drīkst atsavināt tikai tam zemes 

īpašniekam, kura zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Objekta tirgus vērtības 

noteikšanā tika pieaicināti nekustamā īpašuma sertificēti vērtētāji SIA “EIROEKSPERTS”.  

Īpašuma tirgus vērtība 2017.gada 16.martā ir EUR 280 (divi simti astoņdesmit). Pamatojoties uz 

likuma “Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību” 4.pantu 

Privatizācijas un atsavināšanas komisija nosaka objekta nosacīto cenu EUR 308 (trīs simti astoņi). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

4.daļu un 44.panta 8.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 
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Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Turpināt atsavināšanas procedūru nemainot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu 

cenu, jo īpašumu iegūs Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 

1.punktā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

2. Apstiprināt īpašuma “X” ar kadastra numuru 7670 011 xxxx, 0.3566 ha kopplatībā 

nosacīto cenu EUR 308 (trīs simti astoņi). 

 

17.2. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 001 xxxx atsavināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

sagatavoto lēmumprojektu par S. S. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 

001 xxxx, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā atsavināšanu. 

Dome konstatē: 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes lietotājam ar domes lēmumu ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu. Uz zemes vienības 

ēku un būvju nav. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu tikai nomniekam ir tiesības ierosināt šīs zemes 

vienības atsavināšanu.  

Riebiņu novada dome, 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 īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Veikt zemes vienības Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar kadastra apzīmējumu 7670 

001 xxxx, 0.1361 ha platībā robežu uzmērīšanu un ierakstīt zemesgrāmatā uz Riebiņu 

novada pašvaldības vārda.  

2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7670 001 xxxx piešķirt nosaukumu 

„X”. 

3. Nekustamo īpašumu „X” ar kadastra numuru 7670 001 xxxx atsavināt, noteikt 

īpašuma atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un 

šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.  

4. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai nodrošināt īpašuma atsavināšanas 

procedūru. 

 

18. 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstules izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Anspoka, A.Upenieks, A.Pastars, Ā.Pudule, J.Ivanāns, E.Visocka, J.Kupris, 

I.Kunakova 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

domes izpilddirektora Āra Elsta sagatavoto lēmumprojektu. 

Dome konstatē: 

Riebiņu novada domē ir saņemts Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta ziņojums 

Nr. 4-05/94 no 22.03.2017. par veiktajām pārbaudēm Riebiņu vidusskolā, īstenojot programmas ar 

kodiem 31011012 un 3101103.  
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Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta pārbaudes tika veiktas 2017. gada 6. un 9. 

martā un departaments ir konstatējis, ka vidusskolas darbībā nav ievērots Vispārējā izglītības 

likuma, Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie 

tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīti 

no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 

779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo 

obligāto dokumentāciju”, Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 778 „Valsts 

izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, Ministru kabineta 

2013. gada 21. maija noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” normas un 

regulējums. 

Vienlaicīgi Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departaments veica vakara (maiņu) 

programmas izglītojamo mācību apmeklējuma pārbaudi, kur uz vairāku mācību priekšmetu 

stundām nebija ieradies neviens izglītojamais. Šis fakts Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības 

departamentam liek secināt, ka vidusskolas neklātienes un vakara (maiņu) programmas 

izglītojamiem īsteno neklātienes formas paveidā tālmācība, kas ir pretrunā ar Vispārējo izglītības 

likuma 18. panta pirmajā daļā noteikto, ka izglītības iestāde drīkst īstenot tikai licencētas 

vispārējas izglītības programmas. 

Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai tika pieprasīts sniegt rakstisku paskaidrojumu un 

iesniegt pilnu pārbaudes akta kopiju, lai objektīvi izvērtētu pārkāpumus pēc būtības. 

2017.gada 22.marta vēstulē Nr.4-05/94 Kvalitātes dienesta Uzraudzības departaments informē, ka 

vidusskolas direktori I.Anspoku: 

- 2014.gada 7.oktobrī ir sodījis pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa (turpmāk - 

LAPK) 201.52 panta pirmās daļas un LAPK 201.54 panta pirmās daļas, jo vidusskolas 

darbībā netika ievērots Izglītības likuma 33.panta trešajā daļā un izglītības likuma 11.panta 

otrajā daļā noteiktais regulējums; 

- 2015.gada 9.oktobrī ir sodījis pēc LAPK 201.51 panta pirmās daļas, jo vidusskolas darbībā 

netika ievērots Izglītības likuma 30.panta trešajā daļā un Ministru kabineta 2012.gada 

28.februāra noteikumu Nr.149 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz 

nākamo klasi” 5.punktā noteiktais regulējums. 

 

Uz domes sēdi balsošanai sagatavoti divi varianti: 

1.variants: 

Izvērtējot Riebiņu vidusskolas direktores Inetas Anspokas izdarīto pārkāpumu smagumu un 

samērīgumu, kā arī pārkāpuma sekas, kā arī ņemot vērā faktu, ka Izglītības kvalitātes 

dienesta Uzraudzības departamenta uzdotajā termiņā iesniegts paskaidrojums gan 

pašvaldībai, gan departamentam, kurā direktore vaļsirdīgi atzīst savu vainu, ievērojot 

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21 panta 

pirmās daļas 9. punktu un Darba likuma 90. panta pirmo daļu, izteikt Riebiņu vidusskolas 

direktorei Inetai Anspokai rakstveida rājienu. 

 

2.variants: 

Izvērtējot Riebiņu vidusskolas direktores Inetas Anspokas izdarīto pārkāpumu smagumu un 

samērīgumu, kā arī pārkāpuma sekas, izteikt Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai 

Anspokai rakstveida piezīmi. 

 

Domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis piedāvā balsošanai trešo lēmumprojekta variantu: 

3.variants 

1. Pieņemt zināšanai Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta 2017.gada 

22.marta ziņojumu Nr.4-05/94 par veiktajām pārbaudēm Riebiņu vidusskolā, īstenojot 

programmas vakara un neklātienes tālmācībā. 
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2. Lūgt Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta izvērtējumu par direktores 

Inetas Anspokas paskaidrojumā minēto pārkāpumu novēršanā un sniegt viedokli par 

direktores disciplinārā soda piemērošanu. 

3. Pēc Izglītības kvalitātes dienesta atbildes saņemšanas lemt jautājumu par direktores 

Inetas Anspokas atbilstību ieņemamajam amatam.  

 

Notiek balsošana par lēmumprojekta 3.variantu. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Andris Pastars, Jāzeps 

Ivanāns, Pēteris Rožinskis, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Marija Bernāne, Inese Kunakova, 

Margarita Krole, Dina Staškeviča), pret nav, 4 atturas (Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Ivans Ludāns),(Ārija Pudule, Ineta Anspoka balsojumā nepiedalās) nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta 2017.gada 

22.marta ziņojumu Nr.4-05/94 par veiktajām pārbaudēm Riebiņu vidusskolā, īstenojot 

programmas vakara un neklātienes tālmācībā. 

2. Lūgt Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta izvērtējumu par direktores 

Inetas Anspokas paskaidrojumā minēto pārkāpumu novēršanā un sniegt viedokli par 

direktores disciplinārā soda piemērošanu.  

3. Pēc Izglītības kvalitātes dienesta atbildes saņemšanas lemt jautājumu par direktores 

Inetas Anspokas atbilstību ieņemamajam amatam. 

 

19. 

Par grozījumiem domes lēmumā  

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata domes izpilddirektora Āra Elsta lēmumprojektu par grozījumiem 2017.gada 

23.februāra domes sēdes lēmuma Nr.20 (protokols Nr.3) “Iepirkumu komisijas lēmuma 

apstiprināšana”, punktā “Būvprojekta izstrāde Riebiņu vidusskolas teritorijas labiekārtojumam, 

sporta laukuma rekonstrukcijai un būvprojekta autoruzraudzībai”. 

Dome konstatē: 

2017.gada 6.februārī atkārtoti tika veikta iepirkumu procedūra "Būvprojekta izstrāde Riebiņu 

vidusskolas teritorijas labiekārtojumam, sporta laukuma rekonstrukcijai un būvprojekta 

autoruzraudzībai”, līgums nevar tikt parakstīts, jo darba grupā tika konstatēta atkāpe no 

projektēšanas uzdevuma, kurš tika izmainīts. 

Ā.Elsts ierosina rīkot atkārtotu iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrādei Riebiņu vidusskolas 

teritorijas labiekārtojumam, sporta laukuma rekonstrukcijai un būvprojekta autoruzraudzība”. 

Līgumcenu paredzot līdz EUR 10 000. 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

Izteikt domes lēmuma pirmo punktu šādā redakcijā: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus:  

 Riebiņu novada autoceļu projektēšanas un autoruzraudzības veikšana; 

 Autotransporta remonta darbu, tehnisko apkopju veikšana un rezerves daļu 

iegāde Riebiņu novada domes vajadzībām. 

Izteikt domes lēmuma otro punktu šādā redakcijā: 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus par iepriekš norādītajiem iepirkumu 

komisijas lēmumiem.  

 

20. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendentu noteikšanu. 
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Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Zandarta un līdaku 

mazuļu iegāde un 

ielaišana Riebiņu novada 

Rušonas, Bicānu, 

Kategrades un Jāšezerā 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 8.2 

panta 

nosacījumiem 

Z/s SKALDAS 19 417.63 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu ar 

saistvielām nesaistītu segu 

ikdienas uzturēšanas 

darbu (planēšana, 

profilēšana, nošļūkšana) 

veikšana 2017. gadā 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 9. 

panta 

nosacījumiem 

SIA 

„Krustpils”  

 

 

 

7722.56 

(1. daļa „Riebiņu novada Sīļukalna 

pagasta pašvaldības autoceļi”). 

9293.37 

(2. daļa „Riebiņu novada Galēnu pagasta 

pašvaldības autoceļi”). 

Galēnu pagasta 

teritoriālās pārvaldes 

ēkas jumta seguma 

nomaiņa 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 9. 

panta 

nosacījumiem 

SIA „RCR5” 23 278.24 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu 

ikdienas uzturēšanas 

darbi 2017. gadā 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 9. 

panta 

nosacījumiem 

SIA 

„Neitrino” 

126 399.65 

Būvuzraudzības veikšana 

Riebiņu novada 

autoceļiem 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 9. 

panta 

nosacījumiem 

SIA „Pk 19 + 

93” 

3998.00 

(1. daļa “Būvuzraudzības veikšana 

objektam „Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 35 

Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 0.00 – 

1.82 pārbūve””). 

 

6668.00 

(2. daļa „Būvuzraudzības veikšana 

objektam „Riebiņu novada Silajāņu 

pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 

Kotlerova – Latviešu Balbārži km 0.00 – 

2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 

– 2.10 pārbūve””). 

 

3998.00 

(3. daļa „Būvuzraudzības veikšana 

objektam „Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 

Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-

1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 

1,76-2,46 pārbūve””). 

 

5098.00 

(4. daļa „Būvuzraudzības veikšana 

objektam „Riebiņu novada Riebiņu 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 

Riebiņi – Kalnacki km 0,795-3,420 

pārbūve””). 

Būvuzraudzības veikšana 

Riebiņu novada 

autoceļiem ar melno 

segumu 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 9. 

panta 

nosacījumiem 

SIA „Pk 19 + 

93” 

 

 

 

 

 

7680.00 

(1. daļa “Būvuzraudzības veikšana 

objektam „Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr.6 

Krištobi-Meža Mičulīši posma km 1,11-

1,69”). 
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SIA „BaltLine 

Globe” 

12 406.00 

(2. daļa „Būvuzraudzības veikšana 

objektam „Riebiņu novada Galēnu 

pagasta pašvaldības autoceļu Nr.16 

Gribolva-Apšu mājas km 0,00-1,00; 

Nr.27 Gribolva-z/s Liepas km 0,00-0,40 

un Nr.30 Gribolva-Vecbeči km 0,00-0,45 

pārbūve””). 

 

 

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, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret nav, 1 atturas 

(Andrs Sondors), nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

21. 

P. K.  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata sociālā dienesta sagatavoto lēmumprojektu par P. K., personas 

kods, dzīv. adrese Riebiņu novads, 2017.gada 12.aprīļa iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres 

līguma Nr. 14/soc pagarināšanu.  

Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju konstatēts: 

1. Iesniegumā P. K. lūdz pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr. 14/soc; 

2. P.K. ģimenei ar 2016.gada 20.septembra Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 11 

(protokols Nr. 13), tika piešķirts sociālais dzīvoklis adresē: Riebiņu novads uz noteiktu 

laiku līdz 2017.gada 20.martam; 

3. Ģimene ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 

5.panta 2.daļas 5.punktu, un pamatojoties uz 2013.gada 15.janvāra Riebiņu novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.1 ”Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā”, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt sociālo dzīvokļa īres līgumu P. K., personas kods, dzīv. adrese Riebiņu 

novads. 

2. Slēgt vienošanās par īres līguma pagarināšanu no 2017.gada 20.marta uz noteiktu 

laiku 6 (sešiem) mēnešiem. 

 

22. 

Par izmaiņām Vēlēšanu komisijas locekļu sastāvā 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J.Kupris 

Novada dome izskata Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Jura Leiča lēmumprojektu par izmaiņām 

Vēlēšanu komisijas locekļu sastāvā.  

Dome konstatē: 

1. Domē, 2017.gada 18.aprīlī iesniegumu par atbrīvošanu no darba, pamatojoties uz Darba 

likuma 114.pantu, ir iesniedzis Vēlēšanu komisijas loceklis Fredis Bergmans.  

2. Ir saņemts iesniegums no Inese Pedānes par viņas kandidatūras izskatīšanu Vēlēšanu 

komisijas locekles amatam. 
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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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret nav, 2 atturas (Andrs Sondors, 

Jānis Kupris), nolemj: 

1. Atbrīvot Fredi Bergmanu, personas kods, no Vēlēšanu komisijas locekļa amata pēc 

abpusējās vienošanās, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu 2017.gada 18.aprīlī. 

2. Ievēlēt Inesi Pedāni, personas kods, par Vēlēšanu komisijas locekli sākot ar 2017.gada 

19.aprīli. 

 

Sēdi slēdz.: 14.56 

Sēdes vadītājs           (personiskais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

Protokoliste           (personiskais paraksts)    Juta Vaivode 

Protokols parakstīts 19.04.2017. 

 

 


