
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2017.gada 19.septembrī        Nr. 6 (13) 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi sāk plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā 
P.Rožinskis 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 7-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU 

NOVADA PAŠVALDĪBAS 2005.GADA 23. AUGUSTA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 7„RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

3. Jautājums netiek skatīts P.Rožinskis 

4. Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

uzturēšanas izmaksām 
P.Rožinskis 

5. 
Par A.U. iesnieguma izskatīšanu 

P.Rožinskis 

6. 
J.L. iesnieguma izskatīšana 

P.Rožinskis 

7. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0198 

atsavināšanu 
P.Rožinskis 

8. 
Iesniegumu izskatīšana 

P.Rožinskis 

9. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „X” 

P.Rožinskis 

10. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

P.Rožinskis 

11. 
Par zemes lietošanas mērķi 

P.Rožinskis 

12. Par izmaiņu apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra "Rušona" 

nolikumā 
P.Rožinskis 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris 

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka 

 

Domes administrācijas pārstāvji: domes izpilddirektors Juris Leicis, ekonomiste Valentīna 

Bogdanova, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste Aina Tumašova, nekustamo īpašumu 

speciāliste Ināra Upeniece 



Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 12 jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

13. 
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņa bezstrīda kārtībā G.V. 
P.Rožinskis 

14. 

Par nekustamā īpašuma „AUZIŅI”, RUŠONAS 

PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ, ar kadastra numuru 

7670 012 0186 atsavināšanu 

P.Rožinskis 

15. Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju P.Rožinskis 

16. 
Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

17. 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 7662 001 xxxx 

P.Rožinskis 

18. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam 

īpašumam „X” 

P.Rožinskis 

19. 
Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 005 0797 

atsavināšanu 

P.Rožinskis 

20. 

Par uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA 

RIEBIŅIEM” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma 

saņemšanai 2017.gadā konkursa rezultātu apstiprināšanu 

un granta piešķiršanu 

P.Rožinskis 

21. 
Par siltumenerģijas tarifu 2017./2018 apkures sezonai P.Rožinskis 

22. 
N.B. iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

23. 
Jautājums netiek skatīts P.Rožinskis 

24. 
Par atbrīvošanu no valsts nodevas P.Rožinskis 

 

Pirms balsot par darba kārtības apstiprināšanu ar papildjautājumiem, domes priekšsēdētājs aicina 

izņemt no darba kārtības 3.punktu “Par izmaiņām izglītības iestāžu darbinieku darba samaksā 

2017.g. septembrī – decembrī”, jo ir saņemta precizēta informācija par valsts mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai, un no papildjautājumiem izņemt 23.punktu “Galēnu Kultūrvēstures 

biedrības valdes locekles Martas Bindukas iesnieguma izskatīšana”, jo šis jautājums ir skatīts 

marta domes sēdē. 

 

Atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 11 jautājumiem un sākt sēdi. 

 

Domes priekšsēdētājs un domes izpilddirektors, pirms sākt skatīt dienas kārtības jautājumus, 

sniedz informācija par ārkārtas situāciju Riebiņu novadā, kas saistīts ar lielajām rudens lietavām. 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

1.1. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā SIA 

„AGLONAS SERVISS” 
Ziņo P.Rožinskis 

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

novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par zvērinātas tiesu 

izpildītājas Lilijas Solovjovas vēstuli, Rēzeknē 29.08.2017. Nr. 11323/029/2017-NOS, izpildu 

lietā Nr. 00956/029/2017 par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu „Bašķu Cehs”, Rušonas 



pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 7670 011 0123. Šim īpašumam ir nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti par 2017.gadu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantu, 

4.pantu un 9. pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, 26.panta 1.daļu un 

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta 

Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no SIA AGLONAS SERVISS (reģ. Nr. 41503043958,  adrese: „Tauma Eikša”, 

Bašķi Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329) nekustamā īpašuma „Bašķu Cehs”, 

kadstra numurs 7670 011 0123, nodokļa parādu – EUR 361,13 (trīs simti sešdemit viens 

euro 13 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 26,69 (divdesmit seši 

euro 69 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 60,03 (sešdesmit euro 3 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 2,73 (divi euro 73 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 81,03 

(astoņdesmit viens euro 3 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 182,35 (viens simts 

astoņdesmit divi euro 35 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 8,30 (astoņi euro 30 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 ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

1.2. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā V.G. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu par zvērinātas tiesu 

izpildītājas Inetas Podiņas vēstuli, Preiļos 15.08.2017. Nr. 02527/026/2017-NOS, izpildu lietā Nr. 

00255/026/2017 par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu „X”, Riebiņu novadā, kadastra 

numurs 7670 008 xxxx. Šim īpašumam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Nekustamā īpašuma 

nodokļi nav no 2015.gada līdz 2017.gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantu, 

4.pantu un 9. pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, 26.panta 1.daļu un 

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta 

Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no V. G. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadstra numurs 7670 

008 xxxx, nodokļa parādu – EUR 94,15 (deviņdesmit četri euro 15 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 6,64 (seši euro 64 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 65,39 (sešdesmit pieci euro 39 

centi), 



nokavējuma naudu – EUR 14,40 ( četrpadsmit euro 40 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 0,60 (nulle 

euro 60 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 5,89 (pieci euro 89 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 1,23 (viens euro 23 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 ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

 

2. 

Par saistošo noteikumu Nr. 7-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2005.GADA 23. AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 7„RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

izpilddirektora Jura Leiča lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada pašvaldības nolikumā. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot 

ar balsīm 14 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Āris Elsts, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 7-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU 

NOVADA PAŠVALDĪBAS 2005. GADA 23. AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

Nr.7 „RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projektu (saistošie noteikumi 1. 

pielikumā). 

 

3. 

Par izmaiņām izglītības iestāžu darbinieku darba samaksā 2017.g. septembrī – decembrī 
Ziņo P.Rožinskis 

(Jautājums netiek skatīts) 

 

4. 

Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas V.Bogdanova 

Novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas izmaksām Riebiņu novada izglītības iestādēs 2017.gada 

septembrī – decembrī. 

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 noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10. punktu, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 



Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris 

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt ar 2017.gada 1.septembri Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas 

uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas 

izglītības iestādē (skatīt 2.pielikumu). 

 

5. 

Par A.U. iesnieguma izskatīšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par A. U., personas kods, 

2017.gada 27.jūlija iesniegumu par pašvaldības dzīvoklī ieliktā loga izdevumu segšanu EUR 204 

apmērā. 

Dome konstatē: 

1) A.U. bija deklarēts J.G., pers.kods, piešķirtajā sociālajā dzīvoklī Stabulniekos, Riebiņu 

novadā. 2016.gadā ģimene pārcēlās uz citu dzīvojamo platību. Dzīvojot iepriekš minētajā 

dzīvokli, A.U. iegādājās un ielika virtuvei logu par EUR 204. 

2) Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Fr.Znotiņa informē, ka dzīvokļa Skolas 

ielā, Stabulniekos īrniekiem uz 2016.gada 1.novembri par īri un komunālajiem 

maksājumiem ir parāds EUR 4048,53. Visus gadus faktiski netika nekas maksāts, aizejot 

dzīvot citur, dzīvokli pameta izdemolētu – rozetes bija bojātas, slēdži noņemti, 

apgaismojuma vietā karājās tikai vadi, durvīm slēdzenes rokturi izņemti. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot 

ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

Atteikt A. U., personas kods, atmaksāt iegādātā loga vērtību, pamatojoties uz to, ka dzīvoklis 

Stabulniekos, Riebiņu novadā tika izīrēts J.G., līdz ar to Riebiņu novada domei nav 

līgumisku attiecību ar A.U.. 

 

6. 

J.L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

izpilddirektora Jura Leiča sagatavoto lēmumprojektu par “Žogotu” kapsētas vecākā, dzīvo 

Rušonas pagastā, 2017.gada 22.augusta iesniegumu nepieciešamajiem ieguldījumiem “Žogotu” 

kapos. 

Dome konstatē: 

31.07.2017. Žogotu kapos plosījās vētra. Vētras rezultātā kapos tika nolauzti vairāki desmiti koku, 

kā rezultātā tika bojāts kapu žogs, nolauzti žoga stabi, bojātas kapličas, jumta konstrukcijas, soli. 

Žogs vairs nepilda savas funkcijas meža dzīvnieki var brīvi iekļūt kapos. 

Lai novērstu vētras radušos postījumus, nepieciešams atjaunot kapu žogu, veikt kapličas jumta 

konstrukciju remontu, atjaunot solus, kā arī izgriezt bojātos kokus, kas var nodarīt vēl postījumus. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot 

ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt EUR 600 bīstamo koku novākšanai kapsētas teritorijā no Rušonas pagasta 

komunālās saimniecības līdzekļiem. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0198 atsavināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Tumašova 

Novada dome izskata Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

lēmumprojektu 2017.gada 3.augusta M. L., p.k., adrese: Preiļu novads, iesniegumu par nekustamā 



īpašuma “Ceļmalmājas” ar kadastra numuru 76480040198 4,0ha kopplatībā nodošanu 

atsavināšanai. 

Dome konstatē: 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes lietotājam B. L. ar domes 

2009.gada 10.marta lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku 

apvidus zemes nomas līgumu, beigu termiņš 2019.gada 19.maijs. Uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76480040198 atrodas dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas. Nekustamais īpašums 

sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76480040198 (1,6ha) un 

76480040283 (2,4ha).  

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 zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu un 

atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, 

novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Veikt nekustamā īpašuma “Ceļmalmājas” ar kadastra numuru 76480040198 

kadastrālo uzmērīšanu. 

2. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Ceļmalmājas” 4,0ha kopplatībā ar kadastra numuru 

76480040198 zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76480040198 un 76480040283 atsavināt. 

4. Noteikt īpašumam “Ceļmalmājas” ar kadastra numuru 76480040198  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. 
 

8. 

Iesniegumu izskatīšana 

8.1. 

R.P.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par R. P., personas kods, dzīv., Riebiņu novads, 2017.gada 6.septembra 

iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” ar kadastra numuru 7662 005 xxxx divas zemes 

vienības 0,3980 ha (7662 005 xxxx) un 0,0360 ha (7662 005 xxxx) platībā. 

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

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

 

8.2. 

J.D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J. D., personas kods, dzīv. Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 2017.gada 

30.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 



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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” ar kadastra numuru 7662 005 xxxx zemes vienību 

7,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 003 xxxx. 

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

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

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

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

 

8.3. 

R.S.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par R.S., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 25.augusta 

iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu (iepriekšējais līguma beigu termiņš 04.07.2017., 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Pagarināt 2007.gada 5.jūlijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. S-7, 

nosakot beigu termiņu 2027.gada 4.jūlijs. 

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

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

 

8.4. 

L.P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par L.P., dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 9.augusta iesniegumu par zemes 

nomas pagarināšanu (iepriekšējais līguma beigu termiņš 09.10.2017., 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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 10.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-6 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 9.oktobris. 

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

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

 

8.5. 

P.G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par P.G., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 17.augusta 

iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu (iepriekšējais līguma beigu termiņš 13.12.2017., 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 14.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. G-6 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 13.decembris. 

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

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

 

8.6. 

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. Riebiņu novads, 2017.gada 30.augusta 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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atļaut iznomāt SIA “Ošas krasts”, reģ.Nr. 41501022345, zemes vienību 3,6 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 7648 001 0154 uz termiņu līdz 2019.gada 31.maijam. 

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

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

 

8.7. 

J.V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J.V., personas kods, dzīv. Daugavpilī, 2017.gada 7.septembra iesniegumu 

par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu un jaunas adreses piešķiršanu.  

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670 011 xxxx no 

“X” uz “X”. 

2. Piešķirt jaunbūvei (pirts), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7670 011 xxxx, adresi: “Ezerlīcis”, Pokšāni, Rušonas pagasts, Riebiņu novads. 

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

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

 

8.8. 

Mednieku biedrības “Fortūna P “ iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par mednieku biedrības „Fortūna P„ Reģ.Nr. 40008037618, pasta adrese: 

“Deikas”, Kolna Rubini, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 2017.gada 15.augusta iesniegumu par 

līgumu slēgšanu par medību platību izmantošanu uz pašvaldībai piekritīgās zemes. 

Apspriežot un izvērtējot informatīvos materiālus, konstatēts: 



Mednieku biedrība „Fortūna P „ vēlas medīt uz pašvaldībai piekritīgām zemēm ar kadastra Nr. 

76700070129, 76700070133, 76700070135, 76700070179, 76700070194, 76700070242, 

76700090062, 76700090063, 76700090053, 76700090093, 76700090094, 76700090095, 

76700100024, 76700100026, 76700100042, 76700110201, 76700110197, 76700110205, 

76700110213, 76700110221, 76700110217, 76700110238, 76700120017, 76700120097, 

76700120108, 76700120112, 76700120144, 76700120170, 76700120177, 76700120179, 

76700120182, 76700120186, 76700120191, 76700120214, 76700120220, 76700120230, 

76700120235, 76700120251, 76700120259, 767001200279, 76700120265, 76700130096, 

76700130109,   76700130121, 76700130131, 76700150039, 76700150054, 76700150055, 

76700070185, 76700110241, 76700090092, 76700120171, 76700130076, 76700130121. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar mednieku biedrību „Fortūna P „ reģ. Nr. 40008037618, pasta adrese: 

“Deikas”, Kolna Rubini, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, uz laika periodu līdz 

2022.gada 31.decembrim par medību platību izmantošanu uz pašvaldības zemes ar 

kadastra Nr.: 76700070129, 76700070133, 76700070135, 76700070179, 76700070194, 

76700070242, 76700090062, 76700090063, 76700090053, 76700090093, 76700090094, 

76700090095, 76700100024, 76700100026, 76700100042, 76700110201, 76700110197, 

76700110205, 76700110213, 76700110221, 76700110217, 76700110238, 76700120017, 

76700120108, 76700120112, 76700120144, 76700120170, 76700120177, 76700120179, 

76700120182, 76700120186, 76700120191, 76700120214, 76700120220, 76700120230, 

76700120235, 76700120251, 76700120259, 767001200279, 76700120265, 76700130096, 

76700130109, 76700130121, 76700130131, 76700150039, 76700150054, 76700150055, 

76700070185, 76700110241. 

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

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

 

8.9. 

Mednieku biedrības „K.Lūsis” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par mednieku 

biedrības „K.Lūsis”, reģ.nr. 40008130521, adrese: Firsovas, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 

2017.gada 16.augusta iesniegumu par līgumu slēgšanu par medību platību izmantošanu uz 

pašvaldībai piekritīgās zemes ar kadastra apzīmējumiem: 76700040136, 76700040144, 

76700040146, 76700040140, 76700040147, 76700040160, 76700040161, 76700070162, 

76700070141, 76700070167, 76700070171,  76700070172, 76700070180, 76700070242, 

76700080163,  76700080219, 76700080224, 76700080227, 76700080321, 76700090087, 

76700090088, 76700040300, 7670007025, 76700080069, 76700070140, 76700080165 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar mednieku biedrības „K.Lūsis” uz laika periodu līdz 2022.gada 

31.decembrim par medību platību izmantošanu uz pašvaldībai piekritīgām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 76700040136, 76700040144, 76700040146, 

76700040140, 76700040147, 76700040160, 76700040161, 76700070162, 76700070141, 

76700070167, 76700070171,  76700070172, 76700070180, 76700070242, 76700080163,  



76700080219, 76700080224, 76700080227, 76700080321, 76700090087, 76700090088, 

76700040300, 76700070251, 76700080069. 

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

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

 

9. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „X” 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J. S., personas kods, dekl. adrese Preiļu novads, 2017.gada 31.augusta 

iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662003xxxx sadalīšanu nekustamajā 

īpašumā „X”, kadastra numurs 7662003xxxx, sadalot zemes vienību divos zemes gabalos, kas 

atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

Dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma „X” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662003xxxx 

kopplatība ir 23,0 ha, tā sadalāma 20,0 ha un 3,0 ha platībās. 

Riebiņu novada dome, atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta 

Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 

05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas 

atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu teritorijas 

(M)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem”: atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga 

Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, 

Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „X” ar kadastra Nr. 

7662003xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7662003xxxx (platība 23,0ha), zemes 

vienību sadalot divos zemes gabalos 20,0 ha un 3,0 ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam nr.1.  

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

3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (20,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101), 

nosaukumu „Ceļmala”. 

4.Noteikt paliekošā zemes gabala (3,0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 0201). 

5.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes 

apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot 

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir 

noteiktas aizsargjoslas.  

6.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 

(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu 

veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu 

novada domē. 

 

10. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Riebiņu pagasta teritoriālās 

pārvaldes vadītājas Ilgas Kodores sagatavoto lēmumprojektu par J.B., deklarētā dzīvesvieta 



Riebiņu novads, 2017.gada 2.jūlija iesniegumu par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu R.H., 

personas kods, no J. B. valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Riebiņu novadā. 

Dome konstatē: 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantu pirmo daļu iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Par šo iesniegumu Riebiņu novada dome R.H. nav informējusi, jo minētā persona deklarētajā 

dzīvesvietā nedzīvo. 

Riebiņu novada dome, pārbaudot valsts reģistrā iekļautas ziņas konstatē: 

R.H. dzīvesvietu īpašumā Riebiņu novads, deklarējusies 2012.gada 14.septembrī. Dzīvesvietas 

deklarēšanas pamats - mutiska vienošanās ar īpašnieci J. B. uz īslaicīgu pierakstu. R.H. deklarētajā 

dzīvesvietā nedzīvo. 

 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustama īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz 

to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Pārbaudot R. H. tiesisko pamatu, 

konstatēts, ka R. H. šīs īpašums nepieder, attiecībā uz to nav noslēgts īres vai nomas līgums, kā arī 

nav īpašuma lietošanas tiesību uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska 

pamata un mutiska vienošanās ar īpašnieku bija īslaicīga deklarēšana līdz ar to, R.H. nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Anulēt R.H., personas kods, deklarāciju adresē Riebiņu novads. 

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

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

 

11. 

Par zemes lietošanas mērķi 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par Valsts zemes 

dienesta 2017.gada 31.augusta Nr. 2-04.1-L/195 informāciju par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76800010159, kurā tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, reģionālā nodaļa 

konstatējusi, ka zemes vienībai nav noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēts lēmums par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu un 2006.gada 

20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar balsīm 

15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800010159 zemes lietošanas mērķi 

mežsaimniecība – (kods 0201). 

 

12. 

Par izmaiņu apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra "Rušona" nolikumā 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta vadītājas p.i. Ilzes Mičules 

sagatavoto projektu par izmaiņu apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra "Rušona" nolikumā (skatīt 

pielikumu Nr. 3).  

Dome konstatē: 

1. Sakarā ar adreses maiņu no Gailīši uz Gaiļmuiža, izteikt punktu 1.2. šādā redakcijā: 



“1.2. Centrs ir Riebiņu novada domes struktūrvienība. Centra juridiskā adrese: Gaiļmuiža, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329.” 

2. Vispārīgie noteikumi papildināti ar punktu 1.3. izsakot to šādā redakcijā:  

“1.3. Centram ir apaļš zīmogs ar uzrakstu „Riebiņu novada sociālās aprūpes centrs 

„Rušona”, un pa apli uzraksts „Latvijas Republika” un vidū Latvijas ģerbonis.” 

3. Punktu 3.2.2. un izteikt šādā redakcijā: 

“3.2.2. Centrā uzņemtā persona uzņemšanas dienā ar savu parakstu apliecina, ka ievēros 

iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem iepazīstina Centra sociālais darbinieks.” 

4. nodaļa IV. Centra vadība papildināta ar punktu 4.2.9, kas izteikts šādā redakcijā:  

“4.2.9. Grozījumus Nolikumā var izdarīt pēc Centra vadītāja vai Sociālā dienesta vadītājas 

priekšlikumiem un atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. Nolikumu 

apstiprina Riebiņu novada domes sēdē.”  

5. Svītrot punktus 4.3.4. un 4.3.7, kas nav saistoši SAC Rušona 

4.3.4. savas kompetences ietvaros izsniegt pilnvaras; 

4.3.7.pieņemt darbā, nosakot darba pienākumus, un atbrīvot no darba Centra darbiniekus 

saskaņā ar darba likumu. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, un pamatojoties uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pantu, 35. panta ceturto un piekto daļu, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris 

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt izmaiņas Sociālās aprūpes centra "Rušona" nolikumā. 

 

13. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā G.V. 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas sagatavoto lēmumprojektu 

par zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas vēstuli, Rēzeknē 05.09.2017. Nr. 

11684/029/2017-NOS, izpildu lietā Nr. 00821/029/2012 par piedziņas vēršanu uz nekustamo 

īpašumu Riebiņu novadā, kadastra numurs 7670 900 xxxx. Šim īpašumam ir nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2014. gada līdz 2017. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantu, 

4.pantu un 9. pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, 26.panta 1.daļu un 

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta 

Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no G. V. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadstra numurs 7670 

900 xxxx, nodokļa parādu – EUR 68,52 (sešdesmit astoņi euro 52 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 0,15 (nulle euro 15 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 2,37 (divi euro 37 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 0,73 ( nulle euro 73 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 3,14 (trīs 

euro 14 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 47,22 (četrdesmit 

septiņi euro 22 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 14,91 (četrpadsmit euro 91 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  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 ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

 

14. 

Par nekustamā īpašuma „AUZIŅI”, RUŠONAS PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ, ar 

kadastra numuru 7670 012 0186 atsavināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Tumašova 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Auziņi”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā atsavināšanu un objekta 

izsoles noteikumu projektu. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta iesniegumu un 2017.g. 21.februāra domes sēdes 

lēmumu nr.11 (protokols nr.3) „Par zemes gabala atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas 

komisija veic atsavināšanas procedūru.  

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

Īpašuma nosacītās cenas noteikšanu veica novada domes apstiprināta nekustamā īpašuma 

novērtēšanas komisija, sadarbojoties ar SIA „MEPL” sertificētu vērtētāju. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

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

2. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Auziņi”, Rušonas 

pagastā, Riebiņu novadā nosacīto cenu – EUR 1257,00 (viens tūkstotis divi simti 

piecdesmit septiņi eiro 00 centi). Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100 % 

euro. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Auziņi”, Rušonas pagastā, 

Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7670 012 0186 izsoles noteikumu projektu (skat. 

4.pielikumu). 

 

 

15. 

Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Tumašova 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

Nr. 698 noteikumiem „Adresācijas noteikumi”, Riebiņu novada domes 2015.gada 29.decembra 

lēmumu „Par grozījumiem Riebiņu novada domes 15.12.2015. sēdes lēmumā Nr.3 (protokola 

Nr.16) „Par prioritāro Riebiņu novada autoceļu saraksta apstiprināšanu” par plānotajiem ceļu 

projektēšanas un pārbūves darbiem, likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, nepieciešams veikt nekustamo īpašumu datu 

aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra Nr. 698 noteikumiem „Adresācijas noteikumi”, Riebiņu novada domes 

2015.gada 29.decembra lēmumu „Par grozījumiem Riebiņu novada domes 15.12.2015. sēdes 

lēmumā Nr.3 (protokola Nr.16) „Par prioritāro Riebiņu novada autoceļu saraksta 

apstiprināšanu” par plānotajiem ceļu projektēšanas un pārbūves darbiem, likumu “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris 

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 



1.Piešķirt nosaukumu „Ceļš Teilāni-Grāveļi-Straujupe” pašvaldības nekustamajam 

īpašumam Sīļukalna pagastā ar kadastra numuru 7678 001 0189, 2,0 ha platībā. 

1.1.Ierakstīt nekustamo īpašumu „ Ceļš Teilāni-Grāveļi-Straujupe” Zemesgrāmatā uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt nosaukumu „Ceļš Rušona-Siveriņa” pašvaldības nekustamajam īpašumam 

Rušonas pagastā ar kadastra numuru 7670 013 0104, 4,2 ha platībā. 

2.1.Ierakstīt nekustamo īpašumu „ Ceļš Rušona-Siveriņa” Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada 

pašvaldības vārda. 

3.Piešķirt nosaukumu „Pievedceļš Zeiliņu karjeram” pašvaldības nekustamajam īpašumam 

Rušonas pagastā ar kadastra numuru 7670 004 0169, 1,0 ha platībā. 

3.1.Ierakstīt nekustamo īpašumu „Pievedceļš Zeiliņu karjeram” Zemesgrāmatā uz Riebiņu 

novada pašvaldības vārda. 

4.Piešķirt nosaukumu „Ceļš Gribolva-Apšu mājas” pašvaldības nekustamajam īpašumam 

Galēnu pagastā ar kadastra numuru 7648 001 0186, 0,5734 ha platībā. 

4.1.Ierakstīt nekustamo īpašumu „Ceļš Gribolva-Apšu mājas” Zemesgrāmatā uz Riebiņu 

novada pašvaldības vārda. 

5.Piešķirt nosaukumu „Dārzu iela” pašvaldības nekustamajam īpašumam Galēnu pagastā ar 

kadastra numuru 7648 004 0007, 0,56 ha platībā. 

5.1.Ierakstīt nekustamo īpašumu „Dārzu iela” Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada 

pašvaldības vārda. 

6.Piešķirt nosaukumu „Riebiņu ciema ielas” pašvaldības nekustamajam īpašumam Riebiņu 

pagastā ar kadastra numuru 7662 005 0737, 7,9448 ha kopplatībā, kas sastāv no 19 zemes 

vienībām. 

6.1.Ierakstīt nekustamo īpašumu „Riebiņu ciema ielas” Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada 

pašvaldības vārda. 

7.Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 001 0300 zemes vienību 3,1046 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0190 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. 

Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Duntišķi-Skanģeļu karjers”. 

7.1. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme ceļu nodalījuma joslā 

(kods 1101). 

7.2. Ierakstīt nekustamo īpašumu „Duntišķi-Skanģeļu karjers” Zemesgrāmatā uz Riebiņu 

novada pašvaldības vārda.  

8.Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 001 0300 zemes vienību 0,6316 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0194 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. 

Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Riebiņi-Skanģeļu karjers”. 

8.1. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme ceļu nodalījuma joslā 

(kods 1101). 

8.2. Ierakstīt nekustamo īpašumu „Riebiņi-Skanģeļu karjers” Zemesgrāmatā uz Riebiņu 

novada pašvaldības vārda.  

9.Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 001 0300 zemes vienību 0,1656 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0193 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. 

Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Skolas iela”. 

9.1. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme ceļu nodalījuma joslā 

(kods 1101). 

9.2. Ierakstīt nekustamo īpašumu „Skolas iela” Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada 

pašvaldības vārda.  

 

 

 

 

 

 

16. 

Iesniegumu izskatīšana 



16.1. 

 G.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I.Upenieces lēmumprojektu par G. S., personas kods, 

adrese: Riebiņu novadā, 2017.gada 15.septembra iesniegumu par līguma slēgšanu par medību 

platības izmantošanu uz pašvaldībai piekritīgās zemes. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz, 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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, 

Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar G. S., personas kods, adrese: Riebiņu novadā, par medību platību 

izmantošanu uz pašvaldības zemes ar kadastra Nr. 7648 003 xxxx uz pieciem gadiem. 

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

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

 

16.2. 

 F.D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I.Upenieces lēmumprojektu par F. D., personas kods, dzīv. 

Preiļu novadā, 2017.gada 15.septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” ar kadastra numuru 7662 004 xxxx divas zemes 

vienības 16,4 ha (7662 004 xxxx) un 3,0 ha (7662 001 xxxx), izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

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

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

 

16.3. 

 H.V.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I.Upenieces lēmumprojektu par H. V., personas kods, 

dzīv. Riebiņu novadā, 2017.gada 18.septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu 

un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

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 balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” ar kadastra numuru 7662 001 xxxx zemes vienību 

2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 001 xxxx. 

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

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

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

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

 



 

17. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7662 001 xxxx 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata nekustamo īpašumu nodokļu speciālistes Ainas Tumašovas sagatavoto 

lēmumprojektu par H. V., personas kods, adrese: Riebiņu novads, 2017.gada 12.septembra 

iesniegumu par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu.  

Aktualizējot Riebiņu novada pašvaldībai piekritīgo personām iznomāto zemju atbilstību faktiski 

dabā esošajai situācijai, konstatēts, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7662 001 xxxx 

noteiktais zemes lietošanas veids vairs neatbilst faktiski dabā esošajai situācijai un MK 

Noteikumos Nr.496 noteiktajām zemes vienību lietošanas kategorijām, kurām nepieciešams izdarīt 

izmaiņas atbilstoši minētajiem Noteikumiem. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

Riebiņu novada pašvaldības teritorijas plānojumu, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7662001xxxx 

(kopplatība 0,2763ha) no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) nosakot galveno 

zemes lietošanas mērķi- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes (0501) 0,2741 ha 

platībai un papildmērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,0022 ha 

atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.2. 

 

18. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „X” 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata V. B., personas kods, dekl. adrese Preiļu novads, 2017.gada 15.septembra 

iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662007xxxx sadalīšanu nekustamajā 

īpašumā „X”, kadastra numurs 7662007xxxx, sadalot zemes vienību divos zemes gabalos, kas 

atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē: 

Nekustamā īpašuma „X” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662007xxxx 

kopplatība ir 12,4 ha, tā sadalāma 7,0 ha un 5,4 ha platībās. 

Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru 

kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 

05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas 

atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), izmantošanas 

nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem”, Riebiņu novada dome atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts 

Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „X” ar kadastra Nr. 

7662007xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7662007xxxx (platība 12,4ha), zemes 

vienību sadalot divos zemes gabalos 7,0 ha un 5,4 ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam Nr.3.  

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

3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (7,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

4.Noteikt paliekošā zemes gabala (5,4 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101). 



5.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes 

apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot 

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir 

noteiktas aizsargjoslas.  

6.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 

(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu 

veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu 

novada domē. 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7662 005 0797 atsavināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Tumašova 

Novada dome izskata SIA “Agrofirma “Turība”” 2017.gada 17.jūlija iesniegumu (ierosinājumu) 

par zemes vienības Zasekos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā 0,8ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7662 005 0797 nodošanu atsavināšanai. 

Novada dome konstatē, ka ar Riebiņu novada domes 2009.gada 8.septembra lēmumu nr.15.8 

(protokols nr.20) zemes vienībai noteikts statuss – starpgabals, jo tas ir mazāks par 2 ha. Zemes 

vienība robežojas ar vairākiem nekustamiem īpašumiem, tajā skaitā ar atsavināšanas ierosinātāja 

īpašumu. Zemes vienībai noteikts zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (kods 0101). 

Zemes vienība ir iznomāta īstermiņa nomā divām fiziskām personām, tā nav reģistrēta 

zemesgrāmatā un nav veikta mērniecība. 

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

4.daļas 1.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu un atbilstoši Riebiņu 

novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, novada dome, 

izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts 

Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Veikt neapbūvētas zemes vienības- starpgabala 1,8231 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

7662 005 0797 robežu uzmērīšanu.  

2. Piešķirt nekustamam īpašumam nosaukumu “Liekņi”.    

3.Nekustamo īpašumu “Liekņi” ar kadastra numuru 7662 005 0797 reģistrēt zemesgrāmatā 

uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

4. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7662 005 0797,  1,8231 ha 

platībā, veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta. 

5. Noteikt 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. 

6.Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt atsavināšanas procedūru atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.  
 

20. 

Par uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017.gadā konkursa rezultātu apstiprināšanu un 

granta piešķiršanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata plānošanas daļas vadītājas Inese Jakoveles sagatavoto 

lēmumprojektu par uzņēmēju grantu projektu konkursa „Attīstība Riebiņiem Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017.gadā konkursa rezultātu apstiprināšanu un granta 

piešķiršanu. 



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

balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa „ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017.gadā konkursa rezultātus 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017.gadā un piešķirt grantu 

šādiem projektiem: 

1.1.  IU Makra projekts ”Ieguldījumi IU Makra attīstībā”- EUR 2000.00; 

1.2. SDV Valērijs Jurkāns projekts “Lentzāģa un slīpmašīnas iegāde kokapstrādes 

darbnīcai” – EUR 1024.00; 

1.3. ZS Vilkači projekts” Z/s Vilkači konkurētspējas paaugstināšana palielinot 

ražošanu un jaunu produktu radīšanu”- EUR 2000.00; 

1.4.  SDV Ainārs Lācis projekts “Metālapstrādes pakalpojuma un metāla 

izstrādājumu ražošanas efektivitātes paaugstināšana” – EUR 1896.80; 

1.5.  SDV Tatjana Lāce projekts Inventāra iegāde izklaides pasākumu 

organizēšanai un vadīšanai” – EUR 374.43; 

1.6.  SDV Antons Gžibovskis projekts “Brīvdienu mājas “Pūpoli” attīstība Riebiņu 

novadā – EUR 704.77. 

 

21. 

Par siltumenerģijas tarifu 2017./2018 apkures sezonai 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Leicis, Ā.Pudule  

Riebiņu novada dome izskata domes izpilddirektora Jura Leiča sagatavoto lēmumprojektu par 

siltumenerģijas tarifu 2017./2018 apkures sezonai. 

Novada dome konstatē: 

1. 2017.gada 15.septembrī Riebiņu novada dome ir saņēmusi SIA „Agrofirma "Turība”” 

piedāvājumu – līguma projektu par siltumenerģijas pārdošanu 2017./2018 apkures sezonai. 

2. Saskaņā ar līguma projekta noteikumiem, siltumenerģijas cena par 1MWh – EUR 54,46. 

Cenā nav iekļauts PVN 21%. PVN tiek maksāts saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris 

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu 2017./2018 apkures sezonai par 1MWh – EUR 

54,46 bez PVN. 

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

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

 

22. 

N.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata N.B., personas kods, 2017.gada 1.septembra iesniegumu par īres 

līguma laušanu. 

Novada dome konstatē: 

N.B. īrēja dzīvokli Riebiņu novadā. Dzīvojamā platībā viņa reāli nedzīvoja. 

No 2017.gada 1.septembra iepriekš minētajā dzīvoklī dzīvo cita persona, ar kuru ir noslēgts īres 

līgums. 

Riebiņu novada domes Finanšu komiteja, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, atklāti balsojot ar balsīm 15 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, 

Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka) pret, 

atturas nav, nolemj: 

Lauzt līgumu ar N. B., personas kods, par dzīvokļa Galēnu pagastā, Riebiņu novadā īri ar 

2017.gada 31.augustu. 



 

23. 

Galēnu Kultūrvēstures biedrības valdes locekles  

Martas Bindukas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

(Jautājums netiek skatīts) 

 

24. 

Par atbrīvošanu no valsts nodevas 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Upeniece 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par atbrīvošanu no valsts 

nodevas. 

Saskaņā ar likumiem „Par pašvaldībām”, „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atbilstoši Riebiņu novada domes 2017.gada 17.augusta lēmuma 

Nr. 9. (protokols nr.5 (12)) pielikumam nr.11 par informāciju zemes nomas līgumu slēgšanai par 

fiziskām un juridiskām personām, ar kurām slēdzami zemes nomas līgumi zemes ceļu nodalījuma 

joslā, šo nomas līgumu atbilstoši Zemesgrāmatu likumam nomas tiesību iereģistrēšanu 

zemesgrāmatā, atbilstoši zemes nomas līgumā 7.punktā noteiktajam, („par visu izdevumu, kas 

saistīti ar līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz pašvaldība”), atbilstoši Bāriņtiesu likuma 

79.panta 14.punktam valsts nodeva par paraksta apstiprināšanu uz nostiprinājuma lūguma 

zemesgrāmatai ir 4,27 EUR fiziskām personām, kuras ir deklarētas Riebiņu administratīvajā 

teritorijā. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz iepriekš minēto un uz Latvijas Republikas likuma „Par 

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

Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Alberts 

Upenieks, Ineta Anspoka) pret, atturas nav, nolemj: 

Atbrīvot no valsts nodevas fiziskās personas atbilstoši Riebiņu novada domes 2017.gada 

17.augusta lēmumam nr.9, tā pielikumam nr.11. 

 

Sēdi slēdz plkst.: 14.55 

Sēdes vadītājs            (personiskais paraksts)                              Pēteris Rožinskis 

Protokoliste               (personiskais paraksts)                              Juta Vaivode 

 

Protokols parakstīts 21.09.2017. 

 


