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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 21.februārī               Nr.3 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.10 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par Riebiņu novada domes ceļu fonda līdzekļu sadalījuma 2017. gadam 

apstiprināšanu 
P.Rožinskis 

2. Par Dokumentu aprites kārtības Riebiņu novada domē grozījumiem 
P.Rožinskis 

3. 
Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas 

izmaksām  
P.Rožinskis 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 
P.Rožinskis 

5. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu  

bezstrīda kartībā 
P.Rožinskis 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr. 3-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS 2005.GADA 23. AUGUSTA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr. 7„RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”” projekta apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

7. 
Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

8. 
Par dzīvojamo māju “Bortnieki Viens” P.Rožinskis 

9. 
Par adrešu maiņu P.Rožinskis 

10. 
SIA „Antaris” iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

11. 
Par zemes gabala atsavināšanu P.Rožinskis 

12. 

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas 

pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, 

Rušona un Lielā Ostrova ezeros atklātās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

13. 
Par līguma slēgšanu par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru P.Rožinskis 

14. 
Grozījumi 2015.gada 19.aprīļa sēdes lēmumā Nr.4 “Par Riebiņu novada 

pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu” 
P.Rožinskis 

15. Par „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu” 
P.Rožinskis 

16. P. S. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
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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, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Āris Elsts, nekustamo īpašumu speciāliste Ināra 

Upeniece, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste Aina Tumašova attīstības un plānošanas daļas 

vadītāja Inese Jakovele, sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža, juriste Līga Piskunova 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 8 jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

17. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu P.Rožinskis 

18. Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

19. Par zemes vienībām P.Rožinskis 

20. Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana P.Rožinskis 

21. 

Par telpas iznomāšanu nekustamajā īpašumā – ēkā 

„Administratīva ēka”, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu 

pagastā, Riebiņu novadā 

P.Rožinskis 

22. Senioru deju kolektīva iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu P.Rožinskis 

24. 
Par Riebiņu novada domes 2016.gada 16.februāra sēdes 

lēmuma Nr.16.5.(protokols Nr.3) atcelšanu 
P.Rožinskis 

 

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 8 jautājumiem un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par Riebiņu novada domes ceļu fonda līdzekļu sadalījuma 2017. gadam apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata finanšu komitejas lēmumprojektu par ceļu fonda līdzekļu sadalījumu 

2017.gadam (skatīt 1.pielikumu). 

Riebiņu novada dome, 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes ceļu fonda līdzekļu sadalījuma 2017.gadam projektu 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

2. 

Par Dokumentu aprites kārtības Riebiņu novada domē grozījumiem 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Dokumentu aprites kārtības 

Riebiņu novada domē grozījumiem. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 
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Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

Apstiprināt Dokumentu aprites kārtības Riebiņu novada domē grozījumus saskaņā ar 2. 

pielikumu. 

 

3. 

Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo 

 uzturēšanas izmaksām 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo 

uzturēšanas izmaksām Riebiņu novada izglītības iestādēs 2016.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 noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot ar 15 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Apstiprināt ar 2017.gada 1.janvāri Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 

un pirmsskolas izglītības iestādē (skatīt 3.pielikumu). 

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

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

izglītības iestādes, savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem, piemērojot šajā lēmumā noteiktās viena izglītojamā izmaksas. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada domes 2016.gada 20.septembra sēdes 

lēmumu Nr.5 „Par Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo uzturēšanas 

izmaksām”. 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

4.1. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšana SIA „LATVIJAS 

ĪPAŠUMI” 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A.Pastars, L.Piskunova, Ā.Elsts, I.Kunakova, A.Tumašova 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI”, reģistrācijas Nr. 40003693188. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts, ka: 

1) 2015.gada 8.oktobrī SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI” (reģistrācijas Nr. 40003693188) 

maksātnespējas procesa izbeigšana - izpildīts kreditoru prasījumu segšanas plāns. 

2) 2015.gada 23.novembrī SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI” (reģistrācijas Nr. 40003693188) ir 

izslēgta no komercreģistra. 

3) SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI” (reģistrācijas Nr. 40003693188) uzkrāts nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds par zemes īpašumu Silajāņu pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 

7676 004 0021, kas sastāda pamatparādu – EUR 50,60 (piecdesmit euro 60 centi) par 
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periodu no 2009.gada līdz 2012.gadam un nokavējuma nauda – EUR 49,83 (četrdesmit 

deviņi euro 83 centi) par periodu no 2009.gada līdz 2017.gada 25.janvārim. 

4) SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI” (reģistrācijas Nr. 40003693188) uzkrāts nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds par zemes īpašumu Silajāņu pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 

7676 004 0090, kas sastāda pamatparādu – EUR 11,25 (vienpadsmit euro 25 centi) par 

periodu no 2011.gada līdz 2012.gadam un nokavējuma nauda – EUR 10,97 (desmit euro 97 

centi) par periodu no 2011.gada līdz 2017.gada 25.janvārim. 

5) SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI” (reģistrācijas Nr. 40003693188) uzkrāts nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds par zemes īpašumu Rušonas pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 

7670 002 0116, kas sastāda pamatparādu – EUR 47,55 (četrdesmit septiņi euro 55 centi) 

par periodu no 2009.gada līdz 2012.gadam un nokavējuma nauda – EUR 47,01 (četrdesmit 

septiņi euro 01 centi) par periodu no 2009. gada līdz 2017. gada 25. janvārim. 

6) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt 

nodokļus un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. 

punkts nosaka, ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz 

Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, 

ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā 

pašvaldība.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 

pirmās daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 

4. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ivans Ludāns), nolemj: 

1. Dzēst SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI SIA” (reģistrācijas Nr. 40003693188) nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu 217,21 (divi simti septiņpadsmit euro 21 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „Amālija”, kadastra numurs 7676 002 0021, nodokļa parādu 

100,43 (viens simts euro 43 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 50,60 (piecdesmit euro 60 

centi), 

nokavējuma nauda – EUR 49,83 (četrdesmit deviņi euro 83 centi); 

1.2.  nekustamā īpašuma „Veronika divi”, kadastra numurs 7676 004 0090, nodokļa 

parādu 22,22 (divdesmit divi euro 22 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 11,25 (vienpadsmit euro 25 

centi), 

nokavējuma nauda – EUR 10,97 (desmit euro 97 centi); 

1.3.  nekustamā īpašuma „Vilhelmīnes”, kadastra numurs 7670 004 0116, nodokļa parādu 

94,56 (deviņdesmit četri euro 56 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 47,55 (četrdesmit septiņi 

euro 55 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 47,01 (četrdesmit septiņi euro 01 centi). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis saskaņā ar 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru 

nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  
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4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

4.2. 

Par nekustamā īpašuma  nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas  dzēšanu  SIA 

„TAUMA - EIKŠA” 
                 Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „TAUMA - EIKŠA”, reģistrācijas Nr. 47703001171. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts: 

1) 2009. gada 29. septembrī SIA „TAUMA - EIKŠA” (reģistrācijas Nr. 47703001171) 

likvidēta un izslēgta no komercreģistra. 

2) SIA „TAUMA - EIKŠA” (reģistrācijas Nr. 47703001171) uzkrāts nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds par zemes īpašumu Rušonas pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 

7670 011 0002, kas sastāda pamatparādu – EUR 275,31 (divi simti septiņdesmit pieci euro 

31 cents) par periodu no 2008. gada līdz 2012. gadam un nokavējuma nauda – EUR 275,31 

(divi simti septiņdesmit pieci euro 31 centi) par periodu no 2008. gada līdz 2017. gada 26. 

janvārim. 

3) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt 

nodokļus un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. 

punkts nosaka, ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz 

Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, 

ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā 

pašvaldība.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 

pirmās daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 

4. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Ivans Ludāns, 

Juris Sparāns, Jānis Kupris), nolemj: 

1. Dzēst SIA „TAUMA - EIKŠA” (reģistrācijas Nr. 47703001171) nekustamā īpašuma 

„SIA TAUMA - EIKŠA”, kadastra numurs 7670 011 0002, nodokļa parādu 550,62 (pieci 

simti piecdesmit euro 62 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām - EUR 275,31 (divi simti 

septiņdesmit pieci euro 31 cents), 

nokavējuma nauda – EUR 275,31 (divi simti septiņdesmit pieci euro 31 cents). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis saskaņā ar 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru  
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nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Ainai Tumašovai. 

5.  Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

4.3. 

Par nekustamā īpašuma  nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas  dzēšanu  SIA 

„Kantoris 03” 
             Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „Kantoris 03”, reģistrācijas Nr. 41502018309. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts: 

1) 2012. gada 7. septembrī SIA „Kantorim 03” (reģistrācijas Nr. 41502018309) ir pabeigta 

bankrota procedūra un maksātnespējas process izbeigts. 

2) 2012. gada 5. oktobrī SIA „Kantorim 03” (reģistrācijas Nr. 41502018309) likvidēta un 

izslēgta no komercreģistra. 

3) SIA „Kantori 03” (reģistrācijas Nr. 41502018309) uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

par zemes īpašumu Stabulnieku pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 7680 504 0022, kas 

sastāda pamatparādu – EUR 628,78 (seši simti divdesmit astoņi euro 78 centi) par periodu no 

2008. gada līdz 2012. gadam un nokavējuma nauda – EUR 623,95 (seši simti divdesmit trīs 

euro 95 centi) par periodu no 2008. gada līdz 2017. gada 25. janvārim. 

4) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt nodokļus 

un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, 

ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 

izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 

pirmās daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 

4. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Ivans Ludāns, 

Juris Sparāns, Jānis Kupris), nolemj: 

1. Dzēst SIA „Kantoris 03” (reģistrācijas Nr. 41502018309) nekustamā īpašuma „SIA 

Kantoris 03 aktīvās atpūtas bāze”, kadastra numurs 7680 504 0022, nodokļa parādu 

1252,73 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi euro 73 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām - EUR 628,78 (seši simti divdesmit astoņi 

euro 78 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 623,75 (seši simti divdesmit trīs euro 75 centi). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis 
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saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, 

ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina 

palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti 

par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas 

brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

4.4. 

Par nekustamā īpašuma  nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas  dzēšanu  SIA 

„Dārznieks-96” 
           Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „Dārznieks-96”, reģistrācijas Nr. 41502011550. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts: 

1) 2014. gada 22. decembrī SIA „Dārznieks-96” (reģistrācijas Nr. 41502011550) ir pabeigta 

bankrota procedūra un maksātnespējas process izbeigts. 

2) 2014. gada 22. decembrī SIA „Dārznieks-96” (reģistrācijas Nr. 41502011550) ir izslēgta no 

komercreģistra. 

3) SIA „Dārznieks-96” (reģistrācijas Nr. 41502011550) uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par ēku īpašumu Riebiņu pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 7662 503 0001, 

kas sastāda pamatparādu – EUR 208,31 (divi simti astoņi euro 31 cents) par periodu no 2009. 

gada līdz 2013. gadam un nokavējuma nauda – EUR 187,25 (viens simts astoņdesmit septiņi 

euro 25 centi) par periodu no 2009. gada līdz 2017. gada 25. janvārim. 

4) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt nodokļus 

un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, 

ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 

izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 

pirmās daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 

4. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Ivans Ludāns, 

Juris Sparāns, Jānis Kupris), nolemj: 

1. Dzēst SIA „Dārznieks-96” (reģistrācijas Nr. 41502011550) nekustamā īpašuma 

„Stādu audzētava”, kadastra numurs 7662 503 550, nodokļa parādu 395,56 (trīs simti 

deviņdesmit pieci euro 56 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām - EUR 208,31 (divi simti astoņi 

euro 31 cents), 
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nokavējuma nauda – EUR 187,25 (viens simts astoņdesmit septiņi euro 25 centi). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis 

saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, 

ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina 

palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti 

par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas 

brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu 

speciālistei Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

4.5. 

Par nekustamā īpašuma  nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas  dzēšanu  SIA 

„REMIS PLUS” 
             Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „REMIS PLUS”, reģistrācijas Nr. 41503031978. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts: 

1) 2010. gada 15. janvārī SIA „REMIS PLUS” (reģistrācijas Nr. 41503031978) likvidēta un 

izslēgta no komercreģistra. 

2) SIA „REMIS PLUS” (reģistrācijas Nr. 41503031978) uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par zemes īpašumu Riebiņu pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 7662 005 0138, 

kas sastāda pamatparādu – EUR 18,07 (astoņpadsmit euro 7 centi) par periodu no 2008. gada 

līdz 2009. gadam un nokavējuma nauda – EUR 18,07 (astoņpadsmit euro 7 centi) par periodu 

no 2008. gada līdz 2017. gada 26. janvārim. 

3) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt nodokļus 

un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, 

ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 

izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 

pirmās daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 

4. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Ivans Ludāns, 

Juris Sparāns, Jānis Kupris), nolemj: 

1. Dzēst SIA „REMIS PLUS” (reģistrācijas Nr. 41503031978) nekustamā īpašuma 

„Celmiņi”, kadastra numurs 7662 005 0138, nodokļa parādu 36,14 (trīsdesmit seši euro 

14 centi), kas ietver: 
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 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām - EUR 18,07 (astoņpadsmit euro 7 

centi), 

nokavējuma nauda – EUR 18,07 (astoņpadsmit euro 7 centi). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis saskaņā ar 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru 

nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

4.6. 

Par nekustamā īpašuma  nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas  dzēšanu  SIA 

„PŪDŽI” 
             Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „PŪDŽI”, reģistrācijas Nr. 41501012916. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts: 

1) 2013. gada 1. februārī SIA „PŪDŽI” (reģistrācijas Nr. 41501012916) pabeigta bankrota 

procedūra un maksātnespējas process izbeigts. 

2) 2013. gada 10. jūnijā SIA „PŪDŽI” (reģistrācijas Nr. 41501012916) izslēgta no 

komercreģistra. 

3) SIA „PŪDŽI” (reģistrācijas Nr. 41501012916) uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 

zemes īpašumu Rušonas pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 7670 005 0035, kas 

sastāda pamatparādu – EUR 228,33 (divi simti divdesmit astoņi euro 33 centi) par periodu no 

2008. gada līdz 2010. gadam un nokavējuma nauda – EUR 228,34 (divi simti divdesmit astoņi 

euro 34 centi) par periodu no 2008. gada līdz 2017. gada 25. janvārim. 

4) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt nodokļus 

un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, 

ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 

izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās 

daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās 

daļas 4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 4. 

punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ivans Ludāns), nolemj: 
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1. Dzēst SIA „PŪDŽI” (reģistrācijas Nr. 41501012916) nekustamā īpašuma „Kuhareva”, 

kadastra numurs 7670 005 0035, nodokļa parādu 456,67 (četri simti piecdesmit seši euro 

67 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām - EUR 228,33 (divi simti divdesmit 

astoņi euro 33 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 228,34 (divi simti divdesmit astoņi euro 34 centi). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis saskaņā ar 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru 

nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

4.7. 

Par nekustamā īpašuma  nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas  dzēšanu  G. S. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

G.S., personas kods. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izvērtējot Riebiņu novada domes rīcībā esošo informāciju un apstākļus, tika konstatēts:  

1) G. S., personas kods, uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu Riebiņu 

pagastā Riebiņu novadā, kadastra numurs 7662 006 xxxx, kas sastāda pamatparādu – EUR 

129,94 (viens simts divdesmit deviņi euro 94 centi) par periodu no 2009. gada līdz 2015. 

gadam un nokavējuma naudu – EUR 97,60 (deviņdesmit septiņi euro 60 centi) par periodu no 

2009. gada līdz 2017. gada 30. janvārim. 

2) G. S., personas kods, uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu Silajāņu 

pagastā Riebiņu novadā, kadastra numurs 7676005 xxxx, kas sastāda pamatparādu – EUR 

717,06 (septiņi simti septiņpadsmit euro 6 centi) par periodu no 2009. gada 2015. gadam un 

nokavējuma naudu – EUR 506,96 (pieci simti seši euro 96 centi) par periodu no 2009. gada 

2017. gada 30. janvārim. 

3) G. S., personas kods, uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu Silajāņu 

pagastā Riebiņu novadā, kadastra numurs 7676 003 xxxx, kas sastāda pamatparādu – EUR 

2206,30 (divi tūkstoši divi simti seši euro 30 centi) par periodu no 2009. gada līdz 2015. 

gadam un nokavējuma naudu – EUR 1584,80 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri 

euro 80 centi) par periodu no 2009. gada līdz 2017. gada 30. janvārim. 

4) G. S. 2013. gada 4. septembrī ir miris un 2013. gada 1. oktobrī tika izsludināta mantojuma 

atklāšanās, tika uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir 

tiesības uz mantojumu.  

5) Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Kristīnes Višinskas 2015. gada 16. aprīļa izdotā 

notariālā akta Nr. 3709 par mantojuma lietas izbeigšanu, izriet, ka nekustamie īpašumi „X” 

Silajāņu pagastā Riebiņu novadā reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Silajāņu 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 2403, kadastra numuru 7676 005 xxxx, „X” Silajāņu 
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pagastā Riebiņu novadā reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Silajāņu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000036202, kadastra numuru 7676 003 xxxx, un „X” 

Riebiņu pagastā Riebiņu novadā reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Riebiņu 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.4466, kadastra numurs 7662 006 xxxx, ir atzīta par 

bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416. pantu piekrīt valstij. 

6) Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka fiziskajai 

personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem 

piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas, saskaņā ar 

likumam „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmos 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība. Civillikuma 416. panta pirmā daļa 

nosaka, ka, ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki 

likumiskā termiņā pēc publikācijas par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav 

pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad manta piekrīt valstij. Šī panta otrā trešā un ceturtā 

daļa nosaka, ka par parādiem valsts atbild tikai ar to mantu, kuru viņa tādā kārtā patiesi iegūst. 

Valsts atzīst parādus, kuri nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu, kā arī tos parādus, kuri 

pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērinātam notāram uzaicinājumā 

(sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā un ietverti publiskā aktā vai 

saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu. Ar dienu, kad taisa notariālo aktu par 

mantojuma lietas izbeigšanu, apstājas procentu, līgumsoda un citu blakusprasījumu 

pieaugums. Par nekustamo īpašumu, kas atzīts par bezmantinieku zemesgrāmatā tiek izdarīta 

atzīme, ka tā ir bezmantinieku manta un ir piekritīga valstij.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. pirmās daļas 3. 

punktu, šā panta trešo daļu un 4. daļu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 4. 

punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ivans Ludāns), nolemj: 

1. Dzēst G. S., personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma 

naudu - EUR 5242,66 (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit divi euro 66 centi) apmērā, kas 

ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7676 005 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 1224,02 (viens tūkstotis divi simti divdesmit četri euro 2 centi), kas ietver: 

 nodokļa parādu par zemi - EUR 717,06 (septiņi simti septiņpadsmit euro 6 

centi),  

nokavējuma nauda – EUR 506,96 (pieci simti seši euro 96 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7676 003 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 3791,10 (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro 10 centi), kas ietver: 

 nodokļa parādu par zemi - EUR 2206,30 (divi tūkstoši divi simti seši euro 30 

centi), 

nokavējuma nauda – EUR 1584,80 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri 

euro 80 centi); 

1.3. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7662 003 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 227,54 (divi simti divdesmit septiņi euro 54 centi), kas ietver: 

 nodokļa parādu par zemi - EUR 129,94 (viens simts divdesmit deviņi euro 94 

centi), 

nokavējuma nauda – EUR 97,60 (deviņdesmit septiņi euro 60 centi). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai fiziskai personai, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis saskaņā ar likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un 

nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, 
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dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma 

naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu 

speciālistei Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

4.8. 

Par nekustamā īpašuma  nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas  dzēšanu  SIA 

„ERWOODS” 
               Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „ERWOODS”, reģistrācijas Nr. 40003747315. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts: 

1) 2012. gada 27. decembrī SIA „ERWODS” (reģistrācijas Nr. 40003747315) ir pabeigta 

bankrota procedūra un maksātnespējas process izbeigts. 

2) 2012. gada 21. janvārī SIA „ERWOODS” (reģistrācijas Nr. 40003747315) likvidēta un 

izslēgta no komercreģistra. 

3) SIA „ERWOODS” (reģistrācijas Nr. 40003747315) uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par zemes īpašumu Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 7678 001 

0135, kas sastāda pamatparādu – EUR 36,12 (trīsdesmit seši euro 12 centi) par 2008. gadu un 

nokavējuma nauda – EUR 37,25 (trīsdesmit septiņi euro 25 centi) par periodu no 2008. gada 

līdz 2017. gada 25. janvārim. 

4) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt nodokļus 

un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, 

ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 

izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldība.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās 

daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās 

daļas 4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 4. 

punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ivans Ludāns), nolemj: 

1. Dzēst SIA „ERWOODS” (reģistrācijas Nr. 40003747315) nekustamā īpašuma „Kastes”, 

kadastra numurs 7678 001 0135, nodokļa parādu 73,37 (septiņdesmit trīs euro 37 centi), 

kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 36,12 (trīsdesmit seši euro 12 

centi),  

nokavējuma nauda – EUR 37,25 (trīsdesmit septiņi euro 25 centi), par periodu no 

2008. gada līdz 2017. gada 25. janvārim. 
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2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis saskaņā ar 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru 

nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

4.9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA 

„AgroBaltica Investment and Development Latvia” 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „AgroBaltica Investment and Development Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003634860. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts: 

1) 2012. gada 7. septembrī SIA „AgroBaltica Investment and Development Latvia” (reģistrācijas 

Nr. 40003634860) ir likvidēta un izslēgta no komercreģistra. 

2) SIA „AgroBaltica Investment and Development Latvia” (reģistrācijas Nr. 40003634860) 

uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu Sīļukalna pagastā Riebiņu 

novadā, kadastra numuru 7678 006 0092, kas sastāda pamatparādu – EUR 77,86 (septiņdesmit 

septiņi euro 86 centi) par periodu no 2008. gada līdz 2012. gadam un nokavējuma nauda – 

EUR 64,55 (sešdesmit četri euro 55 centi) par periodu no 2008. gada līdz 2017. gada 25. 

janvārim. 

3) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt nodokļus 

un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, 

ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 

izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”  25. panta pirmās 

daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās 

daļas  4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 4. 

punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ivans Ludāns), nolemj: 

1. Dzēst SIA „AgroBaltica Investment and Development Latvia” (reģistrācijas Nr. 

40003634860) nekustamā īpašuma „Aveņkalni”, kadastra numurs 7678 006 0092, 

nodokļa parādu 142,41 (viens simts četrdesmit divi euro 41 cents), kas ietver: 
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 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 77,86 (septiņdesmit septiņi euro 

86 centi),  

nokavējuma nauda – EUR 64,55 (sešdesmit četri euro 55 centi). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis saskaņā ar 02 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru 

nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

4.10. 

Par nekustamā īpašuma  nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas  dzēšanu SIA 

„EVERSS V” 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A.Pastars, A.Tumašova, J.Kupris 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu 

SIA „EVERSS V”, reģistrācijas Nr. 41503027864. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu Riebiņu 

novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts: 

1) 2014. gada 11. decembrī SIA „EVERSS V” (reģistrācijas Nr. 41503027864) ir izbeigts 

maksātnespējas process. 

2) 2015. gada 30. aprīlī SIA „EVERSS V” (reģistrācijas Nr. 41503027864) ir izslēgta no 

komercreģistra. 

3) SIA „EVERSS V” (reģistrācijas Nr. 41503027864) uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par zemes un ēku īpašumiem Riebiņu pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 7662 

001 0004, kas sastāda pamatparādu – EUR 1570,70 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit 

euro 70 centi) par periodu no 2012. gada līdz 2014. gadam un nokavējuma nauda – EUR 

1078,38 (viens tūkstotis septiņdesmit astoņi euro 38 centi) par periodu no 2012. gada līdz 

2017. gada 25. janvārim. 

4) SIA „EVERSS V” (reģistrācijas Nr. 41503027864) uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par zemes īpašumu Riebiņu pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuru 7662 001 0138, 

kas sastāda pamatparādu – EUR 528,36 (pieci simti divdesmit astoņi euro 36 centi) par 

periodu no 2012. gada līdz 2014. gadam un nokavējuma nauda – EUR 316,53 (trīs simti 

sešpadsmit euro 53 centi) par periodu no 2012. gada līdz 2017. gada 25. janvārim. 

5) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt nodokļus 

un nodevas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, 

ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 

izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru 

prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.  
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Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās 

daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās 

daļas 4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta pirmās daļas 4. 

punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks,), pret nav, 3 atturas (Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Ivans Ludāns), nolemj: 

1. Dzēst SIA „EVERSS V” (reģistrācijas Nr. 41503027864) nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu 3493,97 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro 97 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „Baibas”, kadastra numurs 7662 001 0004, nodokļa parādu – 

EUR 2649,08 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi euro 8 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 372,30 (trīs simti 

septiņdesmit divi euro 30 centi),  

nokavējuma nauda – EUR 250,37 (divi simti piecdesmit euro 37 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa paradu par ēkām un būvēm – EUR 1198,40 (viens 

tūkstotis viens simts deviņdesmit astoņi euro 40 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 828,01 (astoņi simti divdesmit astoņi euro 1 cents); 

1.2.  nekustamā īpašuma „Dimzas”, kadastra numurs 7662 001 0138, nodokļa parādu – 

EUR 844,89 (astoņi simti četrdesmit četri euro 89 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 528,36 (pieci simti 

divdesmit astoņi euro 36 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 316,53 (trīs simti sešpadsmit euro 53 centi). 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis saskaņā ar 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu 

un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru 

nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

5.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā N.M. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā N. 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 
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Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

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

190,95 (viens simts deviņdesmit euro 95 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7670 011 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 14,10 (četrpadsmit euro 10 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR  4,10 (četri euro 

10 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 8,29 (astoņi euro 29 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 1,71 (viens euro 71 cents); 

1.2. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7670 011 xxxx, nodokļa parādu 

13,93 (trīspadsmit euro 93 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 4,05 (četri euro 

5 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 8,19 (astoņi euro 19 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 1,69 (viens euro 69 centi); 

1.3. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7670 007 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 162,92 (viens simts sešdesmit divi euro 92 centi), kas ietvr: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 33,88 

(trīsdesmit trīs euro 88 centi),  

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 88,20 (astoņdesmit astoņi 

euro 20 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 18,16 (astoņpadsmit euro 16 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkam un būvem – EUR 6,60 

(seši euro 60 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 13,34 

(trīspadsmit euro 88 centi) 

nokavējuma naudu – EUR 2,74 (divi 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. 
 

5.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā J.B. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā J. B., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti 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, 
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Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

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

7676 001 xxxx, nodokļa parādu – EUR 103,42 (viens simts trīs euro 42 centi), kas 

ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 27,81 (divdesmit 

septiņi euro 81 cents), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - EUR 60,69 (sešdesmit euro 69 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 14,92 (četrpadsmit euro 92 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. 

 

5.3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā A. Č. 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I.Kunakova 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā A.Č., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2015. 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

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

373,30  (trīs simti septiņdesmit trīs euro 30 centi), kas ietver: 

1.1.  Nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7648 003 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 314,50 (trīs simti četrpadsmit euro 50 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu – EUR 95,51 (deviņdesmit pieci 

euro 51 cents), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 171,96 (viens simts 

septiņdesmit viens euro 96 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 34,21 (trīsdesmit četri euro 21 cents), 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošais maksājums par ēkām un būvēm – EUR 

3,76 (trīs euro 76 centi) 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 7,52 (septiņi 

euro 52 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 1,54 (viens euro 54 centi), 
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1.2.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7648 003 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 58,80 (piecdesmit astoņi euro 80 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu – EUR 18,41 (astoņpadsmit euro 

41 cents), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 33,73 (trīsdesmit trīs euro 

73 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 6,66 (sešdesmit seši euro 66 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. 
 

5.4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Z. G. 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J.Kupris, I.Kunakova 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā Z. G., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

7648 003 xxxx,  nodokļa parādu - EUR 87,49 (astoņdesmit septiņi euro 49 centi), kas 

ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 7,00 (septiņi 

euro 0 centi), 

nekustamā īpasuma nodokļa parādu par zemi – EUR 49,44 (četrdesmit deviņi 

euro 44 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 31,05 (trīsdesmit viens euro 5 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. 
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5.5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā G. G. 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā G. G., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokli nav maksāti no 2013. gada 

līdz 2017. gada.  

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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

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

7670 011 xxxx, nodokļa parādu – EUR 305,93 (trīs simti pieci euro 93 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 59,19 

(piecdesmit deviņi euro 19 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 170,81 (viens simts 

septiņdesmit euro 81 cents), 

nokavējuma naudu - EUR 55,64 (piecdesmit pieci euro 64 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 3,63 

(trīs euro 63 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 12,48 

(divpadsmit euro 48 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 4,18 (četri euro 18 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. 

 

5.6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā M.K. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā M. K., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 
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Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Piedzīt no K. M. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7676 

003 xxxx, nodokļa parādu – EUR 346,93 (trīs simti četrdesmit seši euro 93 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo gada maksājums par zemi – EUR 65,71 

(sešdesmit pieci euro 71 cents), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 199,00 (viens simts 

deviņdesmit deviņi euro 0 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 67,88 (sešdesmit septiņi euro 88 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm– EUR 2,19 

(divi euro 19 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 8,75 (astoņi euro 

75 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 3,40 (trīs euro 40 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. 

 

5.7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā V.L. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā V. L., Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

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

7670 900 xxxx, nodokļa  parādu – EUR 87,49 (astoņdesmit septiņi euro 49 centi), kas 

ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 3,96 (trīs euro 

96 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 25,74 (divdesmit pieci euro 

74 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 15,36 (piecpadsmit euro 36 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 3,04 

(trīs euro 4 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 23,72 (divdesmit 

trīs euro 72 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 15,67 (piecpadsmit euro 67 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. 

 

5.8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā J. L. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā J. L., 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

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

001 xxxx, nodokļa parādu – EUR 89,10 (astoņdesmit deviņi euro 10 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 7,00 (septiņi euro 0 

centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 50,23 (piecdesmit euro 23 

centi), 

 nokavējuma nauda – EUR 31,87 (trīsdesmit viens euro 87 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. 

 

5.9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Ē.M. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā Ē. M., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2011. 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

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

354,09 (trīs simti piecdesmit četri euro 9 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7670 005 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 103,25 (viens simts trīs euro 25 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 60,54 (sešdesmit euro 54 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 42,71 (četrdesmit divi euro 71 cents); 

1.2.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7670 005 xxxx, nodokļa parādu 

250,84 (divi simti piecdesmit euro 84 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 71,81 

(septiņdesmit viens euro 81 cents), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 125,39 (viens simts 

divdesmit pieci euro 39 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 25,36 (divdesmit pieci euro 36 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 8,30 

(astoņi euro 30 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 16,60 

(sešpadsmit euro 60 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 3,38 (trīs euro 38 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. 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr. 3-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

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

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J.Kupris, Ā.Elsts, I.Kunakova 

Novada dome izskata finanšu komitejas un domes izpilddirektora Āra Elsta lēmumprojektu par 

grozījumiem „Riebiņu novada pašvaldības nolikumā”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 24.pantu un Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 28.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

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

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt Riebiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3-2017 „GROZĪJUMI RIEBIŅU 

NOVADA PAŠVALDĪBAS 2005. GADA 23. AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

Nr.7 „RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projektu (saistošie noteikumi 4. 

pielikumā). 

7. 

Iesniegumu izskatīšana 

7.1. 

V.G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par V. G., personas kods, dzīv. Galēnu pag., Riebiņu novadā, 2017.gada 

11.janvāra iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 22.11.2014., 

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,12 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7648 002 

xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1. 

2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

7.2. 

A.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par A. S., personas kods, dzīv., Rušonas pag., Riebiņu novads, 2017.gada 

18.janvāra iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 22.01.2017., 

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 3,2 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 008 xxxx saskaņā ar 

grafisko pielikumu Nr.2. 

2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

7.3. 

SIA “Lauce” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par SIA “Lauce”, reģ.Nr. 40003693347, juridiskā adrese: “Kokaru Vīķi”, 

Varakļānu pag., Varakļānu novads, 2017.gada 30.janvāra iesniegumu par zemes nomu 

(iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 22.01.2017., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 1,4 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7678 001 0242 saskaņā ar 

grafisko pielikumu Nr.3. 

2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

7.4. 

O.K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par O.K., personas kods, dzīv. Rušonas pag., Riebiņu novads, 2017.gada 

30.janvāra iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

Dome konstatē: 

O. K. savā iesniegumā lūdz, nodod savas nomas zemes tiesības dēlam K. K., personas kods, 

sakarā ar to, ka dēlam ir apstiprināts projekts “Jaunais lauksaimnieks”. 

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Lauzt 2011.gadā 15.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. K-2 ar O.K.. 

2. Iznomāt 4.2 ha platībā K.K. zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

7670 012 xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4. 

3. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar K. K., personas kods. 

 

7.5. 

I.V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par I. V., personas kods, dzīv. Rušonas pag., Riebiņu novads, 2017.gada 

18.janvāra 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0.5 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 012 

xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.5. 

2. Iznomāt 1.0 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 012 

xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.6. 

3.  Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

4.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

7.6. 

M.M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par M. M., personas kods, dzīv. Riebiņu pagasts, 2017.gada 17.janvāra 

iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš 
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nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2007.gada 31.oktobrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida 

līguma Nr. M-6 pagarināšanu uz 10 gadiem, precizējot nomas platības zemes vienībās ar 

kadastra apzīmējumiem 7662 002 xxxx (platība 5.0 ha) un 7662 002 xxxx (platība 1.9 ha). 

 

7.7. 

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

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

lēmumprojektu par Biedrības “Mednieku klubs “Mednieks””, reģistrācijas Nr. 50008040041, 

adrese Celtnieku ielā 12-25, Preiļos, Preiļu novadā, 2017.gada 6.februāra iesniegumu par zemes 

nomu medību vajadzībām. 

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt medību platību apsaimniekošanai pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus ar 

kadastra apzīmējumiem: 7648 005 0124 – 6.1 ha, 7648 004 0203 – 0.1 ha, 7648 005 

0016 – 3.6066 ha, 7676 002 0078 – 4.5 ha. 

2. Slēgt līgumu uz 5 gadiem ar Biedrību “Mednieku klubs “Mednieks””, reģistrācijas 

Nr. 50008040041. 

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

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

 

7.8. 

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

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

lēmumprojektu par Biedrības “Mednieku klubs “Mednieks””, reģistrācijas Nr. 50008040041, 

adrese Celtnieku ielā 12-25, Preiļos, Preiļu novadā, 2017.gada 5.janvāra iesniegumu par zemes 

nomu medību vajadzībām. 

Dome konstatē: 

“Mednieku klubs “Mednieks””, iesniegumā minētajām zemes vienībām ir noslēgts līgums ar citu 

mednieku biedrību „Fortūna-P”. 

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Atteikt slēgt līgumu par medību platību izmantošanu biedrībai “Mednieku klubs 

„Mednieks””. 

 

7.9. 

Mednieku biedrības “Fortūna-P” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par Mednieku biedrības “Fortūna-P”, reģ.Nr.40008037618, adrese: 
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“Deikas”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, 2017.gada 14.janvāra iesniegumu par zemes nomu 

medību vajadzībām 

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt nomas līgumu uz šādiem zemes gabaliem medību platību apsaimniekošanai: 

7670 012 0169 (13.2ha); 7670 011 0245 (0.3007ha); 7670 011 0404 (0.0482); 7670 007 

0113 (5.0 ha); 7670 007 0202 (0.5843 ha); 7670 007 0259 (2.41 ha); 7670 012 0281 (1.0 

ha); 7670 011 0252 (0.3690 ha); 7670 007 0144 (3.7449 ha); 7670 007 0201 (0.1 ha); 

7670 007 0365 (0.5 ha); 7670 012 0153 (5.9 ha); 7670 011 0352 (0.9 ha); 7670 011 0403 

(2.29 ha); 7670 011 0417 (0.2 ha); 7670 007 0158 (0.8447 ha); 7670 007 0242 (0.4319 

ha); 7670 011 0209 (15.21 ha); 7670 013 0069 (1.0 ha). 

2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Mednieku klubs “Fortūna-P””, reģistrācijas Nr. 

50008040041 uz 5 gadiem. 

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

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

 

7.10. 

Mednieku biedrības „K. Lūsis” iesniegumu izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Ludāns, M.Mediņš 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par mednieku biedrības „K. Lūsis” priekšsēdētāja P. Fedotova 2017. 

gada 14. janvāra iesniegumu par medību platību izmantošanu uz pašvaldības zemes.  

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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

(Ivans Ludāns balsojumā nepiedalās), nolemj: 

1. Slēgt līgumu uz 5 gadiem ar mednieku biedrību „K. Lūsis”, reģ. Nr. 40008130521, par 

medību platību izmantošanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu: 7670 004 0101 (0.8 

ha), 7670 004 0102 (10.5 ha); 7670 004 0114 (1.067 ha); 7670 004 0113 (4.7 ha); 7670 004 

0146 (4.5157 ha); 7670 007 0267 (1.8 ha); 7670 008 0088 (4.2 ha); 7670 008 0089 (1.2 ha); 

7670 008 0133 (8.3811 ha); 7670 008 0345 (1.3 ha); 7670 008 0346 (2.4 ha); 7670 004 0152 

(1.1 ha); 7670 007 0178 (3.3 ha); 7670 007 0204 (0.3241 ha); 7670 008 0081 (2.4 ha); 7670 

008 0117 (4.92 ha); 7670 008 0121 (1.3328 ha). 

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

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

 

7.11. 

A.E. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par A.E., personas kods, dzīv. Galēnu pag., Riebiņu novadā, 2017.gada 

13.janvāra iesniegumu par zemes nomu (agrāk nomas zemes nav bijis).  

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 
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1. Iznomāt 0,05 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7648 002 

xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.7. 

2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

7.12. 

A.J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par A. J., personas kods, dzīv. Rušonas pag., Riebiņu novadā, 2017.gada 

11.februāra iesniegumu par zemes nomas izbeigšanu (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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas tiesības 0,3 ha platībā ar A.J. zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

7670 011 xxxx. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7670 011 xxxx (0,3566 ha) statusu – 

starpgabals, pašvaldībai piekritīgā zeme. 

 

8. 

Par dzīvojamo māju “Bortnieki Viens” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Kunakova, A.Tumašova 

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

pārvaldes vadītājas Ināras Trokšas, 2017.gada 13.janvāra iesniegumu par dzīvojamo māju 

“Bortnieki Viens”.  

Dome konstatē: 

 Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Ināra Trokša iesniegumā lūdz rast iespēju 

dzīvojamās mājas, kas atrodas adresē: “Bortnieki Viens”, Lomi Bortnieki, Galēnu 

pagastā, Riebiņu novadā, piederības statusa sakārtošanā. Māja atrodas uz pašvaldības 

zemes ar kadastra Nr. 7648 004 0062. Tajā ir 5 dzīvokļi, no kuriem apdzīvots ir viens 

dzīvoklis. Īrniekam nav juridiska dokumenta par dzīvokļa piederību. Iepriekšējie īrnieki 

(daudzi tagad ir miruši) savus dzīvokļus bija uzsākuši privatizēt par pajām, bet līdz 

galam dokumentus nenokārtoja. Mantinieki nav izrādījuši interesi par šo mantojumu. 

 Tiek konstatēts, ka zemes vienībai 1,02ha platībā ar kadastra numuru 7648 004 0062 ir 

veikti mērniecības darbi, ir zemes robežu plāns. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā 

māja ar pieciem dzīvokļiem un trijām palīgēkām, kura saskaņā ar LR 21.06.1991.g. likumu 

“Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” nodota 

privatizācijai. 

 Pastāv iespēja zemes vienību 1.02 ha platībā ar kadastra Nr. 7648 004 0062 iereģistrēt 

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kas radīs iespēju dzīvokļu īrniekiem, tiesiskajiem 

valdītājiem, (mantiniekiem), juridiski pareizi sakārtot savu īpašumu dokumentāciju 

reģistrēšanai Zemesgrāmatā vai radīsies iespēja atklāt bezsaimnieka mantu. (pielikumā 

Nr.5 skatīt Zemes robežu plānu). 

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Zemes vienību 1.02 ha platībā ar kadastra Nr.7648 004 0062 iereģistrēt Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 
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9. 

Par adrešu maiņu 
          Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par adrešu maiņu. 

Dome konstatē: 

Riebiņu novada pašvaldība 2016.gada 15.decembrī saņēmusi no Valsts zemes dienesta informāciju 

par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Riebiņu novadā, kuras 

precizējamas atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām. 

Riebiņu novada dome atbilstoši: 

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; 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 71.punktu, pašvaldības dome līdz 2016.gada 31.decembrim nosaka vai precizē adrešu 

reģistrā reģistrēto ciemu robežas un piešķir adreses ēkām un apbūvei paredzētām zemes vienībām 

atbilstoši šo noteikumu 11. un 14. punktā minētajām prasībām; 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9., 

15., 29. un 2.7.punktam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Andrs Sondors, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret nav, 1 atturas (Juris Sparāns), nolemj: 

1. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120014001, 76700120014002, 

76700120014003, 76700120014004 un 76700120014006 adresi no “Karpati”, Aglonas 

stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Karpati”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads (kods 103889827). 

 

2. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120047001, 76700120047002, 

76700120047003, 76700120047004, 76700120047005, 76700120047006, 

76700120047007, 76700120047008, 76700120047010, 76700120047011, 

76700120047012, 76700120047013 un 76700120047014 adresi no “Ziediņi”, Aglonas 

stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Ziediņi”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads (kods 103889972). 

 

3. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120026001, 76700120026002 un 

76700120026003 adresi no “Indrānu mājas”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads uz “Indrānu mājas”, Kļins, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890042). 

 

4. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120048001, 76700120048002, 

76700120048004, 76700120048005, 76700120048006 un 76700120048007 adresi no 

“Rožkalni”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Rožkalni”, Kolna Bašķi, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890067). 

 

5. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120006001, 76700120006002, 

76700120006003, 76700120006004, 76700120006007, 76700120006008 un 

76700120006010 adresi no “Ceriņi”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Ceriņi”, Kļins, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890163). 

 

6. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76700110382001 adresi no “SP-209”, Aglonas 

stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “SP-209”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads (kods 105128332). 
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7. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120089001 un 76700120089002 

adresi no “Caunītes”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Caunītes”, 

Caunes, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 105637490). 

 

8. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120087001, 76700120087003, 

76700120087004, 76700120087006, 76700120087007, 76700120087008 un 

76700120087009 adresi no “Radziņš”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Radziņš”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 105696351). 

 

9. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76700120229001 adresi no “Degvielas uzpildes 

stacija”, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Degvielas uzpildes stacija”, 

Kļins, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 105710697). 

 

10. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120061001, 76700120061003, 

76700120061004, 76700120061006 un 76700120061007 adresi no “Elksnāji”, Aglonas 

stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Elksnāji”, Kļins, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads (kods 106440621). 

 

11. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120094001, 76700120094002, 

76700120094006 un 76700120094007 adresi no “Maliene”, Aglonas stacija, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads uz “Maliene”, Caunes, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

106440791). 

 

12. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070035001, 76700070035002, 

76700070035003, 76700070035004, 76700070035005, 76700070035006, 

76700070035007 un 76700120087008 adresi no “Priežu mājas”, Kastīre, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Priežu mājas”, Kamenka, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

103887132). 

 

13. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76700070117001 adresi no “Celmiņi”, Kastīre, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Celmiņi”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads 

(kods 103887317). 

 

14. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070169001, 76700070169002, 

76700070169003, 76700070169004 un 76700070169005 adresi no “Šosejas mājas”, 

Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Šosejas mājas”, Kamenka, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads (kods 103890083). 

 

15. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070005001, 76700070005002, 

76700070005003, 76700070005004, 76700070005005, 76700070005006 un 

76700070005007 adresi no “Kalvāni”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Kalvāni”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890397). 

 

16. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070029001, 76700070029002, 

76700070029003, 76700070029004, 76700070029005, 76700070029006, 

76700070029007, 76700070029008, 76700070029010, 76700070029011 un 

76700070029012 adresi no “Medņi”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Medņi”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890411). 

 

17. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070015001, 76700070015002, 

76700070015004, 76700070015005, 76700070015006, 76700070015008 un 
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76700070015009 adresi no “Bērziņi”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Bērziņi”, Kamenka, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890428). 

 

18. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070025001, 76700070025002, 

76700070025003, 76700070025004, 76700070025005, 76700070025006, 

76700070025007 un 76700070025008 adresi no “Avoti”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads uz “Avoti”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890460). 

 

19. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070058001, 76700070058005, 

76700070058006, 76700070058007 un 76700070058008 adresi no “Kraukļi”, Kastīre, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Kraukļi”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads 

(kods 103890581). 

 

20. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070118001, 76700070118002 un 

76700070118003 adresi no “Jašmala”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Jašmala”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103890598). 

 

21. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76700070082001 adresi no “Maijas”, Kastīre, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Maijas”, Kamenka, Rušonas pagasts, Riebiņu novads 

(kods 103890653). 

 

22. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070115001, 76700070115002, 

76700070115003, 76700070115004, 76700070115005, 76700070115006, 

76700070115007, 76700070115008, 76700070115009, 76700070115010, 

76700070115011, 76700070115012, 76700070115013 un 76700070115014 adresi no 

“Virzāji”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Virzāji”, Zeinišķi, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads (kods 103890805). 

 

23. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070192001, 76700070192004, 

76700070192005 un 76700070192006 adresi no Liepu iela 7, Kastīre, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Cerība Divi”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

104373147). 

 

24. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070066001, 76700070066002, 

76700070066003, 76700070066004, 76700070066005, 76700070066006, 

76700070066007, 76700070066008, 76700070066009 un 76700070066010 adresi no 

Liepu iela 9, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Celmiņi”, Zeinišķi, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads (kods 104373155). 

 

25. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070023001, 76700070023002, 

76700070023003, 76700070023004, 76700070023005, un 76700070023006 adresi no 

“Priedāji”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Priedāji”, Kamenka, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads (kods 104818360). 

 

26. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070042001, 76700070042002 un 

76700070042003 adresi no “Zemlīči”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Zemlīči”, Kalna Rubini, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 104955228). 

 

27. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070059001, 76700070059002, 

76700070059005, 76700070059008, 76700070059009, 76700070059010 un 

76700070059012 adresi no “Jāņa mājas”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Jāņa mājas”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 105573165). 
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28. Mainīt ēkai (būvei, kapliča), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700070145 adresi no “Eikša kapi”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Eikša 

kapi”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 105970027). 

 

29. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070152001, 76700070152003, 

76700070152004, 76700070152008 un 76700070152009 adresi no Liepu iela 20, Kastīre, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Mālzeme”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads (kods 106439924). 

 

30. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070165001, 76700070165003, 

76700070165004, 76700070165005, 76700070165006, 76700070165007 un 

76700070165008 adresi no „Vītoliņi”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Vītoliņi”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 106439932). 

 

31. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700070093001, 76700070093002, 

76700070093005, 76700070093008, 76700070093009, 76700070093010 un 

76700070093012 adresi no “Akmentiņi”, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Akmentiņi”, Kamenka, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 106531451). 

 

32. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110037001, 76700110037002, 

76700110037003, 76700110037004 un 76700110037005 adresi no “Piesauļi”, Bašķi, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Piesauļi”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads (kods 103887501). 

 

33. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110047001, 76700110047002, 

76700110047003, 76700110047004, 76700110047005, 76700110047006, 

76700110047007 un 76700110047008 adresi no “Rasmas”, Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Rasmas”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

103887911). 

 

34. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110076001, 76700110076002, 

76700110076003, 76700110076004, 76700110076005, 76700110076006,  

76700110076007 un 76700110076008, adresi no “Vītolnieki”, Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Vītolnieki”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

103887928). 

 

35. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110110001, 76700110110002, 

76700110110004, 76700110110005, 76700110110006, 76700110110007, 

76700110110008, 76700110110009 un 76700110110010 adresi no “Upenāji”, Bašķi, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Upenāji”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads (kods 103888616). 

 

36. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110061001, 76700110061002, 

76700110061003, 76700110061004, 76700110061005 un 76700110061006, adresi no 

“Kļavas”, Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Kļavas”, Kolna Bašķi, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads (kods 103889722). 

 

37. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120063001, 76700120063003, 

76700120063007 un 76700120063008 adresi no “Kastīres dārzs”, Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Kastīres dārzs”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

104818272). 
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38. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110097001, 76700110097004, 

76700110097005, 76700110097006, 76700110097008 un 76700110097009, adresi no 

“Zībiekstes”, Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Zībiekstes”, Pokšāni, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads (kods 104952753). 

 

39. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110126001, 76700110126003, un 

76700110126004, adresi no “Vāverītes”, Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Vāverītes”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 104952778). 

 

40. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76700110124001 adresi no “Dižliepas”, Bašķi, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Dižliepas”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads (kods 105526204). 

41. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110103001, 76700110103002, 

76700110103003 un 76700110103004, adresi no “Ievlejas”, Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Ievlejas”, Šilova, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 105750907). 

 

42. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110099001, 76700110099002, 

76700110099003 un 76700110099004, adresi no “Jāņsēta”, Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Jāņsēta”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

106440123). 

 

43. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110125001, 76700110125003, 

76700110125004 un 76700110125005, adresi no “Kalvānu mājas”, Bašķi, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Kalvānu mājas”, Kolna Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

106440148). 

 

44. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700110128001, 76700110128002, 

76700110128003, 76700110128004, 76700110128005 un 76700110128007, adresi no 

“Kalna Apsītes”, Bašķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Kalna Apsītes”, Kolna Bašķi, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 106440277). 

 

45. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010023001, 76700010023002, 

76700010023003, 76700010023004, 76700010023005, 76700010023006 un 

76700010023007 adresi no “Klibiķu mājas”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads 

uz “Klibiķu mājas”, Kaučera Gailīši, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103886926). 

 

46. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010022001, 76700010022002, 

76700010022003, 76700010022004, 76700010022008 un 76700010022009, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700010134, adresi no “Caicu mājas”, Gaiļmuiža, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Caicu mājas”, Caici, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads (kods 103886975). 

 

47. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010034001, 76700010034002, 

76700010034003 un 76700010034004 adresi no “Kalniņi”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Kalniņi”, Šņitkina, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

103887003). 

 

48. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010100001, 76700010100002 un 

76700010100006 adresi no “Cīkari”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Cīkari”, Kaučera Gailīši, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103887212). 
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49. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010145001, 76700010145004 un 

76700010145006 adresi no “Dūmiņi”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Dūmiņi”, Pīzāni, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103887374). 

 

50. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010152001, 76700010152002, 

76700010152003, 76700010152004, 76700010152005, 76700010152006, 

76700010152007, 76700010152008, 76700010152009, 76700010152010, 

76700010152011 un 76700010152012 adresi no “Ķieģeļkalna mājas”, Gaiļmuiža, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads uz “Ķieģeļkalna mājas”, Utināni, Rušonas pagasts, Riebiņu novads 

(kods 103887382). 

 

51. Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700010173, adresi no “Sviestakalns”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Sviestakalns”, Kaučera Gailīši, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103887405). 

 

52. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700020002001, 76700020002002, 

76700020002003, 76700020002004, 76700020002005, 76700020002006, 

76700020002007, 76700020002008, 76700020002009, 76700020002010, 

76700020002012 un 76700020002013 adresi no “Valki”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Valki”, Šņitkina, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103887710). 

 

53. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700020005001, 76700020005002, 

76700020005003, 76700020005004, 76700020005005, 76700020005006, 

76700020005007, 76700020005008, 76700020005009 un 76700020005010 adresi no 

“Dzērvenes”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Dzērvenes”, Šņitkina, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 103887751). 

 

54. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010157001, 76700010157003, 

76700010157004, 76700010157005, 76700010157007 un 76700010157008 adresi no 

“Madariņas”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Madariņas”, Kaučera 

Gailīši, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 104818336). 

 

55. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010155001, 76700010155004, 

76700010155005, 76700010155007, 76700010155009, 76700010155010, 

76700010155011 un 76700010155012 adresi no “Piesaules”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads uz “Piesaules”, Kaučera Gailīši, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

104955084). 

 

56. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010335001, 76700010335002 un 

76700010335003 adresi no “Ilmāri”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Ilmāri”, Caici, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 104956190). 

 

57. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76700010207001 adresi no “Gravas”, 

Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz “Gravas”, Kaučera Gailīši, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads (kods 106382493). 

58. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010088001, 76700010088002, 

76700010088003, 76700010088006, 76700010088007, 76700010088008 un 

76700010088009 adresi no “Lejas Ozoliņi”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads 

uz “Lejas Ozoliņi”, Caici, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 106429657). 

 

59. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010075001,  76700010075003, 

76700010075004 un 76700010075007 adresi no “Baltaiskrogs”, Gaiļmuiža, Rušonas 
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pagasts, Riebiņu novads uz “Baltaiskrogs”, Caici, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

106429698). 

 

60. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700020013001, 76700020013004, un 

76700020013005 adresi no “Tumškalni”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Tumškalni”, Šnitkina, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 106430008). 

 

61. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010091001, 76700010091004 un 

76700010091006 adresi no “Gailīši”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Gailīši”, Caici, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 106430258). 

 

62. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700010194001, 76700010194002 un 

76700010194003 adresi no “Rubiņi”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads uz 

“Rubiņi”, Tiša, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 106430313). 

 

10. 

SIA „Antaris” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Kunakova,  M.Mediņš 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko jautājumu komitejas lēmumprojektu par SIA 

„Antaris”, reģ. Nr. 41503000412, 2017.gada 9.februāra iesniegumu par līguma par telpu (Aglonas 

ielā 3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā) apkures pakalpojumiem laušanu ar 2017.gada 3.februārī. 

Riebiņu novada dome konstatē: 

Saskaņā ar 2016.gada 1.aprīļa līguma Nr.24a/pak. „Par telpu apkures pakalpojumiem” 3.2.punktu, 

kurā noteikts, ka līgums var tikt izbeigts vienai līgumslēdzējpusei par līguma izbeigšanu rakstiski 

brīdinot otru līgumslēdzējpusi vienu mēnesi iepriekš. 

SIA „Antaris” nav ievērojis šo līguma punktu. 

Riebiņu novada dome, 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, nolemj: 

Lauzt 2016.gada 1.aprīļa līgumu ar SIA „Antaris”, reģ. Nr. 41503000412, par apkures 

pakalpojumiem telpās Aglonas ielā 3, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar 

2017.gada 3.martu. 

 

11. 

Par zemes gabala atsavināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko jautājumu komitejas lēmumprojektu par 2017.gada 

1.februāra J.O., p.k., dekl. adrese Rušonas pagasts, Riebiņu novads, iesniegumu par zemes gabala 

2,7 ha platībā nodošanu atsavināšanai Jokstos, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. 

Dome konstatē: 

Atsavināmā zemes gabala platība ir 2,7 ha, kadastra apzīmējums 7670 012 xxxx. Ar Riebiņu 

novada domes 2008.gada 9.septembra lēmumu zemes vienība noteikta kā pašvaldībai piekritīgā 

zeme, zemes gabals nav kadastrāli uzmērīts, iznomāts īstermiņa nomā J. O.. 

Riebiņu novada dome izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu un atbilstoši 

Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti 

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret nav, 1 atturas (Ivans 

Ludāns), nolemj: 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7670012xxxx nosaukumu “X”. 
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2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7670 012 xxxx kadastrālo uzmērīšanu un 

reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2. Nodot atsavināšanai zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 012 xxxx. 

2.1. Zemes vienību (kadasta apz. 7670012xxxx) 2,7 ha platībā  atsavināt Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

 

12. 

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta 

Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona un Lielā 

Ostrova ezeros atklātās izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko jautājumu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību 

nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā 

Salkas, Salmeja, Rušona un Lielā Ostrova ezeros atklātās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā un tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 

1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 11. panta septīto daļu, kas nosaka, ka izsoli var 

organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7. panta sesto 

daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem 

interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu, kā arī 

saskaņā ar Riebiņu novada domes 2017. gada 17. janvāra domes sēdes lēmums Nr.15(protokola 

Nr.1) apstiprināto “Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas 

pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona un Lielā 

Ostrova ezeros atklātās izsoles noteikumiem” 2017.gada 10. februārī tika rīkota zvejas tiesību 

nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā 

Salkas, Salmeja, Rušona un Lielā Ostrova ezeros atklātā izsole, atklāti balsojot ar 15 balsīm par 
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

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

1. Apstiprināt Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada 

Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, 

Rušona un Lielā Ostrova ezeros atklātās izsoles rezultātus. 

2. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumus saskaņā ar 2017. gada 10.februāra Rūpnieciskās 

(pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoles protokolu Nr.2 (skatīt pielikumā Nr.6). 

 

13. 

Par līguma slēgšanu par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru  
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumprojektu par līguma projektu 

ar Preiļu novada domi par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru (skatīt 7. 

pielikumu). 

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, Andris 

Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

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

Apstiprināt sadarbības līguma projektu un uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu. 

 

Plkst.: 14.52 sēdei pievienojas attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele 

 

 

 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
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14. 

Grozījumi 2015.gada 19.aprīļa sēdes lēmumā Nr.4 

“Par Riebiņu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu” 
Ziņo P.Rožinskis 

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

Izglītības jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par grozījumiem 2015.gada 

19.aprīļa sēdes lēmumā Nr.4 “Par Riebiņu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas 

apstiprināšanu” 

Dome konstatē: 

 Riebiņu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Natālija Rivža beigusi pildīt 

pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājas pienākumus. 

 Riebiņu novada Izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka iesaka apstiprināt par 

Riebiņu novada pedagoģiski medicīnisko komisijas vadītāju Innu Zenovjevu. Riebiņu 

vidusskolas skolotājai, sociālo zinātņu jomas MA vadītājai Innai Zenovjevai ir 

nepieciešamā izglītība – augstākā pedagoģiskā un sertifikāts par speciālās izglītības 

skolotāja kvalifikāciju, darba pieredze speciālo izglītības programmu īstenošanā Preiļu 

2.vidusskolā. 

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, Andris 

Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

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

Veikt šādus grozījumus komisijas sastāvā:  

1. Atbrīvot Natāliju Rivžu no Riebiņu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas 

vadītājas pienākumu veikšanas. 

2. Apstiprināt Innu Zenovjevu par Riebiņu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas 

vadītāju. 

 

15. 

Par „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu” 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu”. 

Izvērtējot situāciju, dome konstatē: 

1. Ir saņemts I.L. 06.02.2017. iesniegums par īres maksas samazināšanu par dzīvokli Centra 

ielā Nr.3, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā. 

2. I.L. ir vientuļš pensionārs. Saņem valsts sociālās nodrošinājuma pabalstu EUR 64.03  

mēnesī. 

3. Īres parāds I.L. ir EUR 415.90.  

4. Sociālais dienests ierosina noteikt dzīvoklim Centra ielā Nr.3, Lomu-Bortnieku ciemā, 

Galēnu pagastā, Riebiņu novadā sociālā dzīvokļa statusu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4.panta 

1.apakšpunktu: Jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu 

izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli 

maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī 

pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai 

atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4.panta 

1.apakšpunku, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs 

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

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Centra ielā Nr.3, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu 

pagastā, Riebiņu novadā ar 2017.gada 1.februāri.  

 

16. 

P.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par P.S., personas kods, pēdējā dzīv.dekl. Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 

2016.gada 7. jūnija iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu,  

Sociālā dienesta rīcībā esošā informācija: 

1) P. S. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību pēc atgriešanās no ieslodzījuma. 

2) Saņemta informācija no Daugavgrīvas cietuma, ka P.S. sakarā ar soda termiņa beigām 

2017.gada 29.martā tiks atbrīvots no ieslodzījuma.  

3) Saņemot informāciju no cietuma, tika pieprasīta papildus informācija par situācijas sīkāku 

aprakstu, jo pēc pieejamās informācijas Valsts un pašvaldību reģistros, tika secināts, ka 

P.S. pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Rušonas pagasts pirms 20 gadiem. 

4) 2017.gada janvārī saņemts iesniegums no P.S., ka pirms 20 gadiem viņa deklarētā 

dzīvesvieta bija pie tantes Ļ.B.. 

5) Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs D.Alžāns noskaidrojis faktisko uzrādīto 

dzīvesvietu, un konstatējis, ka norādītājā adresē nav iespējams atgriezties.  

6) Saskaņā ar likuma „Par dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 5.punktu, kurā tiek 

atrunāts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kuras pēc soda 

izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā 

iemitināties aizņemtajā dzīvojamā telpā, un saskaņā ar likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem 

un sociālajām dzīvojamām mājām” un pamatojoties uz 2013.gada 15.janvāra Riebiņu 

novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 ”Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu 

novadā”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

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

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atzīt P. S., personas kods, pēdējā dzīv.dekl. Rušonas pagasts, Riebiņu novads par 

tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

2. Reģistrēt P. S., personas kods, pēdējā dzīv.dekl. Rušonas pagasts, Riebiņu novads 

domes palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa izīrēšanai. 

 

17. 

Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Silajāņu pagasta pārvaldes vadītājas Ingas Jurkānes 2016.gada 

8.decembra iesniegumu par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu F. B. – N., personas kods, no 

Silajāņu pagasta Riebiņu novadā, jo deklarētai adresei trūkst ēkas nosaukums, bet ēka, kurā 

kādreiz dzīvoja F.B.– N., ir sabrukusi 2000.gadu sākumā. 

Novada dome konstatē:  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta pirmā daļa nosaka personas pienākumu deklarēt 

dzīvesvietu, kā arī deklarējamo ziņu apjomu un uzskaites kārtību. Likums attiecas uz personām, 

kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.  

Par šo iesniegumu Riebiņu novada dome F.B.– N.nnav informējusi, jo minētā persona deklarētajā 

dzīvesvietā nedzīvo. 
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Riebiņu novada dome, pārbaudot valsts reģistrā iekļautas ziņas konstatē: 

F.B.– N. dzīvesvietu Silajāņu pagasts, Riebiņu novads, deklarējusi 1991.gada 11.jūlijā. Uz to brīdi 

dzīvesvietas deklarēšanas adresē nebija jāiekļauj mājas nosaukums. Māja, kurā F.B.– N. dzīvoja 

pēc deklarēšanās, 2000.gadu sākumā ir sabrukusi, kaimiņi F. nav redzējuši vairāk nekā 20 gadus, 

Iedzīvotāju Reģistrā (IR) nav atrodamas ziņas par F. bērniem vai vecākiem, F. vīrs 1992.gadā ir 

izbraucis no valsts, tāpēc ir pamats pieļaut, ka arī F. atrašanās vieta varētu būt ārpus Latvijas, jo 

datu bāzē kā personas apliecinošs dokuments ir norādīta tikai PSRS pase, kas izdota 1989.gadā.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu dzīvesvieta ir jebkura personas 

brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi 

apmetusies ar tieši vai klusējot, izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un 

kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

Riebiņu novada dome konstatē, ka ne F.B.– N., ne viņas vīram nekustamais īpašums (zeme, ēkas) 

Riebiņu novadā nepieder, līdz ar to, F.B.– N. nav tiesiska pamata būt deklarētai Riebiņu novada 

Silajāņu pagastā. 

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

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

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

Anulēt F.B.– N., personas kods, deklarāciju adresē Silajāņu pagasts, Riebiņu novads, jo 

adresi nav iespējams sakārtot atbilstoši likumdošanas prasībām. 

 

18. 

Iesniegumu izskatīšana 

18.1. 

A.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

Sīļukalna pag., Riebiņu novads, 2017.gada 14.februāra iesniegumu par zemes nomu 

(iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 14.07.2014., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003 xxxx atbilstoši 

grafiskajam pielikumam Nr.8. 

2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

18.2. 

A.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

dzīv. Sīļukalna pag., Riebiņu novads, 2017.gada 14.februāra iesniegumu par zemes nomas 

pagarināšanu (iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 01.01.2017., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003 xxxx atbilstoši 

grafiskajam pielikumam Nr.9. 
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2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

18.3. 

Ē.Z. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Ē. Z., personas kods, 

dzīv. Višķu pag., Daugavpils novads, 2017.gada 14.februāra iesniegumu par zemes nomas 

pagarināšanu (iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 14.03.2017., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 15.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Z-1 termiņa 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 14.marts. 

 

18.4. 

ZS “Ošlejas” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par ZS “Ošlejas”, Reģ. 

Nr.41501025534, adrese: Galēnu pagasts, Riebiņu novads, 2017.gada 13.februāra iesniegumu 

par zemes nomas pagarināšanu (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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. S-6 termiņa 

pagarināšanu uz 5 gadiem, nosakot nomas beigu termiņu 2022.gada 22.februāris (platība 

2,6332 ha). 

 

18.5. 

P.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš, I.Upeniece 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par P. B., personas kods, 

dzīv. Rušonas pag., Riebiņu novads, 2017.gada 13.februāra 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2015.gada 19.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. B-4 platības 

precizēšanu, nosakot, ka tā ir 3,35 ha. 

 

18.6. 

M. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. B., personas kods, 

dzīv. Riebiņu pag., Riebiņu novads, 2017.gada 14.februāra iesniegumu par zemes nomas 
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pagarināšanu (iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 16.05.2017., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2007.gada 17.maija lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr. B-

1 pagarināšanu uz 10 gadiem (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7662 005 xxxx (0,0205 

ha) un 7662 005 xxxx (0,2337 ha)). 
 

18.7. 

L.Z. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Sparāns, I.Upeniece, I.Kunakova 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. Z., personas kods, 

dzīv. Preiļos, Preiļu novadā, 2017.gada 15.februāra iesniegumu par zemes nomu. 

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt nomas attiecības ar I. Z.. 

2. Iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 003 xxxx 3,4 ha platībā un 

7676 003 xxxx 4,0 ha platībā. 

3. Slēgt ar L. Z. lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

 

18.8. 

A.J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. J., personas kods, 

dzīv. Silajāņu pag., Riebiņu novads, 2017.gada 14.februāra iesniegumu par zemes nomas 

pagarināšanu (iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 16.02.2017., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 17.februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. J-1 A termiņa 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 16.februāris. 

 

18.9. 

V.L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. L., dzīv. Rušonas pag., 

Riebiņu novads, 2017.gada 17.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu.  

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” (kadastra numurs 7670 005 xxxx) divas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 7670 005 xxxx 7,3 ha platībā un 7670 005 xxxx 

1,7 ha platībā. 

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

3. Piešķirt nosaukumu “X”. 

 

18.10. 

V.L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. L., dzīv. Rušonas pag., 

Riebiņu novads, 2017.gada 17.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu.  

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” (kadastra numurs 7670 005 xxxx) zemes vienību 

13,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumiem 7670 005 xxxx. 

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

3. Piešķirt nosaukumu “X”. 

 

18.11. 

A.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

dzīv. Riebiņu pag., Riebiņu novads, 2017.gada 17.februāra iesniegumu par zemes nomas 

pagarināšanu (iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 25.06.2017., 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par noslēgtā 2017.gada 26.jūnija lauku apvidus zemes nomas tipveida 

līguma Nr. S-5 pagarināšanu, nosakot nomas beigu termiņu 2027.gada 25.jūnijs. 

 

19. 

Par zemes vienībām 

19.1 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76780050067 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Riebiņu novada dome izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk – 

reģionālā nodaļa) 2016.gada 13.decembra Nr.2-13-L/5645 iesniegto informāciju par zemes 

vienību Sīļukalna pagastā ar kadastra apzīmējumu 76780050067, reģionālā nodaļa, izvērtējot 

Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva rīcībā esošos zemes robežu ierādīšanas lietas 

materiālus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76780050011 (nekustamais īpašums 

„Viesturi”) un 76780050046 (nekustamais īpašums „Družaki”), konstatējusi, ka zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76780050011 robeža posmā no robežpunkta Nr.10 līdz robežpunktam Nr.1 

un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780050046 robeža posmā no robežpunkta Nr.1 līdz 

robežpunktam Nr.2 noteikta pa pagasta koplietošanas ceļa joslas malu, bet Kadastra informācijas 

sistēmas telpiskajos datos (kadastra kartē) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

76780050011 un 76780050046 robeža minētajos posmos ir reģistrēta pa ceļa vidu. 
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Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests 

konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai 

aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos 

aktualizējot. Līdz ar to reģionālā nodaļa ir paziņojusi, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76780050011 robeža posmā no robežpunkta Nr.10 līdz robežpunktam Nr.1 un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76780050046 robeža posmā no robežpunkta Nr.1 līdz robežpunktam Nr.2 

kadastra kartē ir labota atbilstoši zemes robežu ierādīšanas lietas materiāliem un zemes robežu 

plānā norādītajai informācijai. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un pamatojoties uz reģionālās nodaļas 

2016.gada 7.decembra aktu Nr.11-12-L/249 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes 

fondā” jauna zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76780050067 ir iekļauta rezerves zemes 

fondā. Reģionālā nodaļa lūdz precizēt jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76780050067 0,47 ha platībā zemes lietošanas mērķi. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780050067 zemes lietošanas mērķi – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 

0,47ha platībā. 

 

19.2 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700130151 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk – 

reģionālā nodaļa) 2016.gada 30.novembra Nr.2-13-L/5313 iesniegto informāciju par zemes 

vienību Rušonas pagastā ar kadastra apzīmējumu 76700130012, reģionālā nodaļa, izvērtējot 

Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva rīcībā esošos zemes robežu ierādīšanas lietas 

materiālus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700130012 (nekustamais īpašums „Strodi”), 

konstatējusi, ka minētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76700130012 kadastra kartē 

attēlotā konfigurācija neatbilst Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam 1994. gada 20. 

decembra Valsts zemes dienesta Preiļu rajona nodaļas Mērniecības biroja zemes robežu plānam. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests 

konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai 

aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos 

aktualizējot. Līdz ar to reģionālā nodaļa ir paziņojusi, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700130012 robeža kadastra kartē ir labota atbilstoši zemes robežu ierādīšanas lietas materiāliem 

un zemes robežu plānā norādītajai informācijai. Tā rezultātā izveidojusies jauna zeme vienība ar 

kadastra apzīmējumu 76700130151 1,60 ha platībā starp zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 76700130012 un 76700120076 (nekustamais īpašums „Monikas”), kas Kadastra 

informācijas sistēmā ir reģistrēta jauna nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 76700130152 

sastāvā. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un pamatojoties uz reģionālās nodaļas 

2016.gada 15.janvāra aktu Nr.11-12-L/14 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” 

jauna zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76700130151 ir iekļauta rezerves zemes fondā. 

Reģionālā nodaļa lūdz precizēt jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700130151 1,60 ha platībā zemes lietošanas mērķi. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
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kārtību”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700130151 statusu – starpgabals. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700130151 zemes lietošanas mērķi – 

mežsaimniecība (kods 0201) 1,60 ha platībā. 

 

19.3 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480020271 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk – 

reģionālā nodaļa) 2016.gada 28.oktobra Nr.2-04.1-L/2973 iesniegto informāciju par zemes vienību 

Galēnu pagastā ar kadastra apzīmējumu 76480020161, reģionālā nodaļa, izvērtējot Kadastra 

informācijas sistēmas datus un arhīva rīcībā esošos zemes robežu ierādīšanas lietas materiālus 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020161 (nekustamais īpašums „Ataugas”) 

konstatējusi, ka minētās zemes vienības robeža posmā no robežpunkta nr.5 līdz robežpunktam nr.6 

noteikta pa koplietošanas ceļa malu, bet kadastra kartē zemes vienības robeža posmā no 

robežpunkta nr.5 līdz robežpunktam nr.6 ir reģistrēta pa ceļa vidu. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests 

konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai 

aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos 

aktualizējot. Līdz ar to reģionālā nodaļa ir paziņojusi, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76480020161 robeža posmā no robežpunkta nr.5 līdz robežpunktam nr.6 kadastra kartē ir labota 

atbilstoši zemes robežu ierādīšanas materiāliem un zemes robežu plānā norādītajai informācijai.   

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un pamatojoties uz reģionālās nodaļas 

2016.gada 27.oktobra aktu Nr.11-12-L/222 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” 

jauna zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76480020271 ir iekļauta rezerves zemes fondā. 

Reģionālā nodaļa lūdz precizēt jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76480020271 0,04 ha platībā zemes lietošanas mērķi. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 764800200271 zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101) 0,04ha platībā. 

 

19.4 

Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76480020290 un 76480020323 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk – 

reģionālā nodaļa) 2016.gada 1.novembra Nr.2-13-L/4410 iesniegto informāciju par zemes 

vienībām Galēnu pagastā ar kadastra apzīmējumiem 76480020233 un 76480020021, reģionālā 

nodaļa, izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva rīcībā esošos zemes robežu 

ierādīšanas lietas materiālus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020233 (nekustamais 

īpašums „Plūmītes”), konstatējusi, ka minētās zemes vienības robeža posmā no robežpunkta nr.3 

līdz robežpunktam nr.2 noteikta pa sauszemes līniju no robežzīmes uz robežzīmi, bet kadastra 

kartē zemes vienības robeža posmā ir reģistrēta pa servitūta ceļa vidu. 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020021 (nekustamais īpašums „Sprīdīši”), 

konstatējusi, ka minētās zemes vienības robeža posmā no robežpunkta nr.2 līdz robežpunktam nr.3 
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noteikta pa sauszemes līniju no robežzīmes uz robežzīmi, bet kadastra kartē zemes vienības robeža 

posmā ir reģistrēta pa servitūta ceļa vidu. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam, ja Valsts zemes dienests 

konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai 

aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos 

aktualizējot. Līdz ar to reģionālā nodaļa ir paziņojusi, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 76480020233 un 76480020021 robežas kadastra kartē ir labotas atbilstoši zemes 

robežu ierādīšanas materiāliem un zemes robežu plānā norādītajai informācijai.   

Kļūdu labošanas rezultātā tika izveidotas divas jaunas zemes vienības 0,12 ha un 0,5 ha platībā. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un pamatojoties uz reģionālās nodaļas 

2016.gada 28.oktobra aktu Nr.11-12-L/224 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” 

un 2016.gada 28.oktobra aktu Nr.11-12-L/225 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes 

fondā” jaunas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480020290 (0,12ha) un 76480020323 

(0,5ha) ir iekļautas rezerves zemes fondā. Reģionālā nodaļa lūdz precizēt jaunizveidoto zemes 

vienību zemes lietošanas mērķi. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020290 statusu – starpgabals. 

1.1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020290 zemes lietošanas mērķi – 

lauksaimniecība (kods 0101) 0,12 ha platībā. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020323 statusu – starpgabals. 

2.1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480020323 zemes lietošanas mērķi – 

lauksaimniecība (kods 0101) 0,5 ha platībā. 

 

20. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendentu noteikšanu. 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Riebiņu novada autoceļu 

projektēšanas un 

autoruzraudzības veikšana 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA „KEM” EUR 5 050.00  

(1. daļa „Riebiņu novada Galēnu 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 

Soboļevka-Maltas Trūpi km 0,00-2,0 

pārbūve). 

EUR 8 660.75  

(2. daļa „Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 

Stabulnieki-Pastari km 0,00-3,43 

pārbūve). 

EUR 5 782.25  

(3. daļa „Riebiņu novada Sīļukalna 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 

Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0,55-2,84 

pārbūve”). 

EUR 1 830.00  

(4. daļa „Riebiņu novada domes 

Riebiņu pagasta pašvaldības Riebiņu 
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ciemata Nr.19 Saimniecības iela km 

0,00-0,25”). 

KOPĀ:21 323.00 

Autotransporta remonta 

darbu, tehnisko apkopju 

veikšana un rezerves daļu 

iegāde Riebiņu novada 

domes vajadzībām 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA 

„VICARS”  

 

 

41 999.00 

(EUR 8.00 par 1 autoservisa darba 

stundu un 20% atlaide automobiļu 

rezerves daļām un smērvielām). 

Būvprojekta izstrāde 

„Riebiņu vidusskolas 

teritorijas 

labiekārtojumam, sporta 

laukuma rekonstrukcijai un 

būvprojekta 

autoruzraudzībai 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA 

„Rēzeknes 

nams” 

11 000.00 

 

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

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

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

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

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

atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

21. 

Par telpas iznomāšanu nekustamajā īpašumā – ēkā „Administratīva ēka”, Saules ielā 8, 

Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas Ā.Elsts, M.Mediņš 

Riebiņu novada dome ir saņēmusi 2017.gada 6.februāra SIA „Baltic Beef Sale”, reģistrācijas 

Nr.51503072111, juridiskā adrese: Akadēmiķa Graftio iela 29-41, Daugavpils, LV-5414, 

iesniegumu par nomas līguma slēgšanu uz nenoteiktu laiku par telpas 13 m² kopplatībā, kas 

atrodas ēkas „Administratīva ēka”, kadastra Nr. 7662-005-0691, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu 

pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326, otrajā stāvā, biroja telpas ierīkošanai. SIA „Baltic Beef Sale” 

nodarbojas ar lopu iepirkšanu un realizāciju, šis pakalpojums ir nepieciešams Riebiņu novada 

iedzīvotājiem. 

2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību  

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 7.punkts nosaka, ka „lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem 

iznomātājs…”, 8.punkts nosaka, ka „…noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro 

neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc 

savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu”. 

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

27.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 1.1.punktu, kas nosaka „publisku 

personu mantas iznomāšanas kārtību un izņēmumus”, 7. un 8.punktu: atklāti balsojot ar 15 balsīm 

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

Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

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

1. Slēgt līgumu ar SIA „Baltic Beef Sale”, reģistrācijas nr.51503072111, par telpas 13 m² 

kopplatībā, kas atrodas ēkas „Administratīva ēka”, kadastra Nr. 7662-005-0691, Saules ielā 

8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326, otrajā stāvā (kabinets Nr.30) 
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iznomāšanu uz 1 (vienu) gadu, nosakot līguma automātisku pagarināšanu uz nākamo gadu, 

ja neviena no pusēm nav pieprasījusi tā izbeigšanu.  

2. Noteikt nomas maksu EUR 50 (piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN mēnesī par telpas 13 

m² kopplatībā iznomāšanu (Nomas maksa tiek aprēķināta pēc nomas maksas noteikšanas 

metodikas saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta Nr.515 noteikumiem) (nomas 

maksas aprēķins 8.pielikumā).  

 

22. 

Senioru deju kolektīva iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome ir saņēmusi Riebiņu senioru deju kolektīva 2017.gada 17.februāra iesniegumu par 

finansiālu atbalstu tērpu iegādei. 

Dome konstatē: 

2017.gada 1.jūlijā notiek Latgales senioru deju festivāls Līvānos. Esošie tērpi senioru deju 

kolektīvam neatbilsts šī gada deju repertuāram un tie ikdienas gaitā ir nolietojušies. Viena tērpa 

izmaksas sastāda EUR 70.00, kopā kolektīvā ir 8 dejotājas. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar 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, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

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

nolemj: 

Piešķirt finansējumu EUR 560,00 (pieci simti sešdesmit euro, 00 euro centi) Riebiņu senioru 

deju kolektīvam tērpu iegādei no projektu līdzfinansējuma paredzētajiem līdzekļiem. 

 

23. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

23.1. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu izstrādātajam projektam „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana Riebiņu novada Bicānu, Kategradas ezeros un Jāšezerā” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju 

resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

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

privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” izstrādātajam projektam „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana Riebiņu novada Bicānu, Kategradas ezeros un Jāšezerā”. 

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

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

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

27.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

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

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2017. līdz 10.2017. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 6798.63 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums ir 13,21 % jeb 898.63 EUR, pārējā summa 5900.00 EUR apmērā no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  
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4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 
 

23.2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu izstrādātajam projektam „ Zivju resursu pavairošana 

Riebiņu novada Rušona ezerā” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju 

resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

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

privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” izstrādātajam projektam „ Zivju resursu 

pavairošana Riebiņu novada Rušona ezerā”. 

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

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

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

27.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

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

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”.  

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2017. līdz 10.2017. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 12619.00 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums ir 29.47 % jeb 3719.00 EUR, pārējā summa 8900.00 EUR apmērā no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

23.3. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu izstrādātajam projektam „Sabiedrības informēšanas 

pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „ Sabiedrības 

informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu 

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

uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” 
izstrādātajam projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada 

ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai”. 

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

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

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

27.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

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

Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „ Sabiedrības informēšanas pasākumiem 

par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un 
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aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, 

informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem”. 

2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2017. līdz 10.2017. 

3. Projekta pasākuma kopējās izmaksas sastāda 3550.00 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums ir 15 % jeb 532.50 EUR, pārējā summa 3017.50 EUR apmērā no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem.  

4. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

 

24. 

Par Riebiņu novada domes 2016.gada 16.februāra sēdes lēmuma Nr.16.5. (protokols Nr.3) 

atcelšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, I.Kunakova, A.Tumašova, J.Ivanāns, A.Upenieks, I.Ludāns, M.Mediņš, Ā.Pudule 

Riebiņu novada dome izskata domes juristes Ineses Pedānes un nekustamo īpašumu nodokļu 

speciālistes Ainas Tumašovas sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 2016.gada 

16.februāra sēdes lēmuma Nr.16.5. (protokols Nr.3) atcelšanu. 2016.gada 21.decembrī Riebiņu 

novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – 

Ministrija) vēstuli Nr. 18-1e/9475 par informācijas pieprasīšanu, jo Ministrija ir saņēmusi 

informāciju, par Riebiņu novada domes (turpmāk tekstā- Dome) 2016.gada 16.februāra lēmuma 

Nr.16.5. (protokols nr.3) par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķina veikšanu triju gadu periodam 

zemnieku saimniecībai „Vairogs” (turpmāk tekstā – Lēmums) tiesiskumu. 

Ar 2017.gada 20.janvāra vēstuli Nr.1.3-8/52 Riebiņu novada dome ir sniegusi atbildi par pieņemtā 

domes lēmuma tiesiskumu, uz ko 2017.gada 30.janvārī Riebiņu novada dome ir saņēmusi 

ministrijas vēstuli Nr. 1-13/684 par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, kurā ministrija ir 

izvērtējusi domes sniegto skaidrojumu un ir konstatējusi sekojošo: 

1. Zemnieku saimniecības „Vairogs” īpašnieka Jāņa Kupra iesniegumam ir pievienots paziņojums 

par objektiem, kurus neapliek ar nodokli, atbilstoši Ministra kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 

2.pielikumam. Noteikumu Nr.495 2.pielikums ir attiecināms uz likumu „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 7.panta 21. un 22 daļā un Noteikumu Nr.495 44. 1 punktā noteikto kārtību, kādā nodokļa 

maksātājs informē pašvaldību par nodokļa objektiem, kurus neapliek ar nodokli. Ministrija vērš 

uzmanību, ka Likuma 7.panta 21. un 22 daļa ir izslēgta no Likuma kopš 2011.gada 1.janvāra. 

Savukārt Noteikumu Nr.495 44. 1 punkts ir svītrots no Noteikumiem Nr.495 kopš 2012.gada 

8.marta. 

2. Dome nekonstatē, ka zemnieku saimniecības „Vairogs” īpašnieks (nodokļa maksātājs) ir 

informējis pašvaldību Likuma 7.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajā kārtībā (nodokļa maksātājam 

ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību viena mēneša laikā no dienas, kad ir iestājušās vai 

izbeigušās tiesības uz Likuma 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nodokļa). 

3. Likuma 3.panta desmitajā daļā ir noteikti konkrēti gadījumi, kad pašvaldība veic nodokļa 

pārrēķinu, proti, nodokļa objekta lietošanas veida maiņa un saimnieciskās darbības uzsākšana vai 

izbeigšana nodokļa objektā. 

4. Saskaņā ar likuma 4.panta 11 daļu nodokļa administrēšanai izmanto Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus. Izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā vai 

nekustamā īpašuma objektu raksturojošos datos nodokļa aprēķinā ņem vērā atbilstoši likuma 

noteiktajai kārtībai, ja šīs izmaiņas ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā. Datus, kas netiek reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 

nodokļa administrēšanai vietēja pašvaldība iegūst šajā likumā noteiktajā kārtībā vai no citām 

informācijas sistēmām. Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.48 „Būvju 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 78.3. un 78.5. apakšpunkts paredz, ka atbilstoši projekta 

dokumentācijai, aktam par būves pieņemšanu ekspluatācijā, citam valsts un vai pašvaldības iestāžu 

izdotam vai apstiprinātam dokumentam (piemēram, lēmumam, izziņai, būvniecību regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotai un pašvaldības būvvaldes apstiprinātai 

informācijai) vai, ja tādu nav, būves tiesisku iegūšanu apliecinošam dokumentam cita starpā iegūst 
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arī tādu ēku raksturojošo informāciju, kas satur ēkas galveno lietošanas veidu un telpu grupas 

lietošanas veidu. 

5.Būves (telpu grupas) lietošanas veids tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 

22.decembra noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, savukārt būves ( telpu 

grupas) lietošanas veida noteikšana un maiņa tiek reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem par kadastra objektu noteikšanu un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanu.  

6. Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 1. un 6.punktam nodokļu maksātājiem 

ir tiesības izmantot likumos noteiktos nodokļu un nodevu atvieglojumus, kā arī iesniegt nodokļu 

administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai 

precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā 

par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu 

revīzija (audits), (…). Ministrija secina, ka Likums neparedz pienākumu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājam iesniegt nodokļa administrācijai (pašvaldībai) deklarāciju, līdz ar to minētais 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” regulējums nav attiecināms uz nekustamā īpašuma nodokli. 

7. Domei ir pienākums ievērot ārējo normatīvo aktu regulējumu attiecībā par nodokļu un nodevu 

iekasēšanu, kā arī noteiktos ierobežojumus rīcībai ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu. 

8. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmā 

daļa paredz, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, 

jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos 

paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Pamatojoties uz iepriekš 

minēto Ministrija lūdz Domi atkārtoti izvērtēt Domes 2016.gada 16.februāra sēdes lēmuma 

Nr.16.5. (protokols Nr. 3) tiesisko pamatojumu un lietderību, un lemt par nepieciešamību atcelt 

Lēmumu.  

Riebiņu novada dome ir iepazinusies ar iepriekš minēto Ministrijas konstatējumu un atkārtoti 

izvērtē lēmuma tiesisko pamatojumu:  

2016.gada 5.janvārī Riebiņu novada dome ir saņēmusi zemnieku saimniecības „Vairogs” 

īpašnieka Jāņa Kupra iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu sakarā ar to, ka 

nekustamā īpašuma objekti – ēkas tiek izmantotas graudaugu un rapša pirmapstrādei un 

uzglabāšanai, kā arī minerālmēslu uzglabāšanai un lauksaimniecības tehnikas apkopei un 

remontam. Iesniegumam ir pievienots paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā 

īpašuma nodokli - 2.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.495. Z/S 

„Vairogs” īpašnieks Jānis Kupris paziņojumā par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma 

nodokli rakstveidā ir informējis pašvaldību par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 

otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa un ir norādījis 10 (desmit) 

nekustamā īpašuma objektus, kuri nav apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli: tehniskās 

apkopes punkts, garāža, metinātava, darbnīca, kūts, šķūnis, trīs noliktavas, katlumājas noliktava.  

Paziņojumu par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, zemnieku saimniecības 

„Vairogs” īpašnieks Jānis Kupris ir pievienojis 2016.gada 5.janvāra iesniegumam, kā 

apliecinājumu tam, ka nekustamā īpašuma objekti nav apliekami ar nodokli, jo tiek izmantoti tikai 

lauksaimnieciskajai ražošanai. 2016.gada 16.februārī Riebiņu novada domes sēdē Jānis Kupris ir 

sniedzis skaidrojumu šajā jautājumā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par likumā paredzētajā kārtībā sniegto ziņu 

patiesumu. Kā jau iepriekš minēts, likums uzliek par pienākumu nodokļu maksātajam sniegt 

informāciju pašvaldībai, kas objekta lietošanas veida maiņas gadījumā veic pārrēķinu nekustamā 

īpašuma nodoklim.  

Riebiņu novada domes deputātiem tiek virzīti divi lēmumprojekta varianti. Pirmais variants: 

Pārrēķinu par iepriekšējo triju gadu periodu neveikt, jo Z/S „Vairogs” īpašnieks Jānis Kupris 

nebija iesniedzis paziņojumu par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļas noteiktajā kārtībā. Ēku izmantošanas veids par 

iepriekšējiem gadiem nav pierādīts.  

Balstoties uz zemnieku saimniecības „Vairogs” īpašnieka Jāņa Kupra iesniegtajiem datiem, ka arī 

sniegto paskaidrojumu, Riebiņu novada domes sēdē tika pieņemts lēmumprojekta otrais variants, 
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kas nosaka „veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par triju gadu periodu, neapliekot ar 

nodokli Jāņa Kupra iesniegtajā paziņojumā par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma 

nodokli, norādītos objektus. Pārrēķina rezultātā radušos pārmaksu novirzīt uz parāda un kārtējo 

nodokļu segšanu”. Pašvaldībā netika pārbaudīti faktiskie un tiesiskie apstākļi par ēku 

izmantošanas veidu par iepriekšējiem gadiem. Zemnieku saimniecības „Vairogs” īpašnieks Jānis 

Kupris dokumentāli nav pierādījis, ka ēkas - būves tiek izmantotas tikai lauksaimnieciskajai 

ražošanai. 

Priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis dod vārdu deputātam Jānim Kuprim. 

Deputāts Jānis Kupris lūdz ieprotokolēt visu teikto. 

Deputāta Jāņa Kupra teiktais tiek pārrakstīts no audio ieraksta.  

Jānis Kupris: “Cienījamie kolēģi, deputāti, pirmāmkārtām, varbūt tā nav - iemest pastkastītē 

pēdējā momentā, vakar, šito papildus jautājumu, gan es personīgi, gan deputāti nedomāju, ka tā 

nevar iepazīties ar visiem likumiem, bet es pa vakaru mēģināju izpētīt šitos visus likumus, 

pirmāmkārtām, likums par nodokļiem un nodevām 16.panta 1. punkts izmantot (noteiktos nodokļu 

un nodevu atvieglojumus), šī pat punkta, es palūgšu visu ieprotokolēt, es palūgšu, lūdzu 

ieprotokolēt visu, 6 punkts šā pat panta iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu 

samaksas pārskatīšanu nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu par 3 gadu laikā pēc 

konkrētajos lēmumos noteiktā maksāšanas termiņa. Sakarā ar to, iesniedzot iesniegumu, es 

uzrakstīju arī deklarāciju par visām ēkām un es tik nevaru saprast to, ja šitās visas ēkas kādreiz 

tika celtas kā lauksaimniecības, lauksaimniecības nozīmes ēkas, un, kas to ir mainījis? Nākošais 

par - lēmumprojektā ir rakstīts par Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 par ēku kvalifikāciju 

vai tā kuras ēkas atbilst lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, piemēram, tas skan kods 127101 

“Lauku saimniecības nedzīvojamās ēkās” un tālāk ir atšifrējumi – kodiņi 01, 02, 03, 04, 05, 06 līdz 

09. Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības 

produkciju vai veic tās pirmapstrādi, tai skaitā noliktavas, skābbarības torņi u.tml., 

lauksaimniecības šķūņi, saldētavas, pagrabi, lauksaimniecības nojumes, nojumes materiālu un 

tehnikas novietošanai, kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, siltumnīcas, lauksaimniecības 

tehnikas garāžas, nojumes kažokzvēru sprostu un kūtsmēslu un vircas krātuves. Šitiem visiem 

kodiem, kurus es norādīju, tās ēkas deklarācijā atbilst šitiem kritērijiem. Tad, kā arī ministrijas 

vēstulē ir rakstīts arī “Par nekustamā īpašuma nodokļa” likumā 1.panta ar nekustamā īpašuma 

nodokli neapliek 12.punkts ēkas un inženierbūves, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai 

ražošanai – šitās ēkas arī atbilst. Tad vēl ir ministrijas vēstulē, diemžēl arī es viņas saņēmu, 

saņēmu, pirms domes sēdes, arī likumā par nodokļu un nodevu maksājuma 23.pants 5.punkts 

“Nodokļu administrācija veic tematisko pārbaudi, apkopo tās rezultātus un informē nodokļu 

maksātāju 30 dienu laikā pēc pārbaudes uzsākšanas”. Tātad punkts šitā 5.1. “Datu atbilstības 

pārbaudes laikā, nodokļu vai informatīvajā deklarācijā konstatējot neatbilstības starp nodokļu 

maksātāja iesniegto informāciju un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu 

administrācija par to informē nodokļu maksātāju, nosūtot paziņojumu par konkrētajām 

neatbilstībām ar uzaicinājumu 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt nodokļu 

administrācijai nodokļu deklarācijas vai informatīvās deklarācijas precizējumu vai konstatēto 

neatbilstību pamatotu izskaidrojumu.” Nu, tad teiksim, varbūt, ja es sapratu to, ka tā tematiskā 

pārbaude, pieņemot to deklarāciju, ir izskatīta, tad pēc tam, tikai iesniegts domes sēdē, es sapratu, 

ka tas jautājums ir nu atrisināts un atbilsts tiem visiem kritērijiem. Tad Pašvaldības likuma pants 

21.pants skan – Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var 15.apakšpunkts, tur arī ir pieminēts ministrijas vēstulē piecpadsmitais, šis pants ir 

pieminēts vēstulē un 15. punkts “Pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu 

un likumā noteiktajos gadījumos noteikt arī nodokļu apmērus.” Es uzskatu, ka pieņemtais 

cienījamie kolēģi/deputāti, ka pieņemtais lēmums un balsojums ir bijis korekts un atbilstošs, un es 

tik varu piebilst to, ka nu tikot mēs, kā saka, ar vairākumu norakstījām divpadsmit gandrīz 

tūkstošu nekustamā īpašuma nodokļu, no kuriem vairs mēs nevaram piedzīt, bet te mēs varam, 

redzam, vai tas, es nezinu ir kāds pasūtījums, jo ministrijas vēstulē ir rakstīts: “Esam saņēmuši 

informāciju” ir vai politisks vai kāds, jo man ar zemnieku saimniecību nu jau šogad aprit 25 gadi, 

kura ir nodarbojusies tikai ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un tas ir viss redzams manos 
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lielajos gada pārskatos, pamat visi ieņēmumi ir bijuši no lauksaimnieciskās ražošanas un to, kuri 

dati ir iesniegti arī LAD atskaitēs un visās. Nu – Jūs tiesīgi lemt, un, kā redzams, kaut kam ir 

izdevīgi būt šajā politiskajā momentā un arī no tā viedokļa, ka no kur kaut kā vēl var kaut ko arī 

izspiest, jo tur notiek tikai lauksaimnieciskās produkcijas ražošana, tur ir kalte, tur ir minerālmēsli, 

graudu noliktava, noliktavas, tehnika starp citu, kura arī garāžas, viss, un tie punkti atbilsts ēku 

klasifikācijai, ka ir lauksaimnieciskās ēkas, nu nezinu, ja jau tā vajag, protams es nekādā balsošanā 

nepiedalīšos, es uzskatu, ka tas iepriekšējais lēmums bija pamatots un korekts.” 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministrijas sniegto skaidrojumu, atklāti 

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

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

nav, (Jānis Kupris balsojumā nepiedalās) nolemj: 

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu. 

2. Skatīt jautājumu nākamajā finanšu komitejas sēdē. 

 

Sēdi slēdz.: 15.50 

Sēdes vadītājs                    (personiskais paraksts)   Pēteris Rožinskis 

Protokoliste         (personiskais paraksts)   Juta Vaivode 

Protokols parakstīts 24.02.2017. 

 

 


