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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Riebiņu novada Riebiņu pagastā
2017.gada 22.novembrī

Nr. 10 (17)

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi sāk plkst. 14.00
Sēdes darba kārtība:
N.p.k.

Skatāmais jautājums

Ziņotājs

1.
2.
3.

Iesniegumu izskatīšana
Par adreses piešķiršanu
Par nosaukuma piešķiršanu

J.Ivanāns
J.Ivanāns
J.Ivanāns

4.

Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai

J.Ivanāns

5.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

J.Ivanāns

6.

V. H. iesnieguma izskatīšana

J.Ivanāns

7.

J.Ivanāns

11.

Par atbalstu Latgaliešu kultūras Gada balvai „Boņuks 2017”
Par Riebiņu novada domes 17.08.2017.gada lēmuma nr.12.1
(protokols nr.5 (12) „Par nosacītās cenas apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „X” atcelšanu
Par atsavināšanas veida noteikšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „X”
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kartībā
Dravnieku pamatskolas iesnieguma izskatīšana

12.

Par ceļa izdevumu kompensēšanu

J.Ivanāns

13.

I. P. iesnieguma izskatīšana

J.Ivanāns

8.
9.
10.

L.V. iesnieguma izskatīšana
Par Ziemassvētku dāvanām bērniem un sociāli mazaizsargātajām
15.
iedzīvotāju grupām 2017. gads
16.
J.V. iesnieguma izskatīšana
Par materiālā pabalsta piešķiršanu novada vientuļajiem 2.grupas
17.
invalīdiem
Sēdi vada domes priekšsēdētāja v. Jāzeps Ivanāns
Protokolē domes lietvede Juta Vaivode
14.

J.Ivanāns
J.Ivanāns
J.Ivanāns
J.Ivanāns

J.Ivanāns
J.Ivanāns
J.Ivanāns
J.Ivanāns

Sēdē piedalās deputāti: Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta
Anspoka, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš
Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis, nekustamo īpašumu nodokļu
speciāliste Aina Tumašova, nekustamo īpašumu speciāliste Ināra Upeniece
Nepiedalās: Pēteris Rožinskis (atvaļinājums)

Domes priekšsēdētāja vietnieks ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 4
jautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus:
18.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
J.Ivanāns
19.
Iesniegumu izskatīšana
J.Ivanāns
20.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „X”
J.Ivanāns
21.
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
J.Ivanāns
Atklāti balsojot ar balsīm 14 par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, dome
nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 4 jautājumiem un sākt sēdi.
1.
Iesniegumu izskatīšana
1.1.
J.R. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. R., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 2.novembra
iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7678 005 xxxx, divas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 7678 005 xxxx (1,9 ha) un 7678 005 xxxx (2,3 ha).
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101).
3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.2.
I.J. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par I. J., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 30.oktobra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 14.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. J-3
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 13.decembris (platība 0,09ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.3.
S.Š. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par S. Š., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 23.oktobra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 26.novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. Š-4 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 25.novembris.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.4.
D.G.iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par D. G., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 25.oktobra
iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 12.decembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. G-7 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 11.decembris (zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 002 xxxx – 0,2231 ha un 7676 002 xxxx – 1,5
ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.5.
J.K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. K., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 27.oktobra
iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 1.augustā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. K-3 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 31.jūlijs.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.6.
P.B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par P. B., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 31.oktobra
iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:

1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 6.novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. B-9 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 5.novembris,
precizējot nomas platību uz 0,5909 ha.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.7.
O.R. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par O. R., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 2.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. R-2
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (kadastra numurs
7662 005 xxxx (kadastra numurs mainīts), platība 0,02 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.8.
I.B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par I. B., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 6.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 14.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. B-6
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 13.decembris (kadastra numurs 7648
002 xxxx, platība 0,12 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.9.
A.C. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. C., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 6.novembra
iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu (iepriekšējais līguma beigu termiņš 25.11.2017.,
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. C-2
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (kadastra numurs
7662 005 xxxx (kadastra numurs mainīts), platība 0,02 ha).

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.10.
I.K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par I. K., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 7.novembra
iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu (iepriekšējais līguma K-2 beigu termiņš
25.11.2017., 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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. K-2
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (kadastra numurs
7662 005 xxxx (kadastra numurs mainīts), platība 0,04 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.11.
P.G. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par P. G., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 19.oktobra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt 0,7 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 001
xxxx atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101).
3. Slēgt Vienošanos par zemes nomas kopplatības (0,75 ha) precizēšanu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.12.
A.O. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. O., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 20.oktobra
iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līgums beidzies 2015.gada 14.decembrī, nodokļu
parādu nav).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Iznomāt 0,12 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670
001 xxxx atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.2.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101).
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.13.
V.O. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par V. O., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 3.novembra
iesniegumu par zemes nomu līguma izbeigšanu (līgums beigu termiņš bija 2019.gada 9.aprīlis).
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 (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar V. O., personas kods, par zemes gabalu ar kadastra
numuru 7648 002 xxxx, 0,500 ha platībā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.14.
L.V.iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par L. V., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 12.oktobra
iesniegumu par zemes nomu līgumu.
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 (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar S. Ž. (mirusi).
2. Iznomāt 0,1550 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 012 xxxx.
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. V., personas kods, uz 10 gadiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.15.
J.P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. P., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 7.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-9
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (kadastra numurs
7662 005 xxxx (kadastra numurs mainīts), platība 0,02 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.16.
A.P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. P., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 7.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-8
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (kadastra numurs
7662 005 xxxx (kadastra numurs mainīts), platība 0,02 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.17.
A.P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. P., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 8.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-7
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25.novembris (kadastra numurs
7662 005 xxxx (kadastra numurs mainīts), platība 0,02 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.18.
Biedrības Mednieku kluba “Mednieks” iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par mednieku kluba „Mednieks”, reģ. nr. 50008040041, adrese: Celtnieku iela 1225, Preiļi, 2017.gada 31.oktobra iesniegumu par līgumu slēgšanu par medību platību izmantošanu
uz pašvaldībai piekritīgās zemes.
Riebiņu novada dome ir konstatējusi, ka uz iesniegumā minētajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76480030349 un 76480040371 ir noslēgts medību platību izmantošanas līgums ar
individuālo medību iecirkni „Soboļevka”, pamatojoties uz domes 2013.gada 14.maija lēmumu
1.26 (prot. Nr.8), līguma beigu termiņš 2018.gada 31.decembris. Iepriekšējā noslēgtā līguma beigu
termiņš uz šīm zemes vienībām bija 2013. gada 14. jūnijs. Saskaņā ar Riebiņu novada domes
2014.gada 15.jūlija lēmumu nr.9 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480030349 tika
precizēta kopplatība no 2,5ha uz 7,747ha (pielikums nr.3, precizēta 376 zemes vienību
kopplatība).
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 (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atteikt līguma slēgšanu medību platību izmantošanai.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.19.
Ļ.B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par Ļ. B., personas kods, dzīv. Rēzeknes novads, 2017.gada 10.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 31.oktobrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. B-8 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 30. oktobris.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.20.
K.L. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par K. L., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 9.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 13.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. L-3
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 12.jūnijs (kadastra apzīmējums 7662
005 xxxx, platība 0,02 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.21.
J.B. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par J. B., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 13.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. B-5
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25. novembris (mainīts kadastra
numurs uz 7662 005 xxxx, platība 0,02 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.22.
A.K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. K., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 10.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2007.gada 28.novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. K-5 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 27.novembris
(kadastra numurs 7670 012 xxxx, platība 0,22 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.23.
A.R. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par A. R., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 16.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 26.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. R-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 25. novembris (kadastra apzīmējums
7662 005 xxxx, platība 0,02 ha un 7662 005 xxxx, platība 0,10 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.24.
G.K. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces
lēmumprojektu par G. K., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 16.novembra
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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Slēgt Vienošanos par 2012.gada 15.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. K-1
pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022.gada 14. augusts (kadastra apzīmējums uz
7662 005 xxxx, platība 0,04 ha).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2.
Par adreses piešķiršanu
2.1.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo J.Ivanāns

Izskatot S. K., personas kods, dekl. adrese Riebiņu novads, 2017.gada 31.oktobra iesniegumu par
adreses piešķiršanu jaunbūvei Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, un atbilstoši Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Riebiņu novada
dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Piešķirt jaunbūvei (garāža), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76620050645, adresi: Kalnu iela 5A, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads (kods
102145120) atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.3.
2.2.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo J.Ivanāns

Izskatot I. V., personas kods, dekl. adrese Preiļu novads, 2017.gada 10.novembra iesniegumu par adreses
piešķiršanu ēkām Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14

balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija
Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors,
Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Piešķirt ēkām (vasaras māja, šķūnis), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76700010267, adresi: „Ezeriņi”, Kaučera Gailīši, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.

3.
Par nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par
2017.gada 14.novembra R. R., p.k., dekl. adrese Riebiņu novads, iesniegumu par nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7680002xxxx, kas atrodas Riebiņu
novadā.
Dome konstatē:
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7680002xxxx sastāv no trijām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 7680002xxxx (8,0ha), 7680002xxxx (11,0ha) un 7680002xxxx (2,5ha).
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 (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7680002xxxx nosaukumu “X”.
4.
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par
2017.gada 14.novembra R. R., p.k., dekl. adrese Riebiņu novads, iesniegumu par triju zemes
gabalu 21,5 ha kopplatībā nodošanu atsavināšanai Riebiņu novadā.
Dome konstatē:
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu bijušajam zemes lietotājam ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas

mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu un
atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam,
novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps
Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars
Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris
Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Veikt neapbūvētas zemes vienības 8,0ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 002 xxxx,
zemes vienības 11,0ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680002xxxx un zemes vienības 2,5ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7680002xxxx kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.
1.1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7680 002 xxxx, 7680002xxxx un 7680002xxxx
atsavināt.
1.2. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7680 002 xxxx, 7680002xxxx un
7680002xxxx atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
5.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
5.1.
Par nekustamā īpašuma „OZOLĀJI”, RUŠONAS PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ, ar
kadastra numuru 7670 004 0211 atsavināšanu
Ziņo J.Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Ozolāji”, Rušonas pagastā, Riebiņu
novadā atsavināšanu un objekta izsoles noteikumu projektu (skat. 1.pielikumu).
Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta iesniegumu un 2016.gada 21.jūnija domes sēdes
lēmumu nr.16 (protokols nr.9) „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700040211
atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija veic atsavināšanas procedūru.
Ir veikta zemes gabala kadastrālā uzmērīšana un īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā.
Īpašuma nosacītās cenas noteikšanu veica novada domes nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas privatizācijas komisija, sadarbojoties ar SIA „MEPL” sertificētu vērtētāju.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozolāji”, Rušonas
pagastā, Riebiņu novadā nosacīto cenu – EUR 2928,13 (divi tūkstoši deviņi simti
divdesmit astoņi eiro 13 centi). Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100 %
euro.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Ozolāji”, Rušonas pagastā,
Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7670 004 0211 izsoles noteikumu projektu.
5.2.
Par nekustamā īpašuma „VĀRPAS”, SILAJĀŅU PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ, ar
kadastra numuru 7676 004 0308 atsavināšanu
Ziņo J.Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Vārpas”, Silajāņu pagastā, Riebiņu
novadā atsavināšanu un objekta izsoles noteikumu projektu (skat. 2.pielikumu).
Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta iesniegumu un 2015.gada 20.janvāra domes sēdes
lēmumu nr.15.2 (protokols nr.1) „Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76760040308

un 76760020237 atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija veic atsavināšanas
procedūru.
Ir veikta zemes gabala kadastrālā uzmērīšana un īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā.
Īpašuma nosacītās cenas noteikšanu veica novada domes nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas privatizācijas komisija, sadarbojoties ar SIA „MEPL” sertificētu vērtētāju.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Noteikt atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpas”, Silajāņu
pagastā, Riebiņu novadā nosacīto cenu – EUR 2752,97 (divi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit divi eiro 97 centi). Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100 %
euro.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Vārpas”, Silajāņu pagastā,
Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7676 004 0308 izsoles noteikumu projektu.
6.
V.H. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

[Ierobežotas pieejas informācija]
7.
Par atbalstu Latgaliešu kultūras Gada balvai „Boņuks 2017”
Ziņo J.Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un ekonomistes Valentīnas Bogdanovas
sagatavoto lēmumprojektu par SIA „Austrumlatgales koncertzāle” Latgales vēstniecības GORS
vadītājas aicinājumu sniegt finansiālu atbalstu EUR 350 apmērā Latgaliešu kultūras Gada balvas
„Boņuks 2017” balvu pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Piešķirt finansējumu EUR 100 (viens simts euro) apmērā Latgaliešu kultūras Gada balvas
„Boņuks 2017” pasākumam no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.
8.
Par Riebiņu novada domes 17.08.2017.gada lēmuma nr.12.1 (protokols nr.5 (12) „Par
nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „X” atcelšanu
Ziņo J.Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
iesniegtu lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 17.08.2017.gada lēmuma nr.12.1 (protokols
nr.5 (12) atcelšanu.
Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „X” privatizācijas subjekts (persona, kura ir tiesīga
atsavināt īpašumu) nav piekritusi privatizēt īpašumu par lēmumā noteikto nosacīto cenu, ir
vērsusies domē ar iesniegumu – prasību pārvērtēt īpašuma cenu, kā arī mainīt zemes lietošanas
mērķi, līdz ar to tika apsekota zemes vienība un konstatēts, ka zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 7662 001 xxxx noteiktais zemes lietošanas veids vairs neatbilst faktiski dabā esošajai
situācijai un MK Noteikumos Nr.496 noteiktajām zemes vienību lietošanas kategorijām, kurām
nepieciešams izdarīt izmaiņas atbilstoši minētajiem Noteikumiem.
Tika mainīts zemes lietošanas mērķis zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7662001xxxx
(kopplatība 0,2763ha) no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) nosakot galveno zemes
lietošanas mērķi- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes (0501) 0,2741 ha platībai un

papildmērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,0022 ha, kā rezultātā mainījās
īpašuma kadastrālā vērtība.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu,
saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes
grāmatās” atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
atzinumam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš,
Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
Atcelt Riebiņu novada domes 17.08.2017.gada lēmuma nr.12.1 (protokols nr.5 (12) „Par
nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „X”).
9.
Par atsavināšanas veida noteikšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „X”
Ziņo J.Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas
iesniegtu lēmumprojektu par atsavināšanas veida noteikšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „X” 0.2763ha platībā ar kadastra numuru 7662 001 xxxx.
Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta iesniegumu un 2016.g. 18.oktobra domes sēdes
lēmumu nr.5 (protokols nr.14) „Par zemes gabala atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas
komisija veic atsavināšanas procedūru.
Ir veikta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7662 001 xxxx atdalīšana no pašvaldības
valdījumā esošas (pašvaldībai piekritīgās) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 xxxx,
izveidots jauns īpašums un ir reģistrēts zemesgrāmatā.
Īpašuma nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, sadarbojoties ar SIA, „EIROEKSPERTS” sertificētu vērtētāju.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu,
saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes
grāmatās” atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
atzinumam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne,
Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš,
Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav,
nolemj:
1. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktā minētā persona un šajā
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
2. Apstiprināt īpašuma ar kadastra numuru 7662 001 xxxx nosacīto cenu EUR 356,57 (trīs
simti piecdesmit seši euro un 57 centi), kas sastāv: no zemes kadastrālās vērtības EUR
198.00, īpašuma reģistrācijas un atsavināšanas izdevumiem: EUR 158.57 (1ha nosacītā
cena EUR 1290,52).
10.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā
Ziņo J.Ivanāns

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Kalniņas 11.11.2017.
pieprasījumu Nr.09694/016/2017-NOS izpildu lietā Nr.00300/016/2017 par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu īpašumam „X”, Riebiņu novads, ar kadastra numuru 7662 001 xxxx un uz likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. pantu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta
11.punktu un 26.panta 1.daļu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks,
Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka),
pret, atturas nav, nolemj:
1.Piedzīt no D.A. (personas kods, adrese: Riebiņu nov.) nekustamā īpašuma nodokļa parādu
- EUR 29,23 (divdesmit deviņi euro 23 centi); nokavējuma naudu - EUR 1,91 (viens euro 91

cents); kopā - EUR 31,14 (trīsdesmit viens euro 14 centi) bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2.Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
3.Lēmumu var pārsūdzēt likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37'.panta noteiktajā
kārtībā.
11.
Dravnieku pamatskolas iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par Dravnieku
pamatskolas direktora 2017.gada 13.novembra iesniegumu par trenažieru telpas kosmētisko
remontu.
Riebiņu novada dome konstatē:
1) Trenažieru telpas kosmētiskā remonta aptuvenās izmaksas ir EUR 600;
2) Ekonomiste Valentīna Bogdanova informē, ka Dravnieku pamatskolai 2017.gadā netiks
izlietots finansējums produktu iegādei skolēnu ēdināšanai, pamatojoties uz to, ka
izglītojamo skaits skolā 2017./2018.m.g. ir samazinājies. Līdzekļus trenažieru telpas
remontam var novirzīt no ekonomiskās klasifikācijas koda „2363” (ēdināšanas izdevumi –
produkti).
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris
Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs
Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Veikt 2017.gadā Dravnieku pamatskolas trenažieru telpā kosmētisko remontu izglītības
iestādes 2017.gada budžeta ietvaros.
12.
Par ceļa izdevumu kompensēšanu
Ziņo J.Ivanāns

[Ierobežotas pieejas informācija]
13.
I. P. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

[Ierobežotas pieejas informācija]
14.
L. V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

[Ierobežotas pieejas informācija]
15.
Par Ziemassvētku dāvanām bērniem un sociāli mazaizsargātajām
iedzīvotāju grupām 2017. gads
Ziņo J.Ivanāns

Ņemot vērā iesākto tradīciju vairāku gadu garumā un nepieciešamību iepriecināt novada izglītības
iestāžu bērnus un mazaizsargātos iedzīvotājus Ziemassvētkos, novada sociālais dienests lūdz domi
pieņemt lēmumu par Ziemassvētku dāvanu piešķiršanu, kuras tiktu pasniegtas Riebiņu novada
mazgadīgajiem, sākumskolas, pirmskolas, pamatskolas vecuma bērniem, kā arī vientuļajiem
pensionāriem, 1.grupas invalīdiem, politiski represētajiem un Černobiļas AES dalībniekiem.

Bērnu skaits Ziemassvētku dāvanām
Galēni

Rušona

Riebiņi

Sīļukalns

Pamatskolas, pirmskolas
vecuma bērni

80

96

151

30

No tiem bērni, kuri ir deklarēti
citā pašvaldībā, bet mācās
novada skolās

14

No 0 līdz skolas vecumam

28

68

65

15

Specializētās skolās

0

4

3

108

168

219

Vecums

Kopā:

Silajāņi

Stabulnieki

Kopā

39

396

3

31

10

23

209

1

1

3

12

46

11

65

617

0

14

Sociāli mazaizsargāto grupu skaits Ziemassvētku dāvanām
Galēni
Politiski
Represētie
Černobiļas AES
avārijas seku
likvidētāji
I. grupas invalīdi
Vientuļie
pensionāri
Kopā
Sociālā māja
„Rudenāji”
Sociālās aprūpes
centrs „Rušona
Kopā

Rušona

Riebiņi

Sīļukalns

Silajāņi

Stabulnieki

kopā

13

6

2

4

0

7

32

2

2

2

0

2

0

8

10

20

17

7

8

12

74

25

32

25

8

17

25

132

50
158

60
228

46
265

17
63

27
38

44
109

244
863

12
30
42

Pavisam – 903 dāvanas par summu euro 3883
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 (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas – saldumus, visiem Riebiņu novadā deklarētajiem bērniem
no 0 gadiem līdz 5 gadu vecumam, par summu euro 4,30;
2. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas – saldumus visiem bērniem, kuri mācās Riebiņu novada
izglītības iestādēs (izņemot vidusskolas klašu izglītojamos) – par summu euro 4,30;
3. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas – saldumus bērniem, kuri ir deklarēti Riebiņu novadā, bet
kuri mācās specializētajās skolās – par summu euro 4,30;
4. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas – saldumus Riebiņu novada vientuļajiem pensionāriem, 1.
grupas invalīdiem, politiski represētajiem, Černobiļas AES dalībniekiem – par summu euro
4,30;
5. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas – saldumus Riebiņu novada sociālās mājas „Rudenāji” un
Sociālās aprūpes centra „Rušona” iemītniekiem – par summu euro 4,30.
16.
J.V. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns, uzstājas Ā.Pudule, Ā.Elsts, M.Krole

[Ierobežotas pieejas informācija]

17.
Par materiālā pabalsta piešķiršanu novada vientuļajiem 2.grupas invalīdiem
Ziņo J.Ivanāns, uzstājas M.Krole, J.Kupris, Ā.Elsts, M.Mediņš

Ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc materiālās palīdzības malkas iegādei, Sociālo jautājumu
komiteja un Sociālais dienests ir izvērtējis sociālā budžeta finansiālās iespējas un konkrētās
mērķgrupas vajadzības pēc atbalsta, un konstatējis:
1. Visvairāk atbalstāmā sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupa ir vientuļie 2.grupas
invalīdi, šiem cilvēkiem ir ierobežotas iespējas sagādāt kurināmo;
2. Saskaņā ar Riebiņu novada saistošajiem noteikumiem pabalsts malkas iegādei tiek
piešķirts citām iedzīvotāju grupām, līdz šim 2.grupas invalīdiem netika piešķirts
pabalsts malkas iegādei;
3. Sociālā dienesta darbinieki ir izvērtējuši novada pagastos dzīvojošo 2.grupas invalīdu
sociālo situāciju, un ir iesnieguši sociālajā dienestā sarakstu par potenciālajiem
materiālās palīdzības saņēmējiem. Kopējais atbalstāmo skaits varētu būt līdz desmit
personām novadā.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz to, ka pašvaldība drīkst piešķirt brīvprātīgo iniciatīvu
pabalstus saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps
Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars
Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris
Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt novadā deklarētajiem maznodrošinātiem vientuļiem otrās grupas invalīdiem
pabalstu malkas iegādei vai maznodrošinātiem otrās grupas invalīdiem, kuri dzīvo kopā
ar darbnespējīgu personu, kuri pašu spēkiem nevar sagādāt kurināmo-malku, 100 EUR
apmērā, naudu samaksājot malkas piegādātājam.
2. Pabalstu malkas iegādei izmaksāt 2017.gada novembrī – decembrī uz vientuļo 2.grupas
invalīdu iesnieguma pamata.
18.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Ziņo J.Ivanāns

Riebiņu novada dome izskata Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Daiņa Alžāna
sagatavoto lēmumprojektu par I. A., deklarētā dzīvesvieta Preiļu novads, 2017.gada 29. augusta
iesniegumu par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu J.Z., personas kods, no I.A. īpašumā esošajā
nekustamā īpašuma, kas atrodas Rušonas pagasts, Riebiņu novads.
Novada dome konstatē:
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantu pirmo daļu iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Par šo iesniegumu Riebiņu novada dome ir izsūtījusi ierakstītu vēstuli uz personas deklarēto
dzīvesvietu, ņemot vērā, ka J. Z. minētajā adresē faktiski nedzīvo un minētās personas atrašanās
vieta nav zināma, cita veida informēšana netika veikta.
Riebiņu novada dome, pārbaudot valsts reģistrā iekļautas ziņas konstatē:
J. Z. dzīvesvietu īpašumā Rušonas pagasts, Riebiņu novads, deklarējis 2012.gada 16.novembrī.
Dzīvesvietas deklarēšanas pamats bija norādīts, kā radniecība ar dēlu Z. M., bet faktiskais īpašuma
īpašnieks ir I. A., dēla māte. J. Z. deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo vairākus gadus, un viņas
atrašanās vieta nav zināma.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz
to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Pārbaudot J. Z. tiesisko pamatu
dzīvot deklarētajā adresē Riebiņu novada dome konstatē, ka J. Z. šīs īpašums nepieder, attiecībā
uz to nav noslēgts īres vai nomas līgums, ka arī nav īpašuma lietošanas tiesību uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata un mutiska vienošanās ar
īpašnieku bija īslaicīga līdz ar to, nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps
Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars
Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris
Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
Anulēt J. Z., personas kods, deklarāciju adresē Rušonas pagasts, Riebiņu novads.
19.
Iesnieguma izskatīšana
19.1.
SIA “Agrofirma “Turība”” iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “Agrofirma
“Turība””, reģ.Nr.47703000195, adrese: Raiņa bulvāris 13A, Preiļi, Preiļu novads, 2017.gada
16.novembra 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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Atmatas” (kadastra numurs 7662 004 0100) zemes
vienību 8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 003 0100.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101).
3. Piešķirt jaunu nosaukumu “Gabari”
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.2.
I.M. iesnieguma izskatīšana
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par I. M., personas kods,
adrese: Rīga, 2017.gada 16.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” (kadastra numurs 7680 001 xxxx) divas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 7680 001 xxxx (2,6 ha) un 7680 001 xxxx (6,0 ha),
izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101).
3. Piešķirt nosaukumu “X”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „X”
Ziņo J.Ivanāns

Novada dome izskata I. N., personas kods, adrese Rīga, 2017.gada 21.novembra iesniegumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx sadalīšanu nekustamajā īpašumā „X”,
kadastra numurs 7648005xxxx, sadalot zemes vienību divos zemes gabalos, kas atrodas Riebiņu
novadā.
Novada dome konstatē:

Nekustamā īpašuma „X” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx
kopplatība ir 9,1 ha, tā sadalāma 3,8 ha un 5,3 ha platībās.
Riebiņu novada dome, atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta
Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no
05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas
atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu teritorijas
(M)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem”: atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Marija Bernāne, Margarita Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks,
Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka),
pret, atturas nav, nolemj:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „X” ar kadastra Nr.
7648005xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7648005xxxx (platība 9,1ha), zemes
vienību sadalot divos zemes gabalos 3,8 ha un 5,3 ha platībās atbilstoši grafiskajam
pielikumam Nr.4.
2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (3,8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-mežsaimniecība (kods 0201).
3.1 Noteikt atdalāmā zemes gabala (3,8ha) plānoto nosaukumu „X”.
4.Noteikt paliekošā zemes gabala (5,3 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101).
5.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes
apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot
zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir
noteiktas aizsargjoslas.
6.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000
(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu
novada domē.
21.
Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana
Ziņo J.Ivanāns, uzstājas Ā.Elsts, A.Upenieks, J.Kupris, M.Mediņš, J.Leicis

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendentu noteikšanu.
Iepirkums
Būvdarbu
veikšana uz
Riebiņu novada
pašvaldības
autoceļiem

Iepirkuma
veids
Atklāts
konkurss

Uzvarētājs
SIA „Ošukalns”

Summa EUR (bez PVN)
1. daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skanģeļu karjers – Riebiņi
posms km 1.63-2.18 pārbūve
152 596.23
2. daļa – Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 15 Upes iela km 0.00-0.62 pārbūve
139 187.88
3. daļa – Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija) km 0.000.68 pārbūve
141 804.67
4. daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki km 0.00-0.795 pārbūve
93 252.86

5. daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 26 Saules iela km 0.38-0.47 un Domes iela
km 0.00-0.14 pārbūve
166 331.84
6. daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela km 0.00-0.250 pārbūve
79 241.22
7. daļa – Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 3 Dārzu iela (Lomi-Bortnieki) km 0.00-0.58
111 855.08

Riebiņu novada
pašvaldības
autoceļu
2017./2018. gada
ziemas dienesta
ikdienas
uzturēšanas darbi

Atklāts
konkurss

SIA „Recro N

SIA „Recro N

8. daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 15 Opūgi – Runcavnieki posma km 0.000.745 pārbūve
228 734.48
1. daļa – Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības
autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2017./2018.
gadā 21 814.00
2. daļa – Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības
autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2017./2018.
gadā
12 839.00

z/s “Ozoli”
3. daļa – Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi
2017./2018. gadā
10 560.00
z/s “Ozoli”

SIA „Ceļi un tilti”
SIA „Ceļi un tilti”

SIA „Ceļi un tilti”

Riebiņu novada
pašvaldības
autoceļu ikdienas
uzturēšanas
papildus darbu
veikšana un plūdu
seku likvidācija
2017./2018. gadā

Iepirkums
saskaņā ar
PIL 9.
panta
nosacījumi
em

SIA „NEITRINO”

4. daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības
autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2017./2018.
gadā
18 820.00
5. daļa – Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības
autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2017./2018.
gadā
9610.00
6. daļa – Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības
autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2017./2018.
gadā
22 920.00
7. daļa – Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu
slīdamības likvidēšana (kaisīšanas ar pretslīdes
materiāliem)
12 896.00

109 720.73

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 (Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita
Krole, Āris Elsts, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Dina
Staškeviča, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), pret, atturas nav, nolemj:

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus.
2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam slēgt līgumus.

Sēdi slēdz plkst.: 14.37
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Jāzeps Ivanāns

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Juta Vaivode

Protokols parakstīts 23.11.2017.

