
 
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2016. gada 18.oktobrī               Nr.14 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.04 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā 
P.Rožinskis 

2. Iesniegumu izskatīšana 
P.Rožinskis 

3. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam 

„X” 
P.Rožinskis 

4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
P.Rožinskis 

5. Par zemes gabala atsavināšanu 
P.Rožinskis 

6. I.P. iesnieguma izskatīšana  
P.Rožinskis 

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

8. Par Silajāņu Skolas palīgkorpusa telpu apsekošanu 
P.Rožinskis 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

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

Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks. 

 

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

Upeniece, Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža, Izglītības organizatore Evelīna Visocka 
 

Nepiedalās: Ivans Ludāns (iemesls nav zināms) 

 

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

darba kārtības nākamos jautājumus: 

9. Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana P.Rožinskis 

10. Par līguma slēgšanu P.Rožinskis 

11. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu P.Rožinskis 

12. A.S. iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 



 
 

13. 
Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes 

iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

14. 
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes 

priekšsēdētājam P. Rožinskim 
J.Ivanāns 

15. V.V. iesnieguma izskatīšana  P.Rožinskis 

16. SIA “Agrofirma “Turība”” iesnieguma izskatīšana  P.Rožinskis 

 

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, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

1.1. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā G.T. 
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 G. T., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2014. gada 

līdz 2016. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar 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, nolemj: 

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

605,49 (seši simti pieci euro 49 centi), kas ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7676 003 xxxx, nodokļa parādu – 

EUR 590,43 (pieci simti deviņdesmit euro 43 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 42,37 

(četrdesmit divi euro 37 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 438,66 (četri simti 

trīsdesmit astoņi euro 66 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 109,40 (viens simts deviņi euro 40 centi), 

kopā –EUR 590,40 (pieci simti deviņdesmit euro 40 centi); 

1.2.nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7676 004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

15,06 (piecpadsmit euro 6 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 1,19 (viens euro 

19 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 11,17 (vienpadsmit euro 17 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 2,70 (divi euro 70 centi), 

kopā –EUR 15,06 (piecpadsmit euro 6 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” 371.panta noteiktajā 

kārtībā. 



 
 

 

 

1.2. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā SIA 

“HUTOR” 
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 SIA “Hutor”, personas kods reģ.Nr.50003707511. Nekustamā īpašuma nodokļi 

nav maksāti no 2008. gada līdz 2016. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantu, 4.pantu 

un 9. pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, 26.panta 1.daļu un 29. 

panta otro daļu, atklāti balsojot ar 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, nolemj: 

1. Piedzīt no HUTOR SIA (reģ.Nr.50003707511,  juridiskā adrese: Rīga, LV-1002, Mazā 

Nometņu iela 7-1B) nekustamā īpašuma „Plauži”, kadastra numurs 7670 013 0140,  

nodokļa parādu – EUR 86,19 (astoņdesmit seši euro 19 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu – EUR 1,74 (viens euro 74 

centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu - EUR 51,76 (piecdesmit viens euro 76 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 32,69 (trīsdesmit divi euro 69 centi), 

kopā - EUR 86,19  (astoņdesmit seši euro 19 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” 371.panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

1.3. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā J.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 J.M., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2010. gada līdz 

2016. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar 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, nolemj: 

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

7670 013 xxxx, nodokļa parādu – EUR 387,01 (trīs simti astoņdesmit septiņi euro 1 

cents), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 9,56 (deviņi euro 

56 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 240,32 (divi simti četrdesmit 

euro 32 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 136,93 (viens simts trīsdesmit seši euro 93 centi), 



 
 

kopā –EUR 387,01 (trīs simti astoņdesmit septiņi euro 1 cents), 

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” 371.panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

1.4. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā V.P. 
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. P., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2011. gada līdz 

2016. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar 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, nolemj: 

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

1240,83 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro 83 centi), kas ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7680 004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

480,03 (četri simti astoņdesmit euro 3 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 13,57 

(trīspadsmit euro 57 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 250,09 (divi simti piecdesmit 

euro 9 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 123,81 (viens simts divdesmit trīs euro 81 cents), 

kopā – EUR 387,47 (trīs simti astoņdesmit septiņi euro 47 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkam un būvēm – EUR 2,90 

(divi euro 90 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 60,49 (sešdesmit 

euro 49 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 29,17 (divdesmit deviņi euro 17 centi), 

kopā –EUR 92,56 (deviņdesmit divi euro 56 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7680 004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

34,52 (trīsdesmit četri euro 52 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 0,68 (nulle euro 

68 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 4,54 (četri  euro 54 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 0,71 (nulle euro 71 cents), 

kopā – EUR 34,52 (trīsdesmit četri euro 52 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkam un būvēm – EUR 1,93 

(viens euro 93 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 21,26 (divdesmit 

viens euro 26 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 5,40 (pieci euro euro 40 centi), 

kopā –EUR 34,52 (trīsdesmit četri euro 52 centi); 

1.3. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

3,70 (trīs četri euro 70 centi), kas ietver: 



 
 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 1,12 (viens euro 

12 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 2,43 (divi euro 43 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 0,15 (nulle euro 15 centi), 

kopā – EUR 3,70 (trīs euro 70 centi); 

1.4. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7680 004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

722,58 (septiņi simti divdesmit divi euro 58 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkam un būvēm – EUR 20,38 

(divdesmit euro 38 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 461,88 (četri 

simti sešdesmit viens euro 88 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 240,32 (divi simti četrdesmit euro 32 centi), 

kopā – EUR 722,58 (septiņi simti divdesmit divi euro 58 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” 371.panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

1.5. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā G.U. 
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 G. U., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2012. gada 

līdz 2016. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar 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, nolemj: 

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

7678 001 xxxx nodokļa parādu – EUR 543,91 (pieci simti četrdesmit trīs euro 91 

cents), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 27,36 (divdesmit 

septiņi euro 36 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 374,39 (trīs simti 

septiņdesmit četri euro 39 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 126,63 (viens simts divdesmit sešī euro 63 centi), 

kopā –EUR 528,38 (pieci simti divdesmit astoņi euro 38 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekoso maksājumu – EUR 0,70 (nulle euro 70 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 10,95 (desmit 

euro 95 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 3,88 (trīs euro 88 centi), 

kopā – EUR 15,53 (piecpadsmit euro 53 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” 371.panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

1.6. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā F.U. 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas D.Staškeviča 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā F. U., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2011. gada 

līdz 2016. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar 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, nolemj: 

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

7670 013 xxxx,  nodokļa parādu – EUR 503,55 (pieci simti trīs euro 55 centi), kas 

ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 11,20 

(vienpadsmit euro 20 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 292,65 (divi simti 

deviņdesmit divi euro 65 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 172,34 (viens simts septiņdesmit divi euro 34 centi), 

kopā – EUR 476,19 (četri simti septiņdesmit seši euro 19 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 0,81 

(nulle euro 81 cents), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 17,41 

(septiņpadsmit euro 41 cents), 

nokavējuma naudu - EUR 9,14 (deviņi euro 14 centi), 

kopā –EUR 27,36 (divdesmit septiņi euro 36 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” 371.panta noteiktajā 

kārtībā. 
 

1.7. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā A.V. 
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 A. V., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2008. gada līdz 

2016. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar 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, nolemj: 



 
 

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

7662 005 xxxx, nodokļa parādu – EUR 191,74 (viens simts deviņdesmit viens euro 74 

centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 3,05 (trīs euro 5 

centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 109,45 (viens simts deviņi 

euro 45 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 79,24 (septiņdesmit deviņi euro 24 centi), 

kopā – EUR 191,74 (viens simts deviņdesmit viens euro 74 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. 

 

1.8. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā M.Z. 
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. Z., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2008. gada 

līdz 2016. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar 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, nolemj: 

1. Piedzīt no Z. M. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma “X” nodokļa parādu - 

EUR 156,19 (viens simts piecdesmit seši euro 19 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 3,57 (trīs euro 57 

centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 93,27 (deviņdesmit trīs euro 

27 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 59,35 (piecdesmit deviņi euro 35 centi), 

kopā – EUR 156,19 (viens simts piecdesmit seši euro 19 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” 371.panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

2. 

Iesniegumu izskatīšana 

2.1. 

                                      J.V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par J. V., p.k., adrese, 2016.gada 3.oktobra iesniegumu par nomas 

līguma pagarināšanu. 

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



 
 

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

atklāti balsojot ar 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, 

nolemj: 

Slēgt Vienošanos par zemes nomas 2011.gada 15.jūnija Nr. V-4 pagarināšanu, nosakot beigu 

termiņu 2021.gada 14.jūnijs. 

 

2.2. 

E.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, I.Upeniece, I.Kunakova, A.Pastars 

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

Upenieces lēmumprojektu par E. S., Z/s X, reģ.Nr.4150102xxxx, 2016.gada 28.septembra 

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 (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, 

nolemj: 

1. Iznomāt zemes vienības:  

7670 001 0195 – 2,4 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1, 

            7670 001 0184 – 5,7 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.2, 

7670 001 0107 – 2,4 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.3,  

        7670 001 0178 – 5,4 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.4, 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

 

2.3. 

J.R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, M.Mediņš 

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

Upenieces lēmumprojektu par J. R., personas kods, 2016.gada 10.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 (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, 

nolemj: 

Izbeigt nomas attiecības uz zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 004 

xxxx 4,2 ha platībā. 

 

2.4. 

J.L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par J. L., personas kods, adrese, 2016.gada 12.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 (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, 

nolemj: 

1. Iznomāt 4,2 ha platībā zemi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7670 004 xxxx, 

atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.5. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.  

 

2.5 

Mednieku biedrības “X” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par Mednieku biedrības “X”, reģ.Nr.4000803xxxx, adrese, 2016.gada 

29.septembra iesniegumu par nomas līguma slēgšanu. 

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

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), 

nolemj: 

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

7670 011 0101 (2.3ha); 7670 011 0211 (2.3ha); 7670 011 0122(4.6 ha); 7670 011 0208 

(5.1 ha); 7670 011 0207 (5.75 ha); 7670 011 0216 (0.72 ha); 7670 011 0218 (4.8 ha); 

7670 011 0239 (0.8 ha); 7670 011 0228 (10.91 ha); 7670 011 0137 (2.81 ha); 7670 011 

0331 (0.89 ha); 7670 011 0337 (1.2 ha); 7670 011 0116 (ha); 7670 011 0117 (1.4 ha); 

7670 011 0206 (2.3 ha); 7670 011 0325 (0.5 ha); 7670 011 0326 (3.98 ha); 7670 011 

0327 (3.32 ha); 7670 011 0332 (11.1 ha); 7670 011 0348 (1.2 ha); 7670 011 0350 

(0.065ha), 7670 011 0381 (1.5 ha); 7670 011 0386 (0.5 ha); 7670 011 0389 (3.75 ha); 

7670 011 0254 (4.52 ha); 7670 010 0042 (0.8 ha); 7670 012  0016 (1.5 ha); 7670 012  

0057 (9.6 ha); 7670 012  0135 (1.4 ha); 7670 012  0163 (8.0 ha); 7670 012  0165 (1.5 

ha); 7670 012  0175 (4.12 ha); 7670 012  0181 (3.5 ha); 7670 012  0189 (16.0 ha); 7670 

012  0193 (12.4 ha); 7670 012  0194 (3.0 ha); 7670 012 0238 (2.1 ha); 7670 012  0275 

(0.8 ha); 7670 012  0299 (2.4 ha); 7670 012  0310 (3.1 ha); 7670 012  0312 (0.9 ha); 

7670 012  0183 (2.5 ha); 7670 0130100 (4.95 ha); 7670 013 0060 (13.7 ha); 7670 013 

0064 (8.72 ha); 7670 013  0082 (5.0 ha); 7670 013 0083 (0.3 ha); 7670 013  0112 (2.8 

ha); 7670 013  0137 (1.2 ha); 7670 013  0151 (1.6 ha); 7670 015  0040 (0.8 ha); 7670 015  

0011 (3.7 ha); 7670 007 0203 (0.8 ha); 7670 007 0055 (2.0 ha); 

2. Atļaut medības bebru daudzuma samazināšanai Eikšas un Zolvas ezeru ūdenstilpnēs 

saskaņā ar 2003. gada 08.jūlija Medību likumu un atbilstoši 2014.gada 22.jūlija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi” prasībām.  

 

 

3. 

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

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

Upenieces lēmumprojektu par J. F.-M., personas kods, dekl. adrese, 2016.gada 4.oktobra  

iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „X”, kadastra 

numurs 7662005xxxx, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7662007xxxx, sadalot zemes 

vienību  divos zemes gabalos, kas atrodas Lielajos Gavaros, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. 

Novada dome konstatē: 



 
 

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

kopplatība ir 16,3 ha, tā sadalāma 12,8ha un 3,5ha platībās. 

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

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

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

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

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

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

nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” novada dome 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, nolemj: 

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

7662005xxxx (sastāvoša no trijām zemes vienībām kopplatībā 17,4ha), zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7662007xxxx sadalot divos zemes gabalos 12,8ha (lauksaimniecības 

zeme) un 3,5ha (meža zeme) platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.6.  

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

3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (12,8ha) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība 

(kods 0101). 

4.Noteikt paliekošā zemes gabala (3,5ha) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība 

(kods 0201). 

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

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

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir 

noteiktas aizsargjoslas.  

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

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

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

veicējam.  

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

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

 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par P. G., personas kods, pilnvarotās personas A. Č., personas kods, 

2016.gada 3.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7648002xxxx 2,5ha 

platībā nodošanu atsavināšanai.  

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. 

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 

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, 

nolemj: 

1. Veikt apbūvētas zemes vienības 2,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 002 xxxx 

kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

1.1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 xxxx atsavināt. 

1.2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7648 002 xxxx  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 zemes gabala atsavināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par 2016.gada 6.oktobra H. V., p.k., dekl. Adrese, iesniegumu par 

zemes gabala 0,25ha platībā nodošanu atsavināšanai Pieniņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

Dome konstatē: 

Atsavināmais zemes gabals 0,25 ha platībā ir daļa no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7662 001 xxxx. Zemes vienības platība ir 4,7 ha. Ar Riebiņu novada domes 

2009.gada 8.septembra lēmumu zemes vienība noteikta kā pašvaldībai piekritīgā zeme, zemes 

gabals nav kadastrāli uzmērīts, nav iznomāts īstermiņa nomā. 

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, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, novada dome 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, nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu 0,25 ha zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7662 

001 xxxx. 

1.1. Zemes vienības daļu (kadasta apz. 7662001xxxx) 0,25 ha platībā  atsavināt Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 xxxx sadalīšanu un robežu 

uzmērīšanu atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.7 un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

 

6. 

I. P. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas Ā.Pudule, S.Sprindža, J.Ivanāns, M.Krole, I.Kunakova, J.Kupris  

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada Sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par I. P., personas kods, dzīv.dekl., 2016.gada 4.oktobra iesniegumu par 

dzīvojamās platības piešķiršanu. 

Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju dome konstatē: 

1) iesniegumā I.P. lūdz piešķirt dzīvojamo platību, jo dzīvoklis, kurā pašlaik dzīvo ir atvēlēta 

maza istabiņa, ģimenē ir divi bērni.  

2) I. P. dzīvo Stabulniekos no 2015.gada, dzīvo pie brāļa, kurš ielaidis māsu savā īrētajā 

pašvaldības dzīvoklī Skolas ielā. P. I. ar diviem mazgadīgiem bērniem, meitām – K. 3 gadi 

un S.- 7 mēneši dzīvo ļoti šauros apstākļos, mazā istabiņā, kur vieta ir tikai gultām, apstākļi 

ir neatbilstoši bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai, 

3) Ģimenei no 2015.gada novembra tiek piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ģimenes apstākļi 

smagi,  



 
 

4) Ģimenē šobrīd ir izveidojusies krīzes situācija, I. ar meitām atrodas sociālās rehabilitācijas 

centrā „Valdardze”, I.P. ar bērniem tika aizvesta uz rehabilitāciju, jo sadzīves apstākļi 

nebija droši mazgadīgajiem bērniem, kā arī dzīvesvietā apstākļi nav labvēlīgi bērniem. Pēc 

rehabilitācijas centrā „Valdardze” nebūtu vēlams ģimenei atgriezties iepriekšminētajā 

dzīvoklī.  

5) Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5.panta 2.daļas 

5.punktu, un pamatojoties uz 2013.gada 15.janvāra Riebiņu novada domes saistošajiem 

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

Ņemot vērā iepriekšminēto, Riebiņu novada Sociālo jautājumu komiteja un sociālais dienests 

iesaka: 

1. Atzīt I. P., personas kods, dzīv.dekl., ģimeni par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā; 

2. Piešķirt I.P. personas kods, dzīv.dekl., ģimenei Sociālo dzīvokli Ošupes iela 1-3, 

Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads laiku - seši mēneši. 

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, nolemj: 

1. Atzīt I. P., personas kods, dzīv.dekl., ģimeni par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā; 

2. Piešķirt I.P. personas kods, dzīv.dekl., ģimenei Sociālo dzīvokli Ošupes iela 1-3, 

Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads laiku - seši mēneši. 

 

 

7. 

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

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada Sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu” 

Izvērtējot situāciju dome konstatē: 

1. Ņemot vērā sociāli maznodrošināto un sociāli mazaizsargāto novada iedzīvotāju 

pieprasījumu pēc sociālajiem dzīvokļiem, pašvaldībai ir nepieciešams palielināt sociālo 

dzīvokļu skaitu, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedāvāt noteiktām mērķgrupām 

iespēju īrēt sociālo dzīvokli 

2. Riebiņu novada Galēnu pagastā ir neizīrēts pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis, tā adrese: 

Ošupes iela 1-3, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads 

3. 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” 

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, 

nolemj: 

Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Ošupes iela 1-3, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu 

novads.  



 
 

 

8. 

Par Silajāņu skolas palīgkorpusa telpu apsekošanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Krole, S.Sprindža 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 

Silajāņu Skolas palīgkorpusa, kas atrodas Skolas ielā 4, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, telpu 

apsekošanu. 

Izvērtējot situāciju dome konstatē: 

1. Ņemot vērā izveidojošos rindu domes reģistrā uz sociālajiem dzīvokļiem, kā arī 

pieprasījumu no mazaizsargātajiem iedzīvotājiem par telpu ierādīšanu, ir radusies 

nepieciešamība paplašināt sociālo dzīvokļu fondu. 

2. Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja apsekoja Silajāņu skolas palīgkorpusa telpas. 

Apsekošanas laikā tika izvērtēta ēkas atbilstība sociālo dzīvokļu izveidošanai un tika 

secināts, ka ēka šobrīd tiek apkurināta, skolas internāta istabiņas ir piemērotas dzīvošanai 

un ēkai ir nepieciešami līdzekļi elektroinstalācijas nomaiņai. 

Nākotnē Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja iesaka šo ēku izmantot sociālo dzīvokļu izīrēšanai 

sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem. 

Plānojot nākamā gada Riebiņu novada domes budžetu, Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja 

iesaka iekļaut naudas līdzekļus elektroinstalāciju nomaiņai. 

Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja lūdz norīkot speciālistu, kas dos savu atzinumu 

nepieciešamajiem ieguldījumiem ēkas remontā. 

Pēc speciālista sniegtā atzinuma, secīgi plānot līdzekļus ēkas stāvokļa uzlabošanai, lai Sociālais 

dienests varētu nodrošināt mazaizsargātajiem iedzīvotājiem telpas dzīvošanai. 

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, 

nolemj: 

Pieņemt zināšanai Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas priekšlikumus par Silajāņu 

Skolas palīgkorpusa telpu izmantošanu sociālo dzīvokļu fonda palielināšanai. 
 

9. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, J.Ivanāns, A.Upenieks, I.Anspoka  

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 

IK „METRS” 

 

 

EUR 4 370.00 bez PVN (1. daļa) 

EUR 3 405.00 bez PVN (2. daļa) 

EUR 4 090.00 bez PVN (3. daļa) 

EUR 3 230.00 bez PVN (4. daļa) 

 

KOPĀ: EUR 15 095.00  

Mēbeļu iegāde 

Riebiņu novada 

domes vajadzībām  

Iepirkums saskaņā 

ar PIL 8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA „Mebir S” 

 

 

SIA „LEKON” 

EUR 10 315.64 bez PVN (1. daļa) 

 

 

EUR 4 966.79 bez PVN (2. daļa 

 

KOPĀ: EUR 15 282.43 

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, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

 

10. 

Par līguma slēgšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Anspoka, E.Visocka 

Riebiņu novada dome izskata Riebiņu novada Izglītības koordinatores Evelīnas Visockas 

sagatavoto lēmumprojektu par līguma par sadarbību izglītības funkciju veikšanai slēgšanu. 

Preiļu novada izglītības pārvalde nodrošina sekojošu izglītības funkciju veikšanu: 

1. Organizē valsts olimpiāžu 2.posma novadu apvienību mācību priekšmetu olimpiādes, 

piedāvājot Riebiņu novada pedagogiem iesaistīties vērtēšanas komisijas darbā, un 

nodrošina pieteikšanos 3.posma valsts olimpiādēm: 

2. Nepieciešamības gadījumā iesaistās apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšanā 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, veido apvienoto eksāmenu komisijas. 

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

Slēgt līgumu ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi par sadarbību izglītības funkciju veikšanai 

2016./2017. m.g. (skatīt pielikumu Nr.1). 

 

 

11. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Pastars, Ā.Pudule, M.Bernāne, Ā.Elsts 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes juristes Inese Pedānes sagatavoto lēmumprojektu par 

J. S., personas kods, 2016.gada 30.septembra iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma 

laušanu. 

Riebiņu novada dome konstatē: 

1. 2016.gada 1.aprīlī starp Riebiņu novada domi un J. S., personas kods, tika noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 4/īre. Saskaņā ar šā līguma 2.1. apakšpunktu par telpu īri 

jānorēķinās līgumā noteiktajā termiņā, tas ir, līdz katra mēneša 30.datumam. Līguma 

3.1.2.apakšpunkts nosaka, ka J. S. ir apņēmies regulāri un saskaņā ar šā līguma 

noteikumiem veikt noteiktos maksājumus.  

2. J. S. parāds par telpu īri sastāda EUR 82,38 (astoņdesmit divi euro, 38 centi). Parāda par 

telpu īri apmērs liecina, ka J. S., nav veicis maksājumus laikposmā, kas ilgāks par trīs 

mēnešu maksājumu kopsummu, tādējādi pārkāpjot un neievērojot sev saistošus 

pienākumus attiecībā pret Riebiņu novada domi. 

3. Iesniegumā J. S. ir norādījis, ka ģimenes apstākļu dēļ īrētās telpas neesot apdzīvojis, līdz ar 

to lūdzot izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un dzēst aprēķināto telpu īres maksu EUR 

82,38 (astoņdesmit divi euro, 38 centi) apmērā par laika posmu no 01.04.2016. - 

30.09.2016. 

Civillikuma 1425.pants nosaka, ka katra saistība jāizpilda pilnā apmērā, un nevienu nevar piespiest 

apmierināties tikai ar kādas saistības daļas izpildījumu, pat arī tad, ja tās priekšmets ir dalāms. 

Civillikuma 1587.pants nosaka, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt 

apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod 

vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.  



 
 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kurš noteic 

dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu pēc īrnieka iniciatīvas un Civillikuma 1425, 1587. 

pantam, likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt prasības tiesā, 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, nolemj: 

1. IZBEIGT 2016.gada 1.aprīļa dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.4/īre ar J.S., personas 

kods, par dzīvokļa Latgales ielā 7 dz. 24, Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā, Riebiņu 

novadā izīrēšanu. 

2. SNIEGT tiesā prasības pieteikumu pret J.S., personas kods, par īres maksas parāda 

piedziņu EUR 82,38 (astoņdesmit divi euro, 38 centi), ja J. S. līdz 2016.gada 

1.decembrim parādu nomaksā, tad prasības pieteikums tiesā netiek sniegts. 

 

12. 

A.S.iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A. S., personas kods, 

dzīvo Riebiņu novada, Stabulnieku pagastā, Stabulniekos 2016.gada 17.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 (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, 

nolemj: 

1. Iznomāt zemes gabalu 0,5 ha platībā zemi vienībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 

xxxx, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.8. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.  

 

13. 

Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

 (LĒMUMPROJEKTS SATUR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU) 

 

14. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam 
Ziņo J.Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska iesniegumu par ikgadējā 

atvaļinājuma daļas piešķiršanu (14 kalendārās dienas) no 2016. gada 25. oktobra. 

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 12 balsīm par (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, Pēteris Rožinskis un Jāzeps Ivanāns 

balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim ikgadējā atvaļinājuma papildienas 

par laika periodu no 29.06.2013. – 28.06.2014. 6 darba dienas no 25.10.2016. – 

01.11.2016. 

2. Piešķirt domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim ikgadējo atvaļinājumu par laika 

periodu no 29.06.2014. – 28.06.2015. 4 darba dienas no 02.11.2016. – 07.11.2016. 



 
 

 

15. 

V.V. iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par V. V., personas 

kods, 2016.gada 17.oktobra iesniegumu par zemes vienības 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 jautājuma atlikšanu (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, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” (7662 007 xxxx) divas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7662 007 xxxx un 7662 008 xxxx; 

2.  

2.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7662 007 

xxxx - lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 7662 008 xxxx - 

mežsaimniecība (kods 0201); 

3. Piešķirt nosaukumu “X”. 

 

16. 

SIA “Agrofirma “Turība”” iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par SIA “Agrofirma 

“Turība””, reģ.Nr.47703000195, 2016.gada 17.oktobra iesniegumu par zemes vienības 

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 jautājuma atlikšanu (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, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Graudu kaltes” (7662 005 0830) zemes vienību 0,15 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0829; 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods 0101); 

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Saimniecības iela 4”; 

4. Piešķirt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0829 001, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0829, adresi: Saimniecības iela 4, 

Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.57 

Sēdes vadītājs               (personiskais paraksts)          Pēteris Rožinskis 

Protokoliste    (personiskais paraksts)          Juta Vaivode 

 

Protokols parakstīts 20.10.2016. 

  



 
 

Pielikums Nr.1 

Riebiņu novada domes sēdes 

2016.gada 18.oktobra lēmumam Nr.10 

 

 

L Ī G U M S Nr. ................................. 

 

par sadarbību izglītības funkciju veikšanai 

 

Preiļos                                                        2016.gada 10. oktobrī  

 

 

Riebiņu novada Dome, tās priekšsēdētāja Pētera Rožinska personā (turpmāk tekstā – Pakalpojuma 

saņēmējs) no vienas puses un Preiļu novada Izglītības pārvalde, tās vadītāja Andreja Zagorska 

personā (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi 

sauktas līgumslēdzējas (turpmāk – Līgumslēdzējas) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Lai nodrošinātu atsevišķu izglītības funkciju veikšanu un finansēšanu Riebiņu novadā, 

Līgumslēdzējas puses vienojas par kārtību, kādā tiks nodrošināta atsevišķu izglītības 

funkciju veikšana un finansēšana Riebiņu novadā. 

2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi 

2.1. Nodrošināt sekojošu izglītības funkciju veikšanu: 

2.1.1. Organizē valsts olimpiāžu 2.posma novadu apvienību mācību priekšmetu 

olimpiādes, piedāvājot Riebiņu novada pedagogiem iesaistīties vērtēšanas komisijas 

darbā, un nodrošina pieteikšanos 3.posma valsts olimpiādēm: 

2.1.2. Nepieciešamības gadījumā iesaistās apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšanā 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, veido apvienoto eksāmenu komisijas. 

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi 

3.1. Nodrošināt Preiļu novada Izglītības pārvaldei funkciju veikšanai nepieciešamā 

finansējuma piešķiršanu saskaņā ar līgumu. 

4. Finansēšanas kārtība 

4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmēja budžetā tiek paredzēti līdzekļi 

2.1.1.punktā nosaukto izglītības funkciju veikšanai – EUR 4,27 par vienu izglītojamo 

2.posma mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku, ja Riebiņu novada pedagogi iesaistīti 

vērtēšanas komisijas darbā vai EUR 5,69 par vienu izglītojamo 2.posma mācību 

priekšmetu olimpiādes dalībnieku, ja Riebiņu novada pedagogi nav  iesaistīti vērtēšanas 

komisijas darbā. 2.1.2.punktā nosaukto izglītības funkciju veikšanai – EUR 4.27 par vienu 

izglītojamo. 

4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam 30 

darba dienu laikā pēc izglītojamo dalības mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī dalības, 

pēc nepieciešamības, apvienotajos centralizētajos eksāmenos, šajā līgumā noteiktajā 

apjomā un termiņos.  

4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības: 

4.3.1. pieprasīt atskaiti par ieskaitītā finansējuma izlietojumu izglītības funkciju veikšanai 

Riebiņu novadā;  

4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju, piešķirt papildus finansējumu, attiecīgi 

uzdodot veikt papildus pienākumus. 

4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums: 

4.4.1. saņemto finansējumu izglītības funkciju veikšanai Riebiņu novadā izlietot tikai tam 

paredzētajam mērķim. 

5. Līguma darbības termiņš 



 
 

5.1. Šis līgums stājas spēkā ar 2016.gada 10.oktobri un ir spēkā līdz 2017.gada 31.augustam, 

vai līgumsaistību izpildei. 

6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti rakstiski 

un abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti 

līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja vienošanās 

netiek panākta – tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

6.3. Līgums sastādīts, un parakstīts uz 2 lapām divos eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks.  

 

      

Pakalpojuma saņēmējs     Pakalpojuma sniedzējs 

Riebiņu novada Dome Preiļu novada Izglītības pārvalde 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, 

 LV – 5326 

Reģ. Nr. 90001882087 

AS SEB banka kods UNLALV2X 

Konts LV12UNLA0050005638857 

 

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301                 

Reģ. Nr. 90000065720, 

AS SEB banka, kods UNLALV2X026 

Konts Nr. LV08 UNLA 0026000130630 

 

Tālrunis +371 65324375 

 

Tālrunis +371 65322332 

E-pasts: riebini@riebini.lv 

 

E-pasts: preiluip@pvg.edu.lv 

____________________________    ____________________________ 

Pēteris Rožinskis Andrejs Zagorskis 
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