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Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēdi sāk plkst. 12.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā 

P.Rožinskis 

2. 
Par komisiju apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

3. Par saistošo noteikumu Nr. 6-2017 „Par grozījumiem 2017.gada 

saistošajos noteikumos Nr.2-2017 „Par Riebiņu novada domes 

2017.gada budžetu” projektu  

P.Rožinskis 

4. Par grozījumiem nolikumā „Par ikmēneša nobraukuma limita 

noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo 

autotransportu darba braucienos” 

P.Rožinskis 

5. Par fotokonkursa “Es un mana dzimtā zeme” nolikuma 

apstiprināšanu, konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

6. Par Radošo darbu un zīmējumu konkursa “Mans dzimtais novads” 
nolikuma apstiprināšanu, konkursa izsludināšanu un vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

7. 
Par pašvaldības autoceļu reģistra datu aktualizāciju 

I.Upeniece 

8. Par zemes nomu inženierbūvju-ceļu (ielu) nodalījuma joslu 

uzturēšanai 
I.Upeniece 

9. Par zemes nomu zem pašvaldības inženierbūvēm – ceļiem (ielām), 

kuri noteikti kā prioritārie un uzsākta projektu izstrāde 
P.Rožinskis 

10. 
Par kustāmās mantas izsoli 

A.Meluškāns 

11. Par “Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns” 

projekta apstiprināšanu 
J.Leicis 

12. 
Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

P.Rožinskis 

13. Par Riebiņu novada izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta 

pasākumu plāna apstiprināšanu 
P.Rožinskis 

14. 
Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

P.Rožinskis 

15. 
Iesniegumu izskatīšana 

P.Rožinskis 

16. 
Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

P.Rožinskis 

 



Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

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

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

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: domes izpilddirektors Juris Leicis, vecākā juriste Inese 

Pedāne, ekonomiste Valentīna Bogdanova, izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, 

nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste Aina Tumašova, nekustamo īpašumu speciāliste Ināra 

Upeniece, loģistikas speciālists Artūrs Meluškāns 

 

Riebiņu vidusskolas pārstāvji: saraksts pielikumā Nr.19 

 

Nepiedalās deputāti: Alberts Upenieks, Ineta Anspoka (ģimenes apstākļu dēļ) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 3 jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

17. Par zemes gabala sadali P.Rožinskis 

18. Par komisiju locekļu ievēlēšanu P.Rožinskis 

19. 
Par Riebiņu vidusskolas direktores pārkāpumiem 

disciplinārā soda piemērošanai 
P.Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 3 jautājumiem un sākt sēdi. 

 

1 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

1.1. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā J. S. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā J. S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2009. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no J.S. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 183,07 

(viens simts astoņdesmit trīs euro 7 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 128,30 (viens 

simts divdesmit astoņi euro 30 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 3,61 (trīs euro 61 

cents), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 64,25 (sešdesmit četri euro 25 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 43,76 (četrdesmit trīs euro 76 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 0,69 (nulle 

euro 69 centi), 



nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 9,73 (deviņi euro 73 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 6,26 (seši euro 26 centi); 

1.2.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 54,77 

(piecdesmit četri euro 77 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 3,99 (trīs euro 99 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 41,78 (četrdesmit viens euro 78 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 9,00 (deviņi euro 00 centi); 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa 

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

kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

 

1.2. 

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

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā J. P., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2009. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no J.P. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 229,38 

(divi simti divdesmit deviņi euro 38 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 177,13 (viens 

simts septiņdesmit septiņi euro 13 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 4,30 (četri euro 30 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 106,43 (viens simts seši euro 43 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 66,40 (sešdesmit seši euro 40 centi); 

1.2.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 4,31 (četri euro 

31 cents), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 0,42 (nulle euro 42 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 3,40 (trīs euro 40 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 0,49 (nulle euro 49 centi); 

1.3. nekustamā īpašuma „X” kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 47,94 (četrdesmit 

septiņi euro 94 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 10,44 (desmit euro 44 

centi), 



nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 31,32 (trīsdesmit viens euro 32 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 1,27 (viens euro 27 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 1,18 (viens 

euro 18 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 3,58  (trīs euro 58 

centi), 

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

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa 

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

kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

 

1.3. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā L.N. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā L.N., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2016. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no L.N. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 2464,71 

(divi tūkstoši četri simti sešdesmit četri euro 71 cents), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 120,21 (viens 

simts divdesmit euro 21 cents), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 13,86 (trīspadsmit 

euro 86 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 94,02 (deviņdesmit četri euro 2 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 12,33 (divpadsmit euro 33 centi); 

1.2.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 2198,16 (divi 

tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro 16 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 254,46 (divi simti 

piecdesmit četri euro 46 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 1718,84 (viens tūkstotis septiņi 

simti astoņpadsmit euro 84 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 224,86 (divi simti divdesmit četri euro 86 centi); 

1.3.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 20,64 

(divdesmit euro 64 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 2,42 (divi euro 42 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 16,14 (sešpadsmit euro 14 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 2,08 (divi euro 8 centi); 



1.4.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 88,98 

(astoņdesmit astoņi euro 98 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 10,26 (desmit euro 26 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 69,59 (sešdesmit deviņi euro 59 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 9,13 (deviņi euro 13 centi); 

1.5.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 36,72 

(trīsdesmit seši euro 72 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 4,31 (četri euro 31 

cents), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 28,70 (divdesmit astoņi euro 70 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 3,71 (trīs euro 71 cents), 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa 

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

kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

 

1.4. 

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

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā V. G., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2015. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

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

parādu – EUR 164,13 (viens simts sešdesmit četri euro 13 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 11,98 (vienpadsmit  

euro 98 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 125,73 (viens simts divdesmit 

pieci euro 73 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 21,01 (divdesmit viens euro 1 cents); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 0,52 (nulle 

euro 52 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 4,22  (četri euro 22 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 0,67 (nulle euro 67 centi), 

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

un nekustamo īpašumu. 

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

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa likuma 40. 



nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad 

privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

1.5. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā A.S. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā A. S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2011. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no A.S. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadstra numurs, nodokļa 

parādu – EUR 198,58 (viens simts deviņdesmit astoņi euro 58 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 8,76 (astoņi euro 76 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 110,13 (viens simts desmit euro 

13 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 55,26 (piecdesmit pieci euro 26 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 0,70 (nulle 

euro 70 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 13,82  (trīspadsmit 

euro 82 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 9,91 (deviņi euro 91 cents), 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa 

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

kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

 

1.6. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā A.N. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā A. N., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2015. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 



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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no A. N. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadstra numurs nodokļa 

parādu – EUR 523,19 (pieci simti divdesmit trīs euro 19 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 39,40 (trīsdesmit 

deviņi euro 40 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 384,69 (trīs simti astoņdesmit 

četri euro 69 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 79,73 (septiņdesmit deviņi euro 73 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 1,34 (viens 

euro 34 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 14,81  (četrpadsmit 

euro 81 cents), 

nokavējuma naudu - EUR 3,22 (trīs euro 22 centi), 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa 

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

kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

 

1.7. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā S.A. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā S. A., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2016. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no S.A. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadstra numurs, nodokļa 

parādu – EUR 176,94 (viens simts septiņdesmit seši euro 94 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 18,64 (astoņpadsmit 

euro 64 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 124,57 (viens simts divdesmit 

četri euro 57 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 16,19 (sešpadsmit euro 19 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 1,94 (viens 

euro 94 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 13,76 (trīspadsmit euro 

76 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 1,84 (viens euro 84 centi), 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa 



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

kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

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

 

1.8. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā 

A.M. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā A. M., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 

2010. gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no A. M. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 754,20 

(septiņi simti piecdesmit četri euro 20 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 739,15 (septiņi 

simti trīsdesmit deviņi euro 15 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 23,29 (divdesmit 

trīs euro 29 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 478,63 (četri simti 

septiņdesmit astoņi euro 63 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 237,23 (divi simti trīsdesmit septiņi euro 23 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 15,05 

(piecpadsmit euro 5 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 3,65 (trīs euro 65 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 10,96 (desmit euro 96 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 0,44 (nulle euro 44 centi), 

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

un nekustamo īpašumu. 

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

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa likuma 40. 

nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad 

privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

1.9. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā J.D. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā J. D., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2016. 

gada līdz 2017. gadam. 



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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no J.D. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadstra numurs, nodokļa 

parādu – EUR 801,69 (astoņi simti viens euro 69 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 90,55 (deviņdesmit 

euro 55 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 617,49 (seši simti septiņpadsmit 

euro 49 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 81,19 (astoņdesmit viens euro 19 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 1,37 (viens 

euro 37 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 9,79 (deviņi euro 79 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 1,30 (viens euro 30 centi), 

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

un nekustamo īpašumu. 

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

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa likuma 40. 

nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad 

privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

1.10. 

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

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā Z.G., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2015. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no Z. G. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 331,20 

(trīs simti trīsdesmit viens euro 20 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 95,88 

(deviņdesmit pieci euro 88 centi), kas ietver: 

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

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 67,34 (sešdesmit septiņi euro 

34 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 14,29 (četrpadsmit euro 29 centi); 

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

(nulle euro 60 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 5,63 (pieci euro 63 

centi), 



nokavējuma naudu - EUR 1,38 (viens euro 38 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 235,32 (divi 

simti trīsdesmit pieci euro 32 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 3,34 (trīs euro 34 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 119,37 (viens simts 

deviņpadsmit euro 37 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 94,17 (deviņdesmit četri euro 17 centi), 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 0,35 

(nulle euro 35 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 10,61 (desmit euro 

61 cents), 

nokavējuma naudu - EUR 7,48 (septiņi euro 48 centi), 

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

un nekustamo īpašumu. 

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

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa likuma 40. 

nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad 

privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

1.11. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā 

K.K. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā K. K., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2015. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no K. K. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 336,96 

(trīs simti trīsdesmit seši euro 96 centi), kas ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 67,14 (sešdesmit 

septiņi euro 14 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 6,34 (seši euro 34 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 44,86 (četrdesmit četri euro 86 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 6,35 (seši euro 35 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 0,99 

(nulle euro 99 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 7,51 (septiņi euro 

51 cents), 

nokavējuma naudu - EUR 1,09 (viens euro 9 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 124,46 (viens 

simts divdesmit četri euro 46 centi), kas ietver: 



 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 13,69 (trīspadsmit 

euro 69 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 97,03 (deviņdesmit septiņi 

euro 3 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 13,74 (trīspadsmit euro 74 centi); 

1.3. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 38,89 (trīsdesmit 

astoņi euro 89 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 3,42 (trīs euro 42 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 25,40 (divdesmit pieci euro 40 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 3,65 (trīs euro 65 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 0,66 

(nulle euro 66 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 5,03 (pieci euro 3 

centi), 

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

1.4. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 21,64 (divdesmit 

viens euro 64 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 2,29 (divi euro 29 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 16,92 (sešpadsmit euro 29 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 2,43 (divi euro 43 centi); 

1.5. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 84,83 

(astoņdesmit četri euro 83 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 9,35 (deviņi euro 

35 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 66,13 (sešdesmit seši euro 13 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 9,35 (deviņi euro 35 centi), 

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

un nekustamo īpašumu. 

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

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa likuma 40. 

nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad 

privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

1.12. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā 

M.Dz. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas vēstuli, Rēzeknē 

25.07.2017. Nr. 09940/029/2017-NOS, izpildu lietā Nr. 00487/029/2017 par piedziņas vēršanu uz 

nekustamo īpašumu „X”, kadastra numurs. Šim īpašumam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2016. gada līdz 2017. gadam. 

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

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



29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no M. Dz. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadstra numurs, nodokļa 

parādu – EUR 17,84 (septiņpadsmit euro 84 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 0,29 (nulle euro 29 

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 1,78 (viens euro 78 centi), 

nokavējuma naudu – EUR 0,25 (nulle euro 25 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 1,95 (viens 

euro 95 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 11,91 (vienpadsmit 

euro 91 cents), 

nokavējuma naudu - EUR 1,66 (viens euro 66 centi), 

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

un nekustamo īpašumu. 

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

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa likuma 40. 

nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad 

privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

1.13. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā I. A. 
Ziņo P.Rožinskis 

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

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā I.A., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2016. 

gada līdz 2017. gadam. 

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

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

29. panta otro daļu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no I.A. (personas kods, adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 219,73 

(divi simti deviņpadsmit euro 73 centi), kas ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 26,58 (divdesmit 

seši euro 58 centi), kas ietver: 

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

centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 20,71 (divdesmit euro 71 

cents), 

nokavējuma naudu - EUR 2,30 (divi euro 30 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs, nodokļa parādu – EUR 193,15 (viens 

simts deviņdesmit trīs euro 15 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par zemi – EUR 25,76 (divdesmit 

pieci euro 76 centi), 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 150,52 (viens simts 

piecdesmit euro 52 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 16,87 (sešpadsmit euro 87 centi), 



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

un nekustamo īpašumu. 

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

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva procesa likuma 40. 

nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā no dienas, kad 

privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV-4601). Sūdzības iesniegšana 

neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

2. 

Par komisiju apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, Ā.Elsts, Ā.Pudule 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par novada domes komisiju 

apstiprināšanu. 

Izskatot domes deputātu priekšlikumus, Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 24. punktu balsojot ar balsīm 12 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

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

Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Juris Sparāns) pret nav, 1 atturas (Andrs 

Sondors), nolemj: 

1. Izveidot šādas komisijas: 

1. Administratīvā komisija 4 locekļu sastāvā;  

2. Nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija 3 locekļu sastāvā;  

3. Iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā;  

4. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija 4 locekļu sastāvā;  

5. Pedagoģiski medicīniskā komisija 5 locekļu sastāvā. 

2.Atzīt par spēkā neesošām 2013.gada 20.augustā (lēmums Nr.3, protokols Nr.16) 

apstiprinātās komisijas. 

3.Veikt izmaiņas 2005.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 “Riebiņu novada 

pašvaldības nolikumā”. 

 

 

3. 

Par saistošo noteikumu Nr. 6-2017 „Par grozījumiem 2017.gada saistošajos noteikumos 

Nr.2-2017 „Par Riebiņu novada domes 2017.gada budžetu” projektu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas V.Bogdanova 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par grozījumiem 2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2-2017 „Par 

Riebiņu novada domes 2017.gada budžetu””. 

Novada dome, izskatījusi tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 46.panta 1.daļu, likuma „Par budžetu un finanšu 

vadību 6.pantu un 41.pantu; likuma „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar balsīm 13 par 

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

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

Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.6-2017 „Par grozījumiem 2017.gada saistošajos 

noteikumos Nr.2-2017 „Par Riebiņu novada domes 2017.gada budžetu”” projektu (skatīt 1. 

pielikumu). 

 



4. 

Par grozījumiem nolikumā „Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes 

darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un loģistikas speciālista A. Meluškāna sagatavoto 

lēmumprojektu par grozījumiem nolikumā “Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada 

domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos”.  

Dome konstatē: 

Riebiņu novada domē tika saņemts Riebiņu novada jaunatnes lietu speciālistes Lienes Ustupes 

iesniegums ar lūgumu rast iespēju noteikt ikmēneša nobraukuma limitu darba pienākumu 

veikšanai, piemēram, došanās uz visām Riebiņu novada skolām, aktivitāšu organizēšanai 

(nepieciešamo materiālu sagādei, nepieciešamā inventāra transportēšanai, afišu izvietošanai, 

pārgājienu un velomaršrutu izveidošanai un marķēšanai). Darba pienākumu veikšanai paredzēts 

izmantot personīgo transportlīdzekli. 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar balsīm 13 

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

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

Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

Papildināt nolikumu „Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes 

darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos” ar 1.16. 

apakšpunktu “1.16. jaunatnes lietu speciālistei līdz 200 km” (skatīt 2.pielikumu). 

 

5. 

Par fotokonkursa “Es un mana dzimtā zeme” nolikuma apstiprināšanu, konkursa 

izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas projektu 

vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par fotokonkursa “Es un mana dzimtā zeme” 

nolikuma apstiprināšanu, konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

(skatīt 3.pielikumu).  

Dome konstatē: 

Fotokonkurss tiek rīkots Latgales kultūras programmas projekta “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, 

mana dzimtā zeme”, vienošanās Nr. LKP2017/27 ietvaros. 
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 

balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu fotokonkursam “Es un mana dzimtā zeme”. 

2. Izsludināt fotokonkursu “Es un mana dzimtā zeme” 

3. Apstiprināt fotokonkursa “Es un mana dzimtā zeme” vērtēšanas komisiju 6 (sešu) 

komisijas locekļu sastāvā: Pēteris Rožinskis; Inese Jakovele; Ilze Kudiņa; Rolands 

Naglis; Ilga Pokšāne; Liene Ustupe. 

 

6. 

Par Radošo darbu un zīmējumu konkursa “Mans dzimtais novads” 
nolikuma apstiprināšanu, konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas projektu 

vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par radošo darbu un zīmējumu konkursa 

“Mans dzimtais novads” nolikuma apstiprināšanu, konkursa izsludināšanu un vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu (skatīt 4.pielikumu).  

Dome konstatē: 

Radošo darbu un zīmējumu konkurss tiek rīkots Latgales kultūras programmas projekta “Ak, 

Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme”, vienošanās Nr. LKP2017/27 ietvaros. 



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

balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu radošo darbu un zīmējumu konkursam “Mans dzimtais 

novads”. 

2.  Izsludināt Radošo darbu un zīmējumu konkursu “Mans dzimtais novads”. 

3. Apstiprināt Radošo darbu un zīmējumu konkursa “Mans dzimtais novads” 

vērtēšanas komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā: Pēteris Rožinskis; Inese 

Jakovele; Ilze Kudiņa; Margarita Krole; Evelīna Visocka; Inta Broka.  

 

7. 

Par pašvaldības autoceļu reģistra datu aktualizāciju 
Ziņo I.Upeniece, uzstājas P.Rožinskis, Ā.Pudule, M.Mediņš 

 

                                                                       LĒMUMPROJEKTI GATAVOTI TRIJĀS DAĻĀS 

 

Lēmumprojekts (1.daļa) 

 

Atbilstoši likumiem „Par pašvaldībām”, „Par autoceļiem” „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Ministru kabineta noteikumiem 

„Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, Galēnu, Riebiņu, Stabulnieku, 

Sīļukalna, Silajāņu un Rušonas pagastu pašvaldības autoceļi, kas ir grāmatvedības bilancē, 2001. 

un 2002.gadā tika reģistrēti ”Pašvaldības autoceļu reģistrā”.  

Saskaņā ar 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.361 „Pašvaldību ceļu un 

ielu reģistrācijas un uzskaites kārtību” Riebiņu novada dome, izmantojot bilances datus un citu 

informāciju, 2016.gadā veica Riebiņu novada teritorijā pašvaldības autoceļu inventarizāciju un 

atbilstoši normatīvajiem aktiem šos ceļus kā pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās 

inženierbūves reģistrēja Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā.  

Gadījumos, kad pašvaldības ceļš atradās uz pašvaldībai nepiederoša zemes īpašuma, pašvaldība 

ierosināja lineārās inženierbūves (pašvaldības ceļa vai ielas) datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), iesniedzot Valsts zemes dienestā (VZD) 

iesniegumu. Iesniegumam tika pievienoti inženierbūves deklarācija, grafiskais pielikums un 

īpašumu apliecinošs dokuments atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 4.oktobra noteikumu 

Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 29.2. un 

31.punktā noteiktajam. Pēc pašvaldības inženierbūves reģistrācijas kadastrā Valsts zemes dienests 

izsniedza pašvaldībai apliecinājuma vēstuli par datu reģistrāciju, un inženierbūvēm tika piešķirts 

kadastra apzīmējums, kas jānorāda pie pašvaldības ceļa reģistrācijas.  

Zemju (nekustamā īpašuma) īpašnieki, uz kuru zemes vienībām atrodas pašvaldības autoceļi 

(domāts - Pašvaldību ceļu reģistrā reģistrētie ceļi, starp tiem esošie servitūta ceļi - apgrūtinājumi, 

kas noteikti fizisko vai juridisko personu īpašumos) ir saņēmuši no Valsts zemes dienesta 

informatīvo vēstuli “Par inženierbūves reģistrāciju NĪVK IS”. 

Veicot ceļu inventarizāciju, un aktualizējot datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā, ir radušās izmaiņas, kuras nepieciešams aktualizēt (reģistrēt) pašvaldības ceļu reģistrā.  

Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija attiecas tikai uz Riebiņu pašvaldības īpašumā, valdījumā 

esošajiem ceļiem un ielām, kas atrodas tās grāmatvedības uzskaitē (bilancē). Atbilstoši MK 

noteikumiem lēmumu par konkrēta ceļa iekļaušanu vai izslēgšanu no pašvaldības ceļu un ielu 

reģistra pieņem pašvaldība.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.361 „Pašvaldību ceļu un ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtība” (izdoti saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 8.panta otro daļu), ar 

kuriem spēku zaudējuši izdotie Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1052 

„Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, pašvaldības māju ceļus var pieņemt 

uzturēšanai, reģistrējot pašvaldības ceļu reģistrā un noslēdzot attiecīgus zemes nomas līgumus ar 

īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas attiecīgais ceļš. 



Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par autoceļiem” 

8.panta otro daļu un atbilstoši 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.361 

„Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 5., 6., 7., 8. un 11. punktam, atklāti 

balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

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

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izslēgt no pašvaldības autoceļu reģistra autoceļus saskaņā ar pielikumu Nr. 5. 

2. Reģistrēt jaunus pašvaldības autoceļus autoceļu reģistrā saskaņā ar pielikumu Nr. 6. 

3. Apstiprināt inventarizācijas gaitā aktualizētos (koriģētos) pašvaldības autoceļu 

reģistrā iekļauto ceļu reģistra datus saskaņā ar pielikumu nr. 7 un pielikumu nr. 8. 

4. Ceļu speciālistam līdz 2017.gada 1. oktobrim atbilstoši pašvaldību ceļu un ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtībai veikt izmaiņas pašvaldību autoceļu reģistrā, 

iesniedzot nepieciešamos dokumentus un ceļu, ielu izvietojuma shēmas VAS „Latvijas 

Valsts ceļi”. 

5. Grāmatvedības speciālistiem līdz 2017.gada 30.decembrim veikt izmaiņas domes 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiņās (bilancē) atbilstoši inženierbūves datu deklarācijai 

un Pašvaldības ceļu reģistrā aktualizētajiem datiem. 

6. Izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Lēmumprojekts (2.daļa) 

 

8. 

Par zemes nomu inženierbūvju-ceļu (ielu) nodalījuma joslu uzturēšanai 
Ziņo I.Upeniece, uzstājas P.Rožinskis 

Atbilstoši novada budžetam, pašvaldība plāno un pieņem lēmumus par pašvaldības ceļu 

rekonstrukcijas projektiem. Vienlaicīgi visi autoceļi nav pakļauti tūlītējam remontam vai pārbūvei. 

Autoceļu ikdienas uzturēšana neparedz veikt seguma pārbūves vai rekonstrukcijas darbus, bet 

valsts piešķirtā finansējuma (mērķdotācija) ietvaros paredz veikt nelielus ikdienas uzturēšanas 

remontdarbus - ceļu attīrīšanu no sniega, planēšanu (greiderēšanu) utt. atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli”. 

Pašvaldība deleģēto autonomo funkciju īstenošanu veic ievērojot, likuma “Par autoceļiem”, 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un 

uzskaites kārtība” un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasības attiecībā uz pašvaldības īpašumā, 

valdījumā esošiem autoceļiem.  

2015.gada 1.janvāra likuma “Zemes pārvaldības likuma” 8.pants nosaka:  

“Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai autoceļš reģistrēts, kā pašvaldības vai valsts ceļš un 

iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz citas 

personas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu. Valsts vai 

pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no šā likuma spēkā 

stāšanās dienas vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa atsavināšanu, un atsavina to 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. Valsts meža zemi atsavina Meža likumā noteiktajā kārtībā”. Termiņš 2020.gada 

01.janvāris. 

Saskaņā ar likumiem „Par pašvaldībām”, „Par autoceļiem” „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Ministru kabineta noteikumiem 

„Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, Galēnu, Riebiņu, Stabulnieku, 

Sīļukalna, Silajāņu un Rušonas pagastu pašvaldības autoceļi, kas ir grāmatvedības bilancē, 2001. 

un 2002.gadā tika reģistrēti „Pašvaldības autoceļu reģistrā”, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām pagastu pārvaldēs ar fiziskām un juridiskām personām slēdza zemes nomas līgumus par 

zemēm zem ceļiem. Šobrīd šie līgumi vairs nav aktuāli (nesatur precīzu informāciju par līguma 

priekšmetu, līguma slēdzējiem) un ir pārslēdzami ar Riebiņu novada domi, jo atbilstoši Riebiņu 

novada teritoriālplānojumam pašvaldības teritorijā ir veikta ceļu pārbūve, rekonstrukcija, līdz ar to 

http://www.lad.lv/LV/?i=382
http://www.lad.lv/LV/?i=382
http://likumi.lv/ta/id/2825-meza-likums


ir mainījušies dati (ceļu nosaukumi, apvienoti ceļi, valsts kadastrā reģistrētas inženierbūves, t. sk. 

mainījušies to parametri - garums, platums, apbūves laukums, kā arī ir mainījušies zemes īpašumu 

subjekti). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām”, „Par autoceļiem” „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Ministru 

kabineta noteikumiem „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, atklāti 

balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

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

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pārslēgt līgumus par zemes nomu inženierbūvju-ceļu (ielu) nodalījuma joslu uzturēšanai 

ar fiziskām un juridiskām personām, uz kuru zemēm atrodas pašvaldības inženierbūves-

autoceļi saskaņā ar pielikumu nr. 9.  

2. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu nr. 10. 

3. Ceļu speciālistam nodrošināt zemes nomas līguma 1.daļas „līguma priekšmets” datu 

sagatavošanu. 

4. Pagastu pārvalžu vadītājiem veikt organizatorisko darbu sagatavoto nomas līgumu 

noslēgšanā. (sazināties telefoniski, rakstīt uzaicinājumus iznomātājiem (izmantojot arī e-pastus, 

veikt darbības, kas personas nodrošinātu ar pieejamo informāciju, u.c.) 

5. Juristei izveidot atsevišķu pašvaldības „ar fiziskām un juridiskām personām noslēgto 

līgumu par zemes nomu inženierbūvju-ceļu (ielu) nodalījuma joslu uzturēšanai” reģistru.  

6. Nekustamā īpašuma speciālistei zemes nomas tiesības uz pašvaldības vārda reģistrēt 

Zemesgrāmatā. 

7. Izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Lēmumprojekts (3.daļa) 

 

9. 

Par zemes nomu zem pašvaldības inženierbūvēm – ceļiem (ielām), kuri noteikti kā 

prioritārie un uzsākta projektu izstrāde 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Saskaņā ar likumiem „Par pašvaldībām”, „Par autoceļiem” „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Ministru kabineta noteikumiem 

„Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, Galēnu, Riebiņu, Stabulnieku, 

Sīļukalna, Silajāņu un Rušonas pagastu pašvaldības autoceļi, kas ir grāmatvedības bilancē, 2001. 

un 2002.gadā tika reģistrēti „Pašvaldības autoceļu reģistrā”, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām pagastu pārvaldes ar fiziskām un juridiskām personām slēdza zemes nomas līgumus par 

zemēm zem ceļiem. Šobrīd šie līgumi vairs nav aktuāli (nesatur precīzu informāciju par līguma 

priekšmetu, līguma slēdzējiem un citu raksturojošu informāciju) un ir pārslēdzami ar Riebiņu 

novada domi, jo atbilstoši Riebiņu novada teritoriālplānojumam pašvaldības teritorijā ir veikta 

ceļu pārbūve, rekonstrukcija, līdz ar to ir mainījušies dati (ceļu nosaukumi, apvienoti ceļi, valsts 

kadastrā reģistrētas inženierbūves, t. sk. mainījušies to parametri - garums, platums, apbūves 

laukums un citi, kā arī ir mainījušies zemes īpašumu subjekti). 

Saskaņā ar pieņemtajiem Riebiņu novada domes lēmumiem pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošanā, plānoti pārbūves vai rekonstrukcijas darbi četrpadsmit pašvaldības ceļiem.  

Atbilstoši Riebiņu novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumam nr.6 (protokols nr.17), par 

prioritāro autoceļu saraksta apstiprināšanu ceļu infrastruktūras uzlabošanai ar 2016.gada 

20.decembra lēmuma Nr.2 grozījumiem, ir uzsākta tehnisko projektu izstrāde: 

Rušonas pagastā īstenojamais projekts (LAD programma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”) ceļiem: 

Nr. 20 „Kliškovas-Sedeži-Stupāni”, km 0,00-1,10, pārbūve.  

Nr.42 „Kliškovas-Sedeži”, km 1,76-2,46, pārbūve.  

Nr.35 „Lubāni-Spuldzeņi-Rušona”, km 0,00-1,82, pārbūve (domes 2017.g. 17.janvāra lēmums 

Nr.13, grozījumi). 

Upes iela Kastīrē (vēsturiskais nr. 15), km 0,00-0,62, pārbūve (melnais segums). 



Riebiņu pagastā īstenojamais projekts ceļam: 

Nr. 7 „Riebiņi-Kalnacki”, km 0,795-3,420, pārbūve. 

Silajāņu pagastā īstenojamais projekts ceļiem: 

Nr. 7 „Antāni-Kotļarova”, km 1,20-2,10, pārbūve.  

Nr. 9 „Kotļarova-Latviešu Balbārži”, km 0,00-2,50, pārbūve.  

Stabulnieku pagastā īstenojamais projekts ceļam: 

Nr. 4 „Stabulnieki-Pastari”, km 0,00-3,43, pārbūve (grants segums). 

Nr. 6 „Krištobi-Meža Mičulīši”, km 1,11-1,69, pārbūve (melnais segums). 

Galēnu pagastā īstenojamais projekts ceļiem: 

Nr. 3 „Soboļevka-Maltas Trūpi”, km 0,00-2,00, pārbūve (grants segums). 

Nr. 16 „Gribolva-„Apšu mājas””, km 0,00-1,00, pārbūve (melnais segums). 

Nr. 27 „Gribolva-z/s „Liepas””, km 0,00-0,40, pārbūve (melnais segums). 

Nr. 30 „Gribolva-Vecbeči”, km 0,00-0,45, pārbūve (melnais segums). 

Sīļukalna pagastā īstenojamais projekts ceļam: 

Nr. 18 „Teilāni-Grāveļi-„Straujupe””, km 1,00-2,84, pārbūve (grants segums). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām”, „Par autoceļiem” „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Ministru 

kabineta noteikumiem „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, atklāti 

balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

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

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1.Pagastu pārvalžu vadītājiem organizēt līgumu pārslēgšanu ar fiziskām un juridiskām 

personām par zemes nomu par zemēm, uz kurām atrodas pašvaldības inženierbūves-autoceļi 

(ielas) saskaņā ar pievienoto sarakstu, pielikums nr. 7.  

2.Nekustamā īpašuma speciālistiem atbilstoši novada rīcībā pieejamai informācijai 

(izmantojot vietnes kadastrs.lv un nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanai 

izmantojamo ZZ Dats programmu NINO) sagatavot zemes nomas līguma 1.sadaļas „līguma 

priekšmets” informāciju par 2017.-2018. gadā rekonstrukcijai paredzētajiem ceļiem, zemes 

gabaliem, to īpašniekiem - personām, ar kurām noslēdzami zemes nomas līgumi, uz kuru 

zemēm atrodas pašvaldības inženierbūves. (pielikums Nr.11). 

3.Nekustamā īpašuma speciālistei zemes nomas tiesības uz pašvaldības vārda reģistrēt 

Zemesgrāmatā. 

 

10. 

Par kustāmās mantas izsoli 
Ziņo A.Meluškāns, uzstājas P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un loģistikas speciālista Artūra Meluškāna 

sagatavoto lēmumprojektu par kustāmās mantas izsoli. 

Dome konstatē: 

 Sakarā ar to, ka Riebiņu novada domei piederošā kustāmā manta MERCEDES BENZ 814 

reģ.nr. ER4382 ir bez pielietojuma, un tai ir nepieciešami ietilpīgi metināšanas, ritošās 

daļas, elektroinstalācijas remontdarbi, pārdot kustāmo mantu izsolē.  

 Ņemot vērā atsevišķu rezerves daļu (dzinējs, ātrumkārba, autobusa salons utt.) vērtību, kā 

sākumcenu noteikt – 1950 EUR (tai skaitā PVN). Pielikumā tehniskās ekspertīzes 

novērtēšanas akts un izsoles noteikumu projekts (skatīt 12., 13 pielikumus). 

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

balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pārdot izsolē Riebiņu novada domei piederošo kustāmo mantu MERCEDES BENZ 

814 reģ. Nr. ER4382. 

2. Noteikt izsoles sākumcenu – 1950 EUR (tai skaitā PVN). 

 



11. 

Par “Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns” projekta apstiprināšanu 
Ziņo J.Leicis, uzstājas P.Rožinskis, Ā.Elsts, I.Pedāne 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un domes izpilddirektora Jura Leiča sagatavoto 

lēmumprojektu par Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna projekta 

apstiprināšanu. 

Riebiņu novada dome, iepazīstoties ar informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.pantu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, 

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

Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt “Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna” projektu (skatīt 

14.pielikumu). 

 

12. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

12.1. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Liepziedu zeme” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Tumašova 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

iesniegtu lēmumprojektu par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Liepziedu 

zeme” 0.2763ha platībā ar kadastra numuru 7662 001 0342. 

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 atdalīšana no pašvaldības valdījumā esošas (pašvaldībai piekritīgās) zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0339, izveidots jauns īpašums un ir reģistrēts 

zemesgrāmatā. 

Īpašuma nosacītās cenas noteikšanu veica novada domes apstiprināta nekustamā īpašuma 

novērtēšanas komisija sadarbojoties ar SIA „MEPL” sertificētu vērtētāju. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz 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, izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris 

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

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

Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Liepziedu zeme” 0,2763ha platībā ar kadastra numuru 

7662 001 0342 nosacīto cenu EUR 727,00 (Septiņi simti divdesmit septiņi euro un 00 centi). 

 

12.2. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Aglonas iela 2”  1222/4085 

domājamām daļām. 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

iesniegtu lēmumprojektu par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Aglonas iela 2” 

1222/4085 domājamām daļām. 

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

nr.17 (protokols nr.4) „Par dzīvokļa Aglonas iela 2-2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads nodošanu atsavināšanai” privatizācijas un atsavināšanas komisija veic atsavināšanas 

procedūru.  

Ir veikta ēkas atkārtota inventarizācija, mainīts izīrēto telpu lietošanas veids, kuras rezultātā  

izveidota jauna, telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 7670 012 0175 001 004 , dzīvoklis, sastāvošs 

no 10 telpām ar kopējo platību 122,2 m².  



Dzīvokļa īpašums nav izveidots, jo būves galvenais lietošanas veids nav dzīvojamā ēka un ēka nav 

sadalāma dzīvokļu īpašumos, tāpēc nevar reģistrēt dzīvokļa īpašumu administratīvajā ēkā , kā arī 

attiecīgi reģistrēt 004.telpu kā dzīvokli Zemesgrāmatā. 

Dzīvokli (Telpu nr.004) var atsavināt pārdodot to, kā īpašuma (ēkas) domājamo daļu, slēdzot 

papildus vienošanos par īpašuma dalītu lietošanas kārtību, ko var ierakstīt zemesgrāmatā un  tā būs 

saistoša trešajām personām. 

Nekustamā īpašuma 1222/4085 domājamās daļas atbilst telpu grupai nr.004 (dzīvoklis 122,2 m²) 

un 1222/4085 domājamām daļām no koplietošanas telpu grupas nr.901 (koplietošanas gaitenis-

iekštelpa) un zemes vienības 7670 012 0175 ar kopplatību 4,12 ha.  

Atsavināmās daļas nosacītās cenas noteikšanu veica novada domes apstiprināta nekustamā 

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

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu 

un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”43.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, 

izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju, atklāti balsojot ar balsīm 12 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

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

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, 1 

balsojumā nepiedalās (Dina Staškeviča), nolemj: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma, Aglonas iela 2, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu 

novadā ar kadastra numuru 7670 012 0175, 1222/4085 domājamām daļām nosacīto cenu 

EUR 2883,77 (Divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro un 77 centi), tajā skaitā par 

ēkām EUR 1855,97 un par zemi EUR 1057,80. 

2.Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20% no īpašuma nosacītās cenas par kapitāl-ieguldījumiem un 

par īres tiesību pirkšanu no pašvaldības. Izdevumi jāpierāda ar apliecinošiem dokumentiem. 

(kvītis, līgumi, pagasta teritoriālās pārvaldes izziņa). 

 

13. 

Par Riebiņu novada izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna 

apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas E.Visocka 

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

Izglītības jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par Riebiņu novada 

izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna apstiprināšanu (skatīt 15.pielikumu). 

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

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

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

Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu 

(APP) ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai. 

Projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001. 

14. 

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
Ziņo P.Rožinskis 

(Ierobežotas pieejamības informācija) 

15. 

Iesniegumu izskatīšana 

15.1 

G.M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par G. M., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 4.augusta 



iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

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

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

atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

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

1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx xxx xxxx. 

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

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

 

15.2. 

A.V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par A. V., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 8.augusta 

iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

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

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

atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

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

7,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx xxx xxxx. 

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

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

 

15.3. 

I.V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J.Kupris 

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

Upenieces lēmumprojektu par I. V., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 4.augusta 

iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu. 

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

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

atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A.V. (miris), personas kods. 

2. Iznomāt 0,125 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu xxxx 

xxx xxxx. 

3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar I. V., personas kods. 

 

15.4. 

P.R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par P. R., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 9.augusta 

iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

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

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

atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 



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

1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx xxx xxxx. 

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

3. Atdalīto zemes gabalu pievienot nekustamajam īpašumam “X”, kadastra nr. xxxx xxx 

xxxx. 

 

15.5. 

A.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods, dzīv. Riebiņu novads, 2017.gada 

11.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 

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

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

atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, atturas nav, nolemj: 

Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru xxxx xxx xxxx (sastāv no četrām zemes 

vienībām) nosaukumu no “X” uz “X”. 

16. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
Ziņo P.Rožinskis 

                                     (Ierobežotas pieejamības informācija) 

17. 

Par zemes gabala sadali 

17.1. 

Par zemes gabala sadali 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I.Upenieces lēmumprojektu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700010332 sadali Rušonas pagasta Kaučera Gailīšos. Zemes gabals ar kadastra 

apzīmējumu 76700010332 ir pašvaldībai piekritīgā zeme, tam piešķirts nosaukums “Jāņasēta”, 

zemes lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Minēto zemes gabalu 

šķērso Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta pašvaldībai piederoša 

inženierbūve (ceļš Nr.64 “Piebraucamais ceļš Kaučera Gailīsu dārziem”) ar kadastra apzīmējumu 

7670-001-0294-001.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, likumu „Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Riebiņu novada 

teritoriālplānojumu 2012.-2024.gadam, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, 

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

Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, 

atturas nav, nolemj: 

1.Sadalīt nekustamā īpašuma „Jāņasēta”, kadastra numurs 7670 013 0112, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 76700010332 (platība 0,1414ha) divos zemes gabalos-0,01ha un 

0,1314ha platībās saskaņā ar grafisko pielikumu nr. 1. 

2.Atdalītajam zemes gabalam 0,01ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

2.1 Atdalīto zemes gabalu (0,01ha) platībā pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra 

numuru 76700010294. 

3.Paliekošajam zemes gabalam 0,1314ha noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

14.08.2017. 

 



17.2. 

Par zemes gabala sadali 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I.Upenieces lēmumprojektu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700010333 sadali Rušonas pagasta Kaučera Gailīšos. Zemes gabals ar kadastra 

apzīmējumu 76700010333 ir pašvaldībai piekritīgā zeme, tam piešķirts nosaukums “Sarmas”, 

zemes lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 2017.gada augustā 

uzsākti mērniecības darbi, kuru laikā konstatēts, ka minēto zemes gabalu šķērso Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta pašvaldībai piederoša inženierbūve (ceļš 

Nr.64 “Piebraucamais ceļš Kaučera Gailīsu dārziem”) ar kadastra apzīmējumu 7670-001-0294-

001.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, likumu „Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Riebiņu novada 

teritoriālplānojumu 2012.-2024.gadam, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, 

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

Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, 

atturas nav, nolemj: 

1.Sadalīt nekustamā īpašuma „Sarmas” ar kadastra numuru 7670 001 0333 zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 76700010333 (platība 0,1361ha) četros zemes gabalos-0,0297ha, 

0,0806ha, 0,02ha un 0,0058ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu nr.2, neveidojot jaunu 

īpašumu. 

2.Atdalītajam zemes gabalam 0,02ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

2.1 Atdalīto zemes gabalu (0,02ha) platībā pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra 

numuru 76700010294. 

3.Atdalītajam zemes gabalam 0,0806ha noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4.Atdalītajam zemes gabalam 0,0058ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

4.1 Atdalīto zemes gabalu (0,0058ha) platībā pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra 

numuru 76700010294. 

5.Atdalītajam zemes gabalam 0,0297ha noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 

18. 

Par komisiju locekļu ievēlēšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, E.Visocka 

Riebiņu novada domē ir saņemti Ineses Kunakovas, personas kods, Daiņa Alžāna, personas kods, 

un Intas Brokas, personas kods, iesniegumi ar lūgumu izskatīt viņu kandidatūras pienākumu 

veikšanai Administratīvajā komisijā.  

Riebiņu novada domē ir saņemti Ineses Kunakovas, personas kods, Arņa Opolā, personas kods, 

Rolanda Nagļa, personas kods, Osvalda Beča, personas kods, Alberta Upenieka, personas kods, un 

Aigara Trūpa, personas kods, iesniegumi ar lūgumu izskatīt viņu kandidatūras pienākumu 

veikšanai Iepirkumu komisijā.  

Domes priekšsēdētājs lūdz izdalīt lapas ar darbam komisijās izvirzītajiem kandidātiem. 

Darbam Administratīvajā komisijā izvirzītas šādas kandidatūras: Inese Kunakova, Maruta 

Anusāne, Inguna Rubane, Dainis Alžāns, Inta Broka. 

 

Tā kā darbam Administratīvajā komisijā ir vairāk par 4 kandidatūrām, sēdes vadītājs aicina balsot 

par katru kandidātu atsevišķi. 

 

Inese Kunakova 9 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Āris Elsts), pret nav, 4 

atturas (Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andrs Sondors, Juris Sparāns); 



Maruta Anusāne 11 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns), 1 pret (Āris Elsts), 1 atturas (Ārija Pudule); 

Inguna Rubane 12 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris); 

Dainis Alžāns 12 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris); 

Inta Broka 7 balsis par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret nav, 6 atturas (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Edgars 

Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne). 

 

Domes priekšsēdētājs aicina nobalsot par visiem ievēlētajiem Administratīvās komisijas locekļiem 

kopumā. 

 

Izskatot saņemtos iesniegumus un domes deputātu priekšlikumus, Riebiņu novada dome, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 24. punktu, atklāti balsojot ar 

balsīm 9 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Āris Elsts,) pret nav, 4 atturas (Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Andrs Sondors, Juris Sparāns), nolemj: 

Ievēlēt Administratīvo komisiju 4 locekļu sastāvā: Inese Kunakova, Maruta Anusāne, 

Inguna Rubane, Dainis Alžāns. 

 

Darbam Nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijā izvirzītas šādas 

kandidatūras: Aina Tumašova, Ināra Upeniece, Elvīra Strautmane. 

 

Sēdes vadītājs aicina balsot par katru kandidātu atsevišķi. 

 

Aina Tumašova 12 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris); 

Ināra Upeniece 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Elvīra Strautmane 12 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris Āris Elsts, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret nav, 1 atturas (Ārija Pudule). 

 

Domes priekšsēdētājs aicina nobalsot par visiem ievēlētajiem Nekustamo īpašumu privatizācijas 

un atsavināšanas komisijas locekļiem kopumā. 

 

Izskatot domes deputātu priekšlikumus, Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 24. punktu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, 

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

Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, 

atturas nav, nolemj: 

Ievēlēt Nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisiju 3 locekļu sastāvā: Aina 

Tumašova, Ināra Upeniece, Elvīra Strautmane. 

 

Darbam Iepirkumu komisijā izvirzītas šādas kandidatūras: Alberts Upenieks, Rolands Naglis, 

Arnis Opolais, Inese Kunakova, Aigars Trūps, Osvalds Bečs. 

 



Tā kā darbam Iepirkumu komisijā ir vairāk par 5 kandidatūrām, sēdes vadītājs aicina balsot 

par katru kandidātu atsevišķi. 

 

Alberts Upenieks 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Rolands Naglis 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Arnis Opolais 12 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

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

Sondors, Juris Sparāns), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris); 

Inese Kunakova 9 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Āris Elsts), pret nav, 4 

atturas (Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andrs Sondors, Juris Sparāns); 

Aigars Trūps 10 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Juris Sparāns), pret 

nav, 3 atturas (Ārija Pudule, Āris Elsts, Andrs Sondors); 

Osvalds Bečs 5 balsis par (Ārija Pudule, Āris Elsts, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), 

pret nav, 8 atturas (Pēteris Rožinskis, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Jāzeps Ivanāns). 

 

Domes priekšsēdētājs aicina nobalsot par visiem ievēlētajiem Iepirkumu komisijas locekļiem 

kopumā. 

 

Izskatot saņemtos iesniegumus un domes deputātu priekšlikumus, Riebiņu novada dome, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 24. punktu, atklāti balsojot ar 

balsīm 10 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, Edgars 

Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Āris Elsts, Juris Sparāns) pret nav, 3 

atturas (Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andrs Sondors), nolemj: 

Ievēlēt Iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā: Alberts Upenieks, Rolands Naglis, Arnis 

Opolais, Inese Kunakova, Aigars Trūps. 

 

Darbam Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā izvirzītas šādas 

kandidatūras: Ināra Upeniece, Anna Erta, Juris Leicis, Tekla Mediņa. 

 

Sēdes vadītājs aicina balsot par katru kandidātu atsevišķi. 

 

Ināra Upeniece 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Anna Erta 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

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

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Juris Leicis 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis Mediņš, 

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

Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Tekla Mediņa 12 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Edgars Vilcāns, 

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

Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 1 balsojumā nepiedalās (Maigonis Mediņš). 

 

Domes priekšsēdētājs aicina nobalsot par visiem ievēlētajiem Darījumu ar lauksaimniecības 

zemi izvērtēšanas komisijas locekļiem kopumā. 

 



Izskatot domes deputātu priekšlikumus, Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 24. punktu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, 

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

Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, 

atturas nav, (Maigonis Mediņš pozīcijā par Teklu Mediņu balsojumā nepiedalās) nolemj: 

Ievēlēt Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju 4 locekļu sastāvā: Ināra 

Upeniece, Anna Erta, Juris Leicis, Tekla Mediņa. 

 

Darbam Pedagoģiski medicīniskajā komisijā izvirzītas šādas kandidatūras: Jeļena Puzāka, 

Valērijs Jurkāns, Elizabete Birule, Margarita Krole, Inna Zenovjeva. 

 

Sēdes vadītājs aicina balsot par katru kandidātu atsevišķi. 

 

Jeļena Puzāka 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Valērijs Jurkāns 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Elizabete Birule 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Margarita Krole 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav; 

Inna Zenovjeva 13 balsis par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, Maigonis 

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

Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns), pret, atturas nav.  

 

Domes priekšsēdētājs aicina nobalsot par visiem ievēlētajiem Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas locekļiem kopumā. 

 

Izskatot domes deputātu priekšlikumus, Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 24. punktu, atklāti balsojot ar balsīm 13 par (Pēteris Rožinskis, 

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

Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Āris Elsts, Andrs Sondors, Juris Sparāns) pret, 

atturas nav, nolemj: 

Ievēlēt Pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā: Jeļena Puzāka, Valērijs Jurkāns, 

Elizabete Birule, Margarita Krole, Inna Zenovjeva. 

 

Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 

 

Līdz ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēkā neesošiem šādus lēmumus: 

2013.gada 17.septembra domes sēdes lēmumu Nr.13 (protokols Nr.18); 

2014.gada 21.oktobra domes sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.19); 

2014.gada 2.decembra ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.22); 

2015.gada 28.janvāra ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2); 

2015.gada 21.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.6); 

2016.gada 19.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.6); 

2017.gada 21.februāra domes sēdes lēmumu Nr.14 (protokols Nr.3). 

 



Plkst.: 13.12 domes sēdei pievienojas pārstāvji no Riebiņu vidusskolas. 

 

19. 

Par Riebiņu vidusskolas direktores pārkāpumiem disciplinārā soda piemērošanai 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas Ā.Elsts, I.Pedāne,Ā.Pudule, J.Kupris, D.Brovacka, N.Šmukša, G.Tjarva, M.Krole, 

M.Bernāne, J.Ivanāns 

Riebiņu novada domē ir saņemts Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta ziņojums 

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

kodiem 31011012 un 31011013 (skatīt 16.pielikumu).  

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

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

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

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

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

779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo 

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

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

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

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

regulējums. 

Vienlaicīgi Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departaments veica vakara (maiņu) 

programmas izglītojamo mācību apmeklējuma pārbaudi, kur uz vairāku mācību priekšmetu 

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

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

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

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

vispārējas izglītības programmas. 

Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai tika pieprasīts sniegt rakstisku paskaidrojumu un 

iesniegt pilnu pārbaudes akta kopiju, lai objektīvi izvērtētu pārkāpumus pēc būtības (skatīt 17. 18. 

pielikumus).  

Direktores rīcība ir ietekmējusi mācību procesa kvalitāti ilgākā laika posmā, to apliecina arī 

2017.gada 22.marta vēstule Nr.4-05/94, kur Kvalitātes dienesta Uzraudzības departaments 

informē, ka vidusskolas direktori I.Anspoku:  

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

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

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

otrajā daļā noteiktais regulējums; 

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

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

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

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

nākamo klasi” 5.punktā noteiktais regulējums. 

Uz domes sēdi balsošanai ir sagatavot šāds lēmumprojekts: 

1. Izteikt Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai rakstveida rājienu; 

2. Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt ierosinājumu par Riebiņu vidusskolas 

iestādes vadītājas ārkārtas novērtēšanu; 

3. Izveidot komisiju 7 cilvēku sastāvā Riebiņu vidusskolas darbības pārbaudei šādā 

sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Komisijas locekļi:  

Riebiņu novada domes izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka; 

Riebiņu novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle Marija Bernāne; 

Rušonas pamatskolas direktore Janīna Šelegoviča; 



Riebiņu novada domes deputāts Maigonis Mediņš; 

Riebiņu novada domes deputāts Edgars Vilcāns; 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperts. 

4. Lēmumu izsūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai un Izglītības kvalitātes valsts 

dienestam zināšanai.  

 

Deputāts Āris Elsts izvirza priekšlikumu mainīt darba kārtību, sākumā lūgt Izglītības un zinātnes 

ministrijai iesniegt ierosinājumu par Riebiņu vidusskolas iestādes vadītājas ārkārtas novērtēšanu 

un izveidot komisiju Riebiņu vidusskolas darbības pārbaudei, un tikai pēc šīm divām aktivitātēm 

pieņemt lēmumu par disciplinārā soda piemērošanu direktorei.  

 

Notiek debates deputātu starpā.  

Uzstājas pārstāvji no Riebiņu vidusskolas.  

 

Domes priekšsēdētājs aicina balsot par deputāta Āra Elsta izvirzīto priekšlikumu: 

 

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

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

balsojot ar balsīm 5 par (Āris Elsts, Ārija Pudule, Juris Sparāns, Jānis Kupris, Andrs Sondors), 8 

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

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne), atturas nav, nolemj: 

Lēmums nav pieņemts. 

 

Domes priekšsēdētājs aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu: 

Riebiņu novada dome, iepazīstoties ar 2017.gada 20.marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

pārbaudes aktu Nr.136/08, izvērtējot Riebiņu vidusskolas direktores Inetas Anspokas izdarīto 

pārkāpumu smagumu un samērīgumu, kā arī pārkāpuma sekas, kā arī ņemot vērā faktu, ka 

Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta uzdotajā termiņā iesniegts paskaidrojums 

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

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

daļas 9. Punktu, Darba likuma 90. panta pirmo daļu, 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 831” Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas 

Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un 

novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju 

profesionālo darbību” 71.pantu un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 27.punktu, 

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

gadījumos, atklāti balsojot ar balsīm 8 par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dina Staškeviča, 

Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ilga Pokšāne), 2 pret (Āris 

Elsts, Ārija Pudule), 3 atturas (Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns), nolemj: 

1. Izteikt Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai rakstveida rājienu; 

2. Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt ierosinājumu veikt Riebiņu vidusskolas 

iestādes vadītājas ārkārtas novērtēšanu; 

3. Izveidot komisiju 7 cilvēku sastāvā Riebiņu vidusskolas darbības pārbaudei šādā 

sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Komisijas locekļi:  

Riebiņu novada domes izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka; 

Riebiņu novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle Marija Bernāne; 

Rušonas pamatskolas direktore Janīna Šelegoviča; 

Riebiņu novada domes deputāts Maigonis Mediņš; 

Riebiņu novada domes deputāts Edgars Vilcāns; 

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums


Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģēts eksperts. 

 

4. Lēmumu izsūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai un Izglītības kvalitātes valsts 

dienestam zināšanai.  

 

Sēdi slēdz plkst.: 13.56 

Sēdes vadītājs                      (personiskais paraksts)                    Pēteris Rožinskis 

Protokoliste                          (personiskais paraksts)                   Juta Vaivode 

 

Protokols parakstīts 23.08.2017. 

 

 


