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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

  

2018. gada 18. decembrī       Nr. 18 

 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.04 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 

Priekšsēdētāja 

vietnieks J. Ivanāns 

2. 
Par Mazo grantu projektu konkursa ieviešanas  

pienākumu deleģēšanu 

J. Ivanāns 

3. 

Par 20.11.2018. Riebiņu novada domes lēmuma Nr. 2 

(prot. Nr. 16) “Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

projektam “Laivu piestātņu un tai piegulošo teritoriju 

infrastruktūras izveide Riebiņu novada Rušonas 

pagastā”” atcelšanu 

J. Ivanāns 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr. 14/2018 “Nolikums “Par 

licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, 

Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā 

Solkas, Salmeja, Zolvas un  Rušona ezeros”” 

precizēšanu 

J. Ivanāns 

5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu J. Ivanāns 

6. 
Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 76760010154, 

atsavināšanu 

J. Ivanāns 

7. Par zemes gabala, kadastra numurs 76700020041, sadali J. Ivanāns 

8. 
Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 76800030153, 

atsavināšanu 

J. Ivanāns 

9. Par zemes nomas attiecību izbeigšanu ar G. Č. J. Ivanāns 

10. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam „Grāvelīši” 

J. Ivanāns 
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11. 
Par dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu izbeigšanu ar V. V. 

J. Ivanāns 

12. Iesniegumu izskatīšana J. Ivanāns 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji:  projektu vadītāja Ilze Kudiņa 

 

Nepiedalās:  Pēteris Rožinskis (ikgadējā atvaļinājumā) 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks ierosina papildus izskatīt  četrus jautājumus kā darba 

kārtības nākamos jautājumus. 

 

13. Par telpu nomas līguma pārslēgšanu ar VAS “Latvijas 

Pasts” 

J. Ivanāns 

14.  Iesniegumu izskatīšana J. Ivanāns 

15. Par rekultivācijas veida saskaņošanu dolomīta atradnei 

„Sīļukalns III” 

J. Ivanāns 

16. Par topogrāfiskā plāna derīguma termiņa pagarināšanu 

dolomīta atradnei „Sīļukalns III” 

J. Ivanāns 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija 

Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus jautājumiem un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

1.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. B. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. B., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2015. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 
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un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no B. J. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 

EUR 280,24 (divi simti astoņdesmit euro 24 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 220,28 (divi simti divdesmit euro 28 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 55,14 (piecdesmit pieci euro 14 centi), kopā –EUR 275,42 

(divi simti septiņdesmit pieci euro 42 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

ēkām un būvēm  - EUR 3,83 (trīs euro 83 centi), nokavējuma naudu - EUR 0,99 (99 

centi), kopā –EUR 4,82 (četri euro 82 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, 

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

 

 

1.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. K. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par lēmumprojektu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. 

K., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2010. 

gada līdz 2018. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

86,73 (astoņdesmit seši euro 73 centi); nokavējuma naudu - EUR 48,12 (četrdesmit 

astoņi euro 12 centi); kopā - EUR 134,85  (viens simts trīsdesmit četri euro 85 centi), 

bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. K. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. K., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2015. gada līdz 2018. 

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

9. pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no K. A. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - 

EUR 213,54 (divi simti trīspadsmit euro 54 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 174,34 (viens simts septiņdesmit četri euro 34 

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

203,63 (divi simti trīs euro 63 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām 

un būvēm  - EUR 8,48 (astoņi euro 48 centi), nokavējuma naudu - EUR 1,43 (viens 

euro 43 centi), kopā –EUR 9,91 (deviņi euro 91 cents), bezstrīda kārtībā, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N. P. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N. P., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2007. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

93,30 (deviņdesmit trīs euro 30 centi); nokavējuma naudu - EUR 74,29 

(septiņdesmit četri euro 29 centi); kopā - EUR 167,59  (viens simts sešdesmit septiņi 

euro 59 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. P. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. P., personas kods. 
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Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2016. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no  P. A. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - 

EUR 217,61 (divi simti septiņpadsmit euro 61 cents); nokavējuma naudu - EUR 

36,76 (trīsdesmit seši euro 76 centi); kopā - EUR 254,37  (divi simti piecdesmit četri 

euro 37 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no L. S. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no L. S., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2015. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

219,27 (divi simti deviņpadsmit euro 27 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 133,14 (viens simts trīsdesmit trīs euro 14 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 33,12 (trīsdesmit trīs euro 12 centi), kopā –EUR 166,26 

(viens simts sešdesmit seši euro 26 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

ēkām un būvēm  - EUR 41,80 (četrdesmit viens euro 80 centi), nokavējuma naudu 

- EUR 11,21 (vienpadsmit euro 21 cents), kopā –EUR 53,01 (piecdesmit trīs euro 1 

cents), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no P. S 
Ziņo J. Ivanāns 
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Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no P. S., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2007. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

163,26 (viens simts sešdesmit trīs euro 26 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 85,58 (astoņdesmit pieci euro 58 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 77,18 (septiņdesmit septiņi euro 18 centi), kopā –EUR 

162,76 (viens simts sešdesmit divi euro 76 centi), nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par ēkām un būvēm  - EUR 0,47 (47 centi), nokavējuma naudu - EUR 0,03 

(3 centi), kopā –EUR 0,50 (50 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no E. S. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no E. S., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2015. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

137,93 (viens simts trīsdesmit septiņi euro 93 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 102,21 (viens simts divi euro 21 cents), 

nokavējuma naudu - EUR 23,85 (divdesmit trīs euro 85 centi), kopā –EUR 126,06 

(viens simts divdesmit seši euro 6 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

ēkām un būvēm  - EUR 10,46 (desmit euro 46 centi), nokavējuma naudu - EUR 1,41 

(viens euro 41 cents), kopā –EUR 11,87 (vienpadsmit euro 87 centi), bezstrīda 

kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, 

Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

 

1.9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. Š. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. Š., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2007. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

EUR 120,69 (viens simts divdesmit euro 69 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 64,64 (sešdesmit četri euro 64 centi), nokavējuma 

naudu - EUR 51,55 (piecdesmit viens euro 55 centi), kopā –EUR 116,19 (viens simts 

sešpadsmit euro 19 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  

- EUR 2,77 (divi euro 77 centi), nokavējuma naudu - EUR 1,73 (viens euro 73 centi), 

kopā –EUR 4,50 (četri euro 50 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no G. T. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no G. T., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2017. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

EUR 287,11 (divi simti astoņdesmit septiņi euro 11 centi); nokavējuma naudu - 

EUR 34,79 (trīsdesmit četri euro 79 centi); kopā - EUR 321,90  (trīs simti divdesmit 
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viens euro 90 centi) bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.11. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no I. B. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no I. B., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par 2013. gada periodu un laika periodu no 2016. 

gada līdz 2018. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

168,33 (viens simts sešdesmit astoņi euro 33 centi), kas ietver nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemi  - EUR 128,40 (viens simts divdesmit astoņi euro 40 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 34,26 (trīsdesmit četri euro 26 centi), kopā –EUR 162,66 

(viens simts sešdesmit divi euro 66 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

ēkām un būvēm  - EUR 4,44 (četri euro 44 centi), nokavējuma naudu - EUR 1,23 

(viens euro 23 centi), kopā –EUR 5,67 (pieci euro 67 centi), bezstrīda kārtībā, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

 

1.12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no P. P. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no P. P., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2017. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 



9 
 

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

810,05 (astoņi simti desmit euro 5 centi), kas ietver nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par zemi  - EUR 663,72 (seši simti sešdesmit trīs euro 72 centi), nokavējuma 

naudu - EUR 108,04 (viens simts astoņi euro 4 centi), kopā –EUR 771,76 (septiņi 

simti septiņdesmit viens euro 76 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

ēkām un būvēm  - EUR 32,81 (trīsdesmit divi euro 81 cents), nokavējuma naudu - 

EUR 5,48 (pieci euro 48 centi), kopā –EUR 38,29 (trīsdesmit astoņi euro 29 centi), 

bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

1.13. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no V. S. 
Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no V. S., personas kods. 

Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par laika periodu no 2017. gada līdz 2018. 

gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas 

un septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. 

panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās 

daļas, 366. panta un 367. panta, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

460,63 (četri simti sešdesmit euro 63 centi), kas ietver nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par zemi  - EUR 415,95 (četri simti piecpadsmit euro 95 centi), nokavējuma 

naudu - EUR 37,91 (trīsdesmit septiņi euro 91 cents), kopā –EUR 453,86 (četri simti 

piecdesmit trīs euro 86 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un 

būvēm  - EUR 6,20 (seši euro 20 centi), nokavējuma naudu - EUR 0,57 (57 centi), 

kopā –EUR 6,77 (seši euro 77 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

2. 

Par Mazo grantu projektu konkursa ieviešanas  pienākumu deleģēšanu 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas I. Kudiņa, Ā. Elsts, J. Kupris 

      Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Nodibinājuma "Viduslatgales 

pārnovadu fonds", reģ.Nr. 40008210954, adrese -  Tirgus laukums 1, Preiļi, LV-5301, 2018. gada 4. decembra 

iesniegumu. 

Viduslatgales pārnovadu fonds, sadarbībā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas 

novadu,   jau piecus gadus veiksmīgi realizē Mazo grantu projektu konkursu “Iedzīvotāji 

veido savu vidi”.  Katru gadu tiek atbalstītas vismaz 24 sabiedrības idejas. Katrs no 

novadiem, kuri finansiāli atbalsta  minēto  projektu  konkursu, finansējumu piešķir pēc sava 
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novada apdzīvoto vietu skaita, vismaz vienu projektu sava novada katra pagasta un pilsētas 

teritorijai. 

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus  vietējo iniciatīvas grupu 

projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides 

sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.  

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:  lietderīga brīvā laika pavadīšana 

bērniem un jauniešiem; sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu 

veidošana;  sporta aktivitātes un pasākumi; teritorijas izpētes aktivitātes (piem. novada 

pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, aprakstu veidošana, ceļojošo izstāžu 

organizēšana u.c); kultūras pasākumi; izglītības un informācijas pasākumi; seno amatu un 

prasmju apgūšana. 

  Viduslatgales pārnovadu fonds pateicas Riebiņu novada pašvaldībai par   līdzšinējo  

atbalstu, sadarbību un aicina 2019. gadā ar savu finansējumu pievienoties viņu Mazo grantu 

projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”, deleģējot konkursa organizēšanas un 

īstenošanas pienākumus  fondam. 

Pēc projektu konkursa realizācijas, katra nākamā gada sākumā tiek organizēts noslēguma 

pasākums, kurā visu novadu projektu īstenotāji iepazīstina ar paveikto. Šāds pasākums  

2019. gada janvāra sākumā  notiks Preiļu novadā. Datums un vieta tiks precizēti. 

     Fonds lūdz izskatīt jautājumu par Riebiņu novada Mazo grantu projekta konkursa 

organizēšanas un ieviešanas pienākumu turpmāko deleģēšanu nodibinājumam 

“Viduslatgales pārnovadu fonds”. 

Fonds ir sagatavojis un aicina atbalstīt šādus priekšlikumus: 

 Viena projekta summa – 550.00 EUR 

 Pašvaldība finansē vismaz vienu projektu sava novada katra pagasta  

teritorijā.  

 Projektu pārbaudes (pēc projektu īstenošanas visi projekti tiek klātienē 

pārbaudīti un novērtēti), noslēguma pasākuma izdevumi un balvu fonds 

(pasākuma laikā dalībnieki nobalso par labāko projektu, kas tiek apbalvots) 

– 100.00 EUR. 

 Riebiņu novadā -   vismaz 5  Mazo grantu  projektu realizēšanai un noslēguma 

pasākuma organizēšanai  2019. gada budžetā rezervēt 2850 EUR. 

Finansējamo projektu skaitu un atbalsta summu pašvaldība var mainīt pēc saviem 

ieskatiem. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, 

Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Atteikt Riebiņu novada Mazo grantu projekta konkursa organizēšanas un ieviešanas 

pienākumu deleģēšanu nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”. 

 

 

3. 

Par 20.11.2018. Riebiņu novada domes lēmuma Nr. 2 (prot. Nr. 16) “Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laivu piestātņu un tai piegulošo teritoriju 

infrastruktūras izveide Riebiņu novada Rušonas pagastā”” atcelšanu 

Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu par 20.11.2018. Riebiņu novada domes lēmuma 

Nr. 2 (prot. Nr. 16) “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laivu piestātņu un tai 

piegulošo teritoriju infrastruktūras izveide Riebiņu novada Rušonas pagastā”” atcelšanu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti 
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balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, 1 atturas (Dina Staškeviča), 

nolemj: 

Atcelt 20.11.2018. Riebiņu novada domes lēmumu Nr. 2 (prot. Nr. 16) “Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laivu piestātņu un tai piegulošo teritoriju 

infrastruktūras izveide Riebiņu novada Rušonas pagastā””. 

 

 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr. 14/2018 “Nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, 

Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, 

Salmeja, Zolvas un  Rušona ezeros”” precizēšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu par saistošo noteikumu “NOLIKUMA “Par 

licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā 

Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”” precizēšanu.  

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

balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, 

Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Precizēt saistošos noteikumus Nr.14/2018 “NOLIKUMS “Par licencēto makšķerēšanu 

Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā 

Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”” saskaņā ar VARAM ieteikumiem (skat. 1. 

pielikumu). 

 

 

5. 

Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu 
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par V. G., deklarētā 

dzīvesvieta,  2018. gada 17. oktobra iesniegumu par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu I. 

K., personas kods, no V. G. nekustamā īpašuma, kas atrodas [..]. 

Dome konstatē: 

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

savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu 

patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam 

ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Par šo iesniegumu Riebiņu novada dome I. K. nav informējusi, jo minētās personas 

atrašanas vieta nav zināma. 

Riebiņu novada dome, pārbaudot valsts reģistrā iekļautas ziņas konstatē: 

I. K. dzīvesvietu īpašumā [..], deklarēja 2018. gada 14. martā. Dzīvesvietas 

deklarēšanas pamats - mutiska vienošanās ar īpašnieku V. G. uz īslaicīgu pierakstu. I. K. 

deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo. 

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

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

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 

tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  
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Pārbaudot I. K. tiesisko pamatu, Riebiņu novada dome konstatē, ka I. K. šis īpašums 

nepieder, attiecībā uz to nav noslēgts īres vai nomas līgums, kā arī  nav īpašuma lietošanas 

tiesību uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata un 

mutiska vienošanās ar īpašnieku bija īslaicīga deklarēšana līdz ar to, I. K. nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

otro daļu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, 

Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

Anulēt I. K., personas kods, dzīvesvietas deklarāciju adresē xxx ielā x-x, xxx, xxx 

pagastā, Riebiņu novadā. 

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 76760010154, atsavināšanu 

Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas komisijas  

lēmumprojektu  par A. L., personas kods, dekl. adrese, iesniegumu par zemes gabalu 2,74 

ha platībā un 2,08ha platībā nodošanu atsavināšanai Krevos, Silajāņu  pagastā, Riebiņu 

novadā. 

Dome konstatē: Silajāņu pagasta nekustamais īpašums “Lakstīgalas” ar kadastra 

numuru 76760010154 sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

76760010154 (2,74ha) un 76760010224 (2,08ha). Zemes vienības ir kadastrāli uzmērītas. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu bijušajam zemes lietotājam  ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot 

ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome 

nolemj: 

1. Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 76760010154, reģistrēt zemesgrāmatā uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76760010154 un 76760010224 atsavināt. 

3. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76760010154 un 76760010224 

atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un 

šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 
 

7. 

Par zemes gabala, kadastra numurs 76700020041, sadali 
Ziņo J. Ivanāns 
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Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par zemes gabala sadali.  

Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām plāno Rušonas pagasta 

Tišā, teritorijas sakoptībai un attīstībai, investīcīju piesaistīšanai plāno realizēt projektu 

“Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveidei aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers””. 

Šī projekta ietvaros plāno Riebiņu novada Rušonas pagasta Tišā realizēt būvprojektu “Skatu 

torņa un atpūtas vietas Salmeja ezera krastā” izstrādi un realizāciju pašvaldībai piekritīgā 

zemes gabalā, kadastra numurs 76700020041, platībā 1,15 ha. 

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma “Ezerlēpes”, kadastra nr. 76700020041 

kopplatība ir 5,7 ha, zemes gabals nav mērīts un reģistrēts zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Par valsts un pašvaldību īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ezerlēpes”, kadastra Nr. 76700020041, zemes 

gabalu 1,15 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

2. Noteikt atdalītajam zemes gabalam 1,15 ha platībā (platība var tikt precizēta, 

kadastrāli uzmērot) zemes lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotas dabas 

teritorijas (kods 0503). 

3. Atdalītajam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu „Skatu tornis pie Salmeja 

ezera”. 

4. Lūgt Valsts zemes dienestu piešķirt jaunu kadastra numuru, aktualizējot datus 

Valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmā. 

5. Nekustamo īpašumu „Skatu tornis pie Salmeja ezera” reģistrēt zemesgrāmatā uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 76800030153, atsavināšanu 

Ziņo J. Ivanāns 

           Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. S., personas kods, dekl. adrese, 

iesniegumu par zemes gabalu 1,5 ha platībā nodošanu atsavināšanai Polkoronā, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76800030153. 

Dome konstatē: Stabulnieku pagasta nekustamais īpašums ar kadastra numuru 

76800030153, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030153. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu bijušajam zemes lietotājam  ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas atzinumam, novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot 

ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome 

nolemj: 
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1. Veikt neapbūvētas zemes vienības 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 003 

0153 kadastrālo uzmērīšanu. 

2. Nekustamo īpašumu ar kadastra nr. 76800030153, reģistrēt zemesgrāmatā uz 

Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

3. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Avotaine”. 

4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800030153 atsavināt. 

5. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800030153 atsavināšanas veidu– 

pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta 4. daļas 8. punktā minētā persona un šajā gadījumā 

pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 

 

9. 

Par zemes nomas attiecību izbeigšanu ar G. Č. 

Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par zemes nomas attiecību izbeigšanu ar 

G. Č. 

Dome konstatē, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem kadastrā ir reģistrēta zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76480020291, zemes gabala statuss – zeme zemes reformas pabeigšanai, kura ir iznomāta 

fiziskai personai īstermiņa nomā līdz 2021. gada 16. februārim. 2018. gada 5. septembrī G. 

Č.bija aizsūtīta brīdinājuma vēstule par līguma laušanu. 

Pamatojoties uz Daugavpils tiesas 2018. gada 30 .jūlija sprieduma norakstu 

civillietā (lieta Nr. C12304917) par nekustamo īpašumu Galēnu pagastā, kas stājies 

likumīgā spēkā, kurā nolemts atjaunot īpašuma tiesības I. B. uz zemes gabalu 4,4 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 76480020291, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, 

Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina 

Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar G. Č., personas kods, 4,4 ha platībā uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 76480020291 ar 2018. gada 31. decembri. 

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

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

 

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grāvelīši” 

Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „ENERGOPLĀNS”, reģ. Nr. 

45403018310, sertificētas zemes ierīkotājas Diānas Glizdenieces, sertifikāta numurs BB 

Nr.388, 2018.gada 23.novembrī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grāvelīši”, kadastra numurs 

76780010087, kas atrodas Grāveļos, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā. 

Dome konstatē, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas 

plānojumam.  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 
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noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 14 

balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Grāvelīši” 

(kadastra Nr. 76780010087), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780010087 

(platība 6,6 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (6,1 ha, kad. apz. 76780010215) zemes 

lietošanas mērķi ar kodu 0101 – lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.1 (0,5 ha, kad. apz. 76780010195) noteikt zemes 

izmantošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

3.1. Piešķirt nosaukumu „Zalkši”.  

3.2. Mainīt ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76780010195, adresi no „Grāvelīši”, Grāveļi, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads uz 

„Zalkši”, Grāveļi, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads (kods 106797620). 

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

11. 

Par dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu izbeigšanu ar V. V. 
Ziņo J. Ivanāns 

 Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Sīļukalna pagasta 

teritoriālās pārvaldes v.i. Ināras Trokšas iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. i807, ar lūgumu 

izbeigt  2010.gada 18.oktobra dzīvojamās telpas īres līgumu un komunālo pakalpojumu 

līgumu. 

Dome konstatē: V. V. veselības stāvokļa pasliktināšanas rezultātā 2018. gada 15. novembrī 

ir ievietots sociālās aprūpes centrā “Rušona”.  

      Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšana pēc īrnieka iniciatīvas, atklāti balsojot ar 14 balsīm par 

(Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija 

Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, 

Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Izbeigt 2012.gada 18.oktobra dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.V., personas kods,  

par dzīvokli Nr.x , xxx ielā x, xxx, Riebiņu novadā. 

2. Izbeigt komunālo pakalpojumu līgumu ar V. V., personas kods,  par komunālo 

pakalpojumu sniegšanu adresē xxx ielā x-x, xxx, Riebiņu novadā. 

 

 

12. 

Iesniegumu izskatīšana 

12.1. 

SIA “EL FOREST” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “EL FOREST”, reģ. Nr. 

42103050811, adrese: Uliha iela 39/41-18, Liepāja, 2018. gada 20. novembra iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, 

Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Kalna Oši”, kadastra numurs 7670 006 0064,  

zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 006 0065. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ošmeži”. 

 

 

 

12.2. 

SIA “EL FOREST” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA “EL FOREST”, reģ. Nr. 

42103050811, adrese: Uliha iela 39/41-18, Liepāja, 2018. gada 20. novembra iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, 

Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Sudari”, kadastra numurs 7676 004 0243,  zemes 

vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0245. 

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

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Sudarmežs”. 

 

 

12.3. 

Z/s “Strautiņi” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par z/s “Strautiņi”, reģ. Nr. 

41501017151, adrese, īpašnieces S. C. 2018. gada 4. decembra iesniegumu par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2014. gada 1. janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. C-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2024. gada 1. janvāris. 

 

 

12.4. 

R. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 
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īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par R. V., 2018. gada 21. novembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2013. gada 16. oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. V-1A 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 15. oktobris. 

 

 

12.5. 

V. A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. A., personas kods, 2018. gada 21. 

novembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2008. gada 22. septembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr. A-3 pagarināšanu (platība 0,4112 ha), nosakot beigu termiņu - 2028. gada 

21. septembris. 

 

 

12.6. 

A. Ž. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. Ž., , 2018. gada 3. decembra 

iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, 

Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Virbuļi”, kadastra numurs 7662 005 0484,  

zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0366. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Upeslejas”. 

 

 

12.7. 

V. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. M., personas kods, 2018. gada 26. 
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novembra iesniegumu par zemes nomu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, 

Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar P. M., personas kods  (persona mirusi). 

2. Iznomāt 1,2308 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0439 V. 

M., personas kods.  

3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

 

 

12.8. 

J. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. Š., personas kods, 2018. gada 20. 

novembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt vienošanos par 2008. gada 16. janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Š-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 15. janvāris, precizējot platību. 

2. Slēgt vienošanos par 2011. gada 9. novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Š-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2021. gada 8. novembris, precizējot platību. 

 

 

12.9. 

P. B. iesnieguma izskatīšana 

Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par P. B. (personas kods) iesniegumu par 

telpu nomas attiecību izbeigšanu.  

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt telpu nomas attiecības ar P. B., personas kods, par telpu 82,7 m² platībā 

(kadastra apzīmējums 7648 002 0377 002) ar 2018. gada 31. decembri. 

2. Juristei veikt grozījumus 2018. gada 16. maijā noslēgtajā nekustamā īpašuma 

nomas līgumā Nr. 13/noma. 

 

 

13. 

Par telpu nomas līguma pārslēgšanu ar VAS “Latvijas Pasts” 
 Ziņo J. Ivanāns 
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           Riebiņu novada dome izskata domes vecākās juristes Ineses Pedānes lēmumprojektu 

par 2018. gada 6. decembra Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” , reģ. Nr. 

40003052790, vēstuli Nr. 04.1.2-2/609 par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu 

pēc adreses Skolas ielā 3, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, un telpām 

pasta pakalpojumu sniegšanai Stabulniekos, Riebiņu novadā.  Tā kā pasta nodaļas “ 

Stabulnieki” funkcijas ir nodotas pasta nodaļas “Galēni” pastniekam, VAS “Latvijas Pasts” 

lūdz pašvaldībai atļaut pasta nodaļas “Galēni”  pastniekam, kurš apkalpo Stabulnieku 

pagasta teritoriju, no 2018. gada 28. decembra sniegt pasta pakalpojumus ēkā Skolas ielā 3, 

Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, saskaņā ar apstiprinātiem pasta 

apmaiņas grafikiem, darba dienās laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 10:00. 

           Dome konstatē, ka starp pašvaldību un Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” 

2006. gada 1. augustā ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 2006/169. VAS 

“Latvijas Pasts” vēlas šo līgumu izbeigt 2018. gada 27. decembrī un noslēgt jaunu 

neapdzīvojamo telpu nomas līgumu, jo ir mainījušies telpu lietošanas nosacījumi. Nomas 

maksas parādu nav.  

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, 

Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, 2006. 

gada 1. augustā noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2006/169  par telpām 

Skolas ielā 3, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā  2018. gada 27. 

decembrī. 

2. Noslēgt ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, 

Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar 2018. gada 28. decembri uz noteiktu laiku - līdz 

2019. gada 27. decembrim. 

3. Noteikt nomas maksu par telpu nomu EUR 1,42 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru 

mēnesī. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 
 

 

 

14. 

Iesniegumu izskatīšana 

14.1. 

Ā. C. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par Ā. C., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 11. decembra iesniegumu par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2013. gada 18. decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. C-2 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 17. decembris. 
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14.2. 

I. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par I. K., personas kods, dzīv., 2018. gada 13. decembra iesniegumu par zemes nomas 

līguma pagarināšanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, 

Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2013. gada 13. februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. K- 3 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 12. februāris. 

 

14.3. 

N. N. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par N. N., dzīv., 2018. gada 11. decembra iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2013. gada 13. februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. N-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 12. februāris. 

 

 

14.4. 

A. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par A. L., personas kods, dzīv., 2018. gada 12. decembra iesniegumu par zemes nomu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar S. L. (miris). 

2. Iznomāt 4,82 ha kopplatībā divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 001 

0154  (2,74 ha) un 7676 001 0224 (2,08 ha) A.L., personas kods.  

3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

 

 

14.5. 

E. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par E. L., personas kods, dzīv., 2018. gada 11. decembra iesniegumu par zemes nomas 
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līguma pagarināšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt vienošanos par 2013. gada 18. decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. L-4 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 17. decembris. 

 

 

14.6. 

I. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par I. D., dzīv., 2018. gada 1. decembra iesniegumu par zemes nomas līgumu 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 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, 

Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar I. D. par šādiem zemes gabaliem:  

2,301 ha – kadastra apzīmējums 7662 006 0133; 

2,1124 ha – kadastra apzīmējums 7662 006 0045; 

1,9 ha -  kadastra apzīmējums 7662 005 0642; 

1,09 ha -  kadastra apzīmējums 7662 005 0400; 

5,25 ha -  kadastra apzīmējums 7662 005 0401. 

2. Iznomāt z/s Viktorija šādas zemes vienības: 

1,8 ha – kadastra apzīmējums 7676 001 0264; 

2,301 ha – kadastra apzīmējums 7662 006 0133; 

2,1124 ha – kadastra apzīmējums 7662 006 0045; 

1,0 ha – kadastra apzīmējums 7662 006 0037; 

1,9 ha -  kadastra apzīmējums 7662 005 0642; 

1,09 ha -  kadastra apzīmējums 7662 005 0400; 

5,25 ha -  kadastra apzīmējums 7662 005 0401. 

3. Slēgt zemes nomas līgumu ar z/s Viktorija uz 5 gadiem. 

 

 

14.7. 

“Mednieku kluba “Kaimiņi”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Novada dome izskata Nekustamā īpašuma  speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par “Mednieku kluba “Kaimiņi””, reģ. Nr. 40008104548 , adrese: “Lapsenes”, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads, 2018. gada 2. novembra iesniegumu par līgumu pagarināšanu 

par medību platību izmantošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, 

Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 
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Slēgt vienošanos par 2013. gada 12. jūnijā noslēgtā līguma Nr. 7 un 2013. gada 18. 

decembra līguma Nr. 12 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu - 2023. gada 31. 

decembris. 

 

 

14.8. 

A. K. iesnieguma izskatīšana  

          Ziņo J. Ivanāns 

[ierobežotas pieejamības informācija] 
 

14.9. 

D. G. iesnieguma izskatīšana 

          Ziņo J. Ivanāns 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

14.10. 

V. L. iesnieguma izskatīšana 
          Ziņo J. Ivanāns 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

15. 

Par rekultivācijas veida saskaņošanu dolomīta atradnei „Sīļukalns III” 
  Ziņo J. Ivanāns 

Novada domes izskata Riebiņu novada domes jurista A. Grebeža lēmumprojektu par SIA 

„Alberts GS”, reģistrācijas numurs 40003312682, Stikāni, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads, 

LV-5331, 2018.gada 12.decembra iesniegumu ar Nr.1/12.12.2018, kurā tiek lūgts saskaņot 

dolomīta atradnes „Sīļukalns III”, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Pavasara mājas”, Sīļukalna 

pagastā, Riebiņu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0312,  rekultivācijas 

veidu: rekultivēt atradni par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī 

izveidot atradnes teritorijā ūdenstilpni. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma 

„Par zemes dzīlēm” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka zemes dzīļu izmantotāju pienākums ir 

ievērot Ministru kabineta apstiprināto derīgo izrakteņu ieguves kārtību, Ministru Kabineta 

2012.gada 21.augusta noteikumiem Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 37., 85., 87. un 

90.punktiem, kurš nosaka, ka visu veidu derīgo izrakteņu ieguvei (izņemot pazemes ūdeņus) pirms 

derīgo izrakteņu ieguves izstrādā derīgo izrakteņu ieguves projektu; Rekultivācijas mērķis ir 

nodrošināt pilnvērtīgu ieguves vietas turpmāku izmantošanu pēc derīgo izrakteņu ieguves 

pabeigšanas, novērst draudus iedzīvotāju veselībai un dzīvībai un apkārtējai videi, kā arī sekmēt 

ieguves vietas iekļaušanos ainavā; Rekultivācijas veidu saskaņo ar pašvaldību. Derīgo izrakteņu 

(izņemot kūdru un sapropeli) ieguves vietas rekultivē: sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā 

vai mežsaimniecībā, izveidojot ūdenstilpes, sagatavojot rekreācijai, sagatavojot izmantošanai 

citā veidā, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita 

Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Saskaņot dolomīta atradnes „Sīļukalns III”, kas atrodas nekustamajā īpašumā 

„Pavasara mājas”, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, zemes vienībā ar kadastra 
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numuru 7678 003 0312, rekultivācijas veidu, rekultivējot atradni par lauksaimniecībā 

vai mežsaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī izveidot atradnes teritorijā ūdenstilpni. 

2. Rekultivācijas projekta eksemplāru iesniegt Riebiņu novada domei. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

16. 

Par topogrāfiskā plāna derīguma termiņa pagarināšanu  

dolomīta atradnei „Sīļukalns III” 
  Ziņo J. Ivanāns 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes jurista sagatavoto lēmumprojektu par 

topogrāfiskā plāna derīguma termiņa pagarināšanu „Sīļukalns III” atradnei. 

2018. gada 17. decembrī tika saņemts SIA „Alberts GS”, reģistrācijas Nr. 40003312682, 

Stikāni, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads, LV-5331, iesniegums ar lūgumu pagarināt 

dolomīta atradnes „Sīļukalns III”, kura atrodas nekustamajā īpašumā „Pavasara mājas”, 

Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā (kadastra Nr. 7678 003 0033), topogrāfiskā plāna 

derīguma termiņu līdz diviem gadiem (līdz 2019. gada 15. decembrim). 

Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 81.punkts nosaka, ka 

topogrāfiskais plāns ir derīgs tikai ar mērnieka parakstu pēc to attiecīgās saskaņošanas, 

pārbaudes un reģistrācijas. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā 

reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi 

garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.  

Uzmērījums reģistrēts pašvaldības ADTI datu bāzē 2017. gada 15. decembrī ar Nr. 7678 TP 

170259. Uzmērījumu izpildīja SIA „TP aģentūra” (sertificēts mērnieks Aivars Meldrājs, 

sert. Nr. AC000000122). 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa 

noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 

datubāzes noteikumi” 81.punktu, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Jāzeps 

Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, 

Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt SIA „TP aģentūra” izstrādātā topogrāfiskā plāna zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7678 003 0312 (uzmērījuma reģ. Nr. 7678 TP 170259) derīguma 

termiņu līdz 2019.gada 15.decembrim. 

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

(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.50 

 

Sēdes vadītājs     (personīgais paraksts)   J. Ivanāns 

 

Protokoliste    (personīgais paraksts)    K. Nagle 

 

 

Protokols parakstīts 20.12.2018.
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