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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 

 

 

2020. gada 21. jūlijā                       Nr. 9 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Darba kārtībā: 

 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana  zivju resursu aizsardzības pasākumu 

efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā” 

P. Rožinskis 

2. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vasaras nometne 

bērniem “Veselā miesā - vesels gars”” 

P. Rožinskis 

3. 
Par finansējuma piešķiršanu mākslas plenēram  

“Radošais vasaras mirklis”  Riebiņos 

P. Rožinskis 

4. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A. S. P. Rožinskis 

5. Par bērnu vasaras nometņu norises saskaņošanu P. Rožinskis 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu P. Rožinskis 

7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu fizisko personu nāves gadījumā, ja nav 

iespējams piedzīt no mantiniekiem 

P. Rožinskis 

8. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu uz 01.07.2020. 

P. Rožinskis 

9. Par ūdens skaitītāju parādu naudas dzēšanu P. Rožinskis 

10. Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu   P. Rožinskis 

11. 
Par saistošo noteikumu Nr. 9/2020 „Par sabiedrisko kārtību 

Riebiņu novadā” projektu   

P. Rožinskis 

12. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 

„Linejsala” 

P. Rožinskis 

13. 
Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

76760040301 

P. Rožinskis 

14. 
Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76700080206 

P. Rožinskis 

15. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 
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Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: vecākā juriste Inese Pedāne 

 

Interesenti: Arvīds Soldāns 

 

Nepiedalās:  Āris Elsts (aizņemts pamatdarbā), Jāzeps Ivanāns (attaisnojošo iemeslu dēļ) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus četrus jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

 

1. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam P. 

Rožinskim; 

2. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76800040192 

atsavināšanu; 

3. Ļ. Gailišas iesnieguma izskatīšana; 

4. Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot četrus papildus jautājumus, un sākt sēdi. 

 

 

 

1.  

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „ Materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana  zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes 

paaugstināšanai Riebiņu novadā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts 

iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās 

institūcijas kārtējos izdevumus)” izstrādātajam projektam „Materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana  zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai 

Riebiņu novadā” . 

Projekta  mērķis ir stiprināt Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieku, kas veic 

zivju inspektoru pienākumus, kapacitāti zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildes 

nodrošināšanai, papildinot materiāltehnisko bāzi. Projekta kopējās izmaksas sastāda 

5037.52 EUR. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 09.2019. līdz 11.2019. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 

„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu 

līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 
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(Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē 

ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) 

un iesniegt projektu „Materiāltehniskās bāzes uzlabošana  zivju resursu 

aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā” 

2. Paredzēt līdzfinansējumu projektam „Materiāltehniskās bāzes uzlabošana  zivju 

resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā” 

EUR 756.54 (septiņi simti piecdesmit seši eiro 54 centi ) jeb 15% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem 

līdzekļiem 2020. gada budžetā, pārējā projekta summa tiek finansēta no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem. 

3. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot 

līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā. 

 

 

2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vasaras nometne bērniem “Veselā 

miesā - vesels gars”” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par Latvijas valsts budžeta 

finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība atklāta projektu pieteikumu 

konkursa NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” projekta 

“Vasaras nometne bērniem “Veselā miesā - vesels gars”” līdzfinansējumu.  

Riebiņu novada dome ir saņēmusi Sabiedrības integrācijas fonda lēmumu par 

projekta Nr.2020.LV/ĢDP/17 “Vasaras nometne bērniem “Veselā miesā - vesels 

gars”” apstiprināšanu. Projekta kopējās izmaksas EUR 6600,00 Eur (seši tūkstoši seši 

simti euro, 00 centi), no kurām Pašvaldības privātais finansējums (25% no attiecināmām 

izmaksām) ir EUR 1650,00 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro, 00 centi).  Projekta 

finansējuma administrētājs ir Sabiedrības integrācijas fonds (SIF). Projekta ietvaros 

paredzēts noorganizēt vasaras diennakts nometni Riebiņu novada daudzbērnu ģimeņu un 

maznodrošināto ģimeņu bērniem. Nometnes norises vieta ir atpūtas bāze ”Zolva” un 

nometnes organizēšanu veiks biedrība  “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””.  

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt projekta “Vasaras nometne bērniem “Veselā miesā – vesels gars”” 

īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas EUR 6600,00 Eur (seši tūkstoši seši simti 

euro, 00 centi), no kurām Pašvaldības privātais finansējums (25% no projekta 

kopējām izmaksām) ir EUR 1650,00 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro, 00 

centi).   

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā, t.i., EUR 1650,00 (viens 

tūkstotis seši simti piecdesmit euro, 00 centi) no projekta kopējām izmaksām 

ieskaitīt projekta īstenošanas Valsts kases kontā LV59TREL9802376010000. 

3. Projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus novirzīt no pašvaldības budžeta 

pozīcijas “Valsts kltūrkapitāla fonda projekti”. 
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3. 

Par finansējuma piešķiršanu mākslas plenēram  

“Radošais vasaras mirklis”  Riebiņos 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu finansējuma piešķiršanu 

mākslas plenēra organizēšanai Riebiņos laika posmā no 2020. gada 23. augusta līdz 28. 

augustam. 

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

atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Mākslas plenēra “Radošais vasaras mirklis” organizēšanas 

nolikumu (skat. pielikumā). 

2. Paredzēt 1500,00 Eur (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) plenēra 

organizēšanai Riebiņos.  

3. Mākslas plenēra “Radošais vasaras mirklis”  īstenošanai paredzētos līdzekļus 

novirzīt no pašvaldības budžeta pozīcijas “Valsts kultūrkapitāla fonda 

projekti”. 

 

4. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A. S. 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Pedāne, A. S. 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

Arvīds Soldāns pamet sēdi (plkst. 14.15). 

 

5. 

Par bērnu vasaras nometņu norises saskaņošanu 
Ziņo P. Rožinskis 

         Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par bērnu nometņu 

vadītāju Lidijas Ceriņas, Lolitas Adamovičas un biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 

Preiļu komitejas izpilddirektores Zentas Vucānes elektroniski saņemtu informāciju par 

bērnu nometņu norisi un nepieciešamības gadījumā par saskaņojumu bērnu vasaras 

nometnēm, kas notiks Riebiņu novada teritorijā. 

1. Nometnes nosaukums “Ķer piedzīvojumu ĒDENĒ”, kas notiks 03.08.-

12.08.2020., viesu namā “Ēdene”, Geļenovā, Rušonas pag. Riebiņu novadā. 

2. Nometnes nosaukums “Esi aktīvs un vesels”, kas notiks 27.07.-31.07.2020., 

atpūtas bāzē ''Zolva", Rušonas pagasts, Riebiņu novadā. 

3. Nometnes nosaukums “Sporta treniņnodarbības bērniem un jauniešiem”, kas 

notiks 21.07.-30.07.2020. un 02.08.-15.08.2020., Riebiņu vidusskola, Riebiņu 

pagasts, Riebiņu novads. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Saskaņot minēto nometņu norisi Riebiņu novada teritorijā. 



5 
 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu 
 Ziņo P. Rožinskis 

         Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļu parādu dzēšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu 

Riebiņu novada dome (turpmāk - Dome) veic Riebiņu novada domei piekrītošo nodokļu 

administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Domes 

budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 

attiecīgās pašvaldības. 

 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 3.punkts nosaka, ka 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja iestājas Civilprocesa likuma 

563.panta pirmās daļas 4. punktā noteiktie apstākļi (šim piedziņas veidam notecējis 

noteiktais noilguma termiņš). 

 Riebiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 12/2019 Par likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli”normu piemērošanu Riebiņu novadā  5.punkts, nosaka, ka 

nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta ne vēlāk kā 

septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome secina, ka nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju kontos (lēmuma pielikumā maksātāju saraksts) uz 2020.gada 1.jūliju 

izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds kopsummā 1470,36 EUR, par kura 

piedziņu nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un ir pagājis 

septiņu gadu termiņš piespiedu izpildes uzsākšanai.  

 Pašvaldība secina, ka parāds ir dzēšams likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.   

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka Valsts 

ieņēmumu dienests un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā 

internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts 

citādi.  

Gadījumā, kad, lēmumā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām, dzēšot 

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

atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai 

daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu 

pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –no laikā nenomaksātā 

pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, 

tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 3.punktu un Riebiņu novada domes saistošo 

noteikumu Nr. 12/2019 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu  

piemērošanu” 5. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Dzēst nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistītās 

nokavējuma naudas kopsummā par 1470,36 EUR šādām fiziskajām un 

juridiskajām personām:  
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[ierobežotas pieejamības informācija] 

7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

fizisko personu nāves gadījumā, ja nav iespējams piedzīt no mantiniekiem 
Ziņo P. Rožinskis 

         Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fizisko personu nāves gadījumā, ja 

nav iespējams piedzīt no mantiniekiem.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta 3.punktu, veic Riebiņu novada domei (turpmāk – Dome) piekritīgo nodokļu 

administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu 

un trešo daļu, parādi dzēšami fiziskai personai nodokļu maksātājam – viņa nāves 

gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī tiem saistītās 

soda naudas, nokavējuma naudas.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 3.punktu un Riebiņu novada domes saistošo 

noteikumu Nr. 12/2019 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu  

piemērošanu” 5. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus šādām mirušām personām: 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu uz 

01.07.2020. 
 Ziņo P. Rožinskis 

         Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu uz 01.07.2020. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu 

Riebiņu novada dome (turpmāk -Dome) veic Riebiņu novada pašvaldībai piekrītošo 

nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Pašvaldību 

budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 

attiecīgās pašvaldības. 

 Atbilstoši Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai, nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, 

neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro. 

 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka 

Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas 

un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam —šā likuma 

26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa 

iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šā 

panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā 
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noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Iepriekš minētās tiesību normas 

paredz, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldību budžetā ieskaitāmos nodokļa parādus, kā arī 

nokavējuma naudas un soda naudas, jāizpildās diviem kritērijiem, proti, nodokļa parāds 

attiecībā uz kuru nodokļu administrācija ir tiesīga vērst piedziņu nav lielāks par 15 euro, 

kā arī trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu.Minētās tiesību normas, kas regulē nodokļu parādu 

dzēšanas kārtību, ir imperatīvas tiesību normas. Iestāde nevar ignorēt likumdevēja 

noteiktās imperatīvās tiesību normas, kas paredz konkrēta satura lēmuma pieņemšanu, ja 

ir iestājušies normās paredzētie priekšnoteikumi. Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome 

secina, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kontos (lēmuma pielikumā maksātāju 

saraksts) uz 2020.gada 1.jūliju izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds kopsummā 

133,33 EUR, par kura piedziņu nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu un ir pagājis triju gadu termiņš piespiedu izpildes uzsākšanai. Pašvaldība secina, 

ka parāds ir dzēšams likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteiktajā 

kārtībā.  

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka Valsts 

ieņēmumu dienests un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā 

internet informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts 

citādi. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta trešo daļu, 26.panta 6.1daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

17.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Dzēst nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistītās 

nokavējuma naudas kopsummā par EUR 133,33 šādām fiziskajām un juridiskajām 

personām: 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

9. 

Par ūdens skaitītāju parādu naudas dzēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

         Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par ūdens skaitītāju 

parādu naudas dzēšanu. 

 Riebiņu novada pašvaldība ir konstatējusi uzstādīto aukstā ūdens skaitītāju parādu 

esamību personām, pret kurām nav iespējams realizēt prasījuma tiesību par parāda 

atmaksu sakarā ar parādnieku miršanas faktu. 

Ņemot vērā, 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 

„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, 

ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir 

likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta 

iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem 

uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai 

ja uzkrājumi nav izveidoti.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1.DZĒST no Riebiņu  novada pašvaldības bilances šādus uzstādītā aukstā 

ūdens skaitītāju maksājumu parādus: 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

10. 

Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu   
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Administratīvās komisijas 

priekšsēdētājas I. Kunakovas lēmumprojektu par Administratīvās komisijas locekļa 

ievēlēšanu. 

Likuma "Par pašvaldībām" 64.panta 4.daļa nosaka, ka administratīvā pārkāpuma 

procesa veikšanai, kā arī likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

bērniem" noteikto uzdevumu izpildei pašvaldības dome apstiprina pašvaldības 

administratīvo komisiju vismaz 5 cilvēku sastāvā. 
Novada dome saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 64.panta 4.daļu, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Noteikt Administratīvās komisijas locekļu skaitu – pieci. 

2. Ievēlēt Mārīti Bogdanovu par  Administratīvās komisijas locekli.  

 
 

11. 

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2020_ 

„Par sabiedrisko kārtību Riebiņu novadā” projektu   
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes vecākās juristes I. Pedānes un 

Administratīvās komisijas priekšsēdētājas I. Kunakovas lēmumprojektu par saistošajiem 

noteikumiem Nr. 9/2020 „ Par sabiedrisko kārtību Riebiņu novadā”. 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2., 

4. un 6.punktu, Administratīvās atbildības likuma 2.panta ceturto daļu, atklāti balsojot ar 

13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/2020 „Par sabiedrisko kārtību Riebiņu 

novadā” projektu  (skatīt 2. pielikumu). 

 

12. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Linejsala” 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. R., personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2020.gada 29.jūnija iesniegumu par nekustamā 

īpašuma „Linejsala”, kadastra numurs 76780050036, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76780050036 sadalīšanu divos zemes gabalos.  

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Linejsala” sastāvā (kopplatība 17,8 ha) 

ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76780050037 (5,3 ha), 

76780050036 (9,2 ha) un 76780050109 (3,3 ha), kas atrodas Opolajos, Sīļukalna pagastā,  

Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Linejsala” sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76780050036 platība ir 9,2 ha, tā sadalāma 2,5 ha un 6,7 ha platībās. 

 Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 

2016.gada 2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās 

funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)”, izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada 

teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Linejsala” 

ar kadastra Nr. 76780050036, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76780050036 

(platība 9,2 ha) sadalot divos zemes gabalos 2,5 ha un 6,7 ha platībās atbilstoši 

grafiskajam pielikumam. 

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

dabā. 

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,5 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība 

(kods 0101).  

3.1. Noteikt plānoto zemes gabala nosaukumu „Veronikas”. 

3.2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76780050037 5,3 ha platībā 

pievienot nekustamam īpašumam „Veronikas”. 

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (6,7 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība 

(kods 0101). 

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

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

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja 

tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

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

10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

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

ierīcības darbu veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 
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9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas 

Riebiņu novada domē. 

 

 

13. 

Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

76760040301 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

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

42403021417, juridiskā adrese: Krasta iela 6, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu novads, 

2020. gada 17. jūnija vēstulē sniegto mērnieka informāciju par mērniecības darbu 

veikšanu Riebiņu novada Silajāņu pagastā nekustamajā īpašumā „Kairiši”, kadastra 

numurs 76760040081. Ir konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76760040301 platība (piešķirtā platība 0,7 ha) dabā atšķiras no Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētās platības. 

Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu (Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā 

piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū 

atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā 

noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes gabala precizēšanu. 

Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no 

lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 

robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti), atklāti balsojot 

ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040301  platību, nosakot, ka 

tā ir 0,51 ha. 

 

Inese Pedāne pamet domes sēdi (plkst. 14.30). 

 

14. 

Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

76700080206 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Valsts zemes dienesta 

Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) 2020.gada 2.jūnija vēstuli Nr.9-

01/914191-6/1 un 2020.gada 1.jūlija vēstuli Nr.9-01/914191-6/2 par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76700080206 statusa un nekustamo īpašumu īpašnieku 

aktualizāciju, pamatojoties uz Riebiņu novada domes (turpmāk – pašvaldība) 2020.gada 

18.februāra lēmuma „Par zemes izvērtēšanu pēc zemes reformas pabeigšanas” 2.punktu 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76700080206 6,1ha platībā piekrīt pašvaldībai. 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas 

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” nosaka kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas kārtību Kadastra informācijas sistēmā. Reģionālā nodaļa 

pirms kadastra datu aktualizācijas izvērtē, vai iesniegti dokumenti, kas satur reģistrācijai 

nepieciešamās ziņas un vai tās nav pretrunīgas. 
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Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080206 Kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētos datus, reģionālā nodaļa konstatēja, ka Rušonas pagasta 

nekustamā īpašuma 76700080018 sastāvā ir reģistrēta zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 76700080206, tās robežas 2000.gada 10.oktobrī  bija ierādītas dabā. 

Atbilstoši mērniecības lietas materiāliem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700080206 platība pēc veiktajiem uzmērīšanas darbiem ir 5,3ha. Zemes vienībai 

2000.gada 31.oktobrī bija izgatavots zemes robežu plāns, kurā grafiskajā daļā attēlotas 

piecas zemes vienības, tajā skaitā arī zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

76700080206. Vēlāk dažādām zemes vienībām, atbilstoši iesniegtajiem pieprasījumiem, 

bija izgatavoti atsevišķi plāni. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700080206 

jaunā plāna nav. 

Pamatojoties uz pašvaldības 2014.gada 18.februāra lēmumu Nr.30.1 (protokols 

Nr.5) „Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” Kadastra informācijas sistēmā 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700080206 tika izlabota platība no 5,3ha uz 

6,1ha un reģistrēts statuss – rezerves zemes fonds. Dati par veiktajiem mērniecības 

darbiem Kadastra informācijas sistēmā netika dzēsti. Atbilstoši  2020.gada 18.februāra 

lēmuma Nr.29 (protokols Nr.3) „Par zemes izvērtēšanu pēc zemes reformas pabeigšanas” 

2.punktā noteiktajam zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76700080206 6,1ha platībā 

piekrīt pašvaldībai. Reģionālā nodaļa ir secinājusi, ka informācija par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 76700080206 platību ir pretrunīga. Reģionālā nodaļa informē par 

to, ka datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai nav veikta un lūdz 

pašvaldību izvērtēt radušos situāciju un sniegt viedokli.  

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080206 platību, nosakot, ka 

tā ir 5,3 ha atbilstoši 2000. gada 31. oktobra zemes robežu plānam. 

 

 

15. 

Iesniegumu izskatīšana 

15.1. 

A. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo M. Mediņš 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un domes 

vecākās juristes I. Pedānes lēmumprojektu par 2020.gada 17.jūnija A. L., personas kods 

xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā  lūgts noslēgt (pārslēgt) dzīvojamās telpas īres līgumu 

par dzīvokli  Nr. X,  X pagastā, Riebiņu novadā  sakarā ar vīra nāvi. 

Dome konstatē, ka 2012. gada 10.oktobrī tika noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums ar īrnieku – V. L. par šā dzīvokļa izīrēšanu. Īrnieks ir miris un dzīvojamās telpas 

īres līgums ir izbeidzams.  

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamās telpu īri” 5.panta pirmo daļu, 6.panta 

pirmo daļu, 14.panta ceturto daļa,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 
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1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. L.,  personas kods xxxxxx-xxxxx, par 

dzīvokļa  Nr. x , x pagastā, Riebiņu novadā, ar kopējo platību 65,2 m2  izīrēšanu 

uz nenoteiktu laiku.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

 

15.2. 

A. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. G., personas kods 

xxxxxx-xxxxx, adrese, 2020.gada 2.jūlija iesniegumu par īpašuma „Kasjančiki”, kadastra 

numurs 76620070190, kas atrodas Vinkovā, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā, nosaukuma 

un adreses maiņu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības piešķirt 

adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt 

adreses pieraksta formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 8.3 

apakšpunkta normai, kas paredz, ka adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši 

Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu 

informācijas jomā, un  ņemot vērā,  ka viensētu un ēku nosaukumiem jāiekļaujas latviešu 

literārās valodas gramatiskajā sistēmā arī tad, ja tie veidoti no nelatviskiem 

personvārdiem vai sugasvārdiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Mainīt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto adresācijas objekta 

nosaukumu (īpašuma nosaukumu) un adresi ēkām, kas atrodas uz zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 76620070190, no “„Kasjančiki”, Vinkova, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads” uz “„Lielbērzi”, Vinkova, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads”  

(klasifikatora kods 103408413). 

 

 

15.3. 

M. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par M. M., personas kods 

xxxxxxx-xxxxx,  2020. gada 25. jūnija 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Saulstari”, kadastra numurs 76480030164, 

zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480030225, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Pļavziedi”. 
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4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

15.4. 

Mednieku kluba “Riebiņi” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par mednieku kluba 

“Riebiņi”, reģistrācijas numurs 40008045757,  2020. gada 7. jūlija iesniegumu par 

grozījumiem līgumā par medību platību apsaimniekošanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Veikt grozījumus 2016. gada 21. decembrī noslēgtajā līgumā par medību platību 

apsaimniekošanu, izslēdzot šādas zemes vienības: kadastra apzīmējums 

76620010171 (3 ha), 76620040179 (2,97 ha) un 76620010319 (2,4 ha). 

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

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

dienas. 

 

15.5. 

J. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un 

Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. Š., personas kods 

xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 7. jūlija iesniegumu par medību platību apsaimniekošanu. 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Slēgt medību platību apsaimniekošanas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar J. Š., 

personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 

76620010171 (3 ha), 76620040179 (2,97 ha) un 76620010319 (2,4 ha). 

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

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

dienas. 

 

15.6. 

I.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 
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15.7. 

V. Z. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

15.8. 

F. T. iesnieguma izskatīšana   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

16. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam P. Rožinskim 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par domes priekšsēdētāja Pētera 

Rožinska 2020. gada 20. jūlija iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma 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 12 balsīm par (Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), 

pret, atturas nav, Pēteris Rožinskis balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Piešķirt Riebiņu novada domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim: 

1.1. ikgadējo atvaļinājumu 5 kalendārās dienas no 2020.gada 3.augusta līdz 

2020.gada 7.augustam, par laika periodu no 2017.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 

30.jūnijam; 

1.2.ikgadējo atvaļinājumu 24 kalendārās dienas no 2020.gada 8.augusta līdz 

2020.gada 31.augustam, par laika periodu no 2018.gada 1.jūlija līdz 

2019.gada 30.jūnijam. 

2. Uzdot priekšsēdētāja vietniekam Jāzepam Ivanānam aizvietot domes 

priekšsēdētāju Pēteri Rožinski ikgadējā atvaļinājuma laikā. 

 

 
17. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76800040192 atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par 2020.gada 17.jūlija I. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: 

xxx, iesniegumu par zemes gabala 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040192, 

kas atrodas Bojāros, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu atsavināšanai. 

 Pašvaldībai piekritīgā zeme - nekustamais īpašums “Veronikas” ar kadastra 

numuru 76800040192 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76800040192 (1,0 ha). Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta. 

 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, beigu termiņš 2029.gada 19.februāris. 
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 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Veikt apbūvētas zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 

004 0192 kadastrālo uzmērīšanu. 

2. Nekustamo īpašumu “Veronikas”, kadastra numurs 76800040192, reģistrēt 

zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2.  Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800040192 atsavināt. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800040192 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. 

 

 
18. 

Ļ. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par Ļ. G., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. gada 20. jūlija 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Gailīši”, kadastra numurs 76760040132, zemes 

vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040135, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Meža Gailīši”. 

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

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

dienas. 

 

 
19. 

Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemto 

lēmumu apstiprināšanu. 
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Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Riebiņu vidusskolas 

teritorijas labiekārtošana 

un sporta laukuma 

pārbūve 1.kārta - lietus 

ūdens kanalizācijas tīklu 

(no daudzfunkcionālā 

laukuma līdz rezervuāram) 

izbūve un piebraucamo 

ceļu ierīkošana 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

"Austrumu 

būvnieks”" 

SIA 

EIRO 82356,91 

 

Audiovizuālā aprīkojuma 

iegāde kvalitatīvu 

pasākumu nodrošināšanai 

Riebiņu kultūras centrā 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

"Certes.lv" SIA 

 

EIRO 11120,00 

Līgums tiks slēgts ELFLA 

projekta “Audiovizuālā 

aprīkojuma iegāde 

kvalitatīvu pasākumu 

nodrošināšanai Riebiņu 

kultūras centrā” 

atbalstīšanas gadījumā. 

 

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

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

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

Sēdi slēdz plkst.14.45 

 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)    Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  24.07.2020. 
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1. pielikums 

 

 
Riebiņu novada dome un Riebiņu novada kultūras centrs 

Mākslinieku plenērs “Radošais vasaras mirklis” 
NOLIKUMS 

 
1. Organizatori: Riebiņu novada dome un Riebiņu novada kultūras centrs. 

2. Norises laiks un vieta: 2020. gada 23. – 28. augusts Riebiņu novads; 

2.1. gleznošana Riebiņu novada teritorijā;  

2.2. mākslinieku izmitināšana Riebiņu vidusskolas internāta telpās un MJIC 

“Pakāpieni” telpās. 

2.3. plenērā tapušo darbu izstādes atklāšana Riebiņu centrālajā bibliotēkā 2020. gada 

28. augustā. 

Mērķis: Iepazīstināt novada iedzīvotājus ar profesionālo mākslu, popularizēt glezniecību 

Riebiņu novadā, attēlojot Riebiņu novadu mākslas darbos, kā arī turpināt aizsāktās 

plenēra tradīcijas, veicināt komunikāciju starp mākslas baudītājiem un radītājiem, kā arī 

dot iespējas radošas pieredzes apmaiņai visām plenērā iesaistītajām pusēm. 

3. Uzdevumi: 

3.1. plenēra laikā veidot mākslas darbus; 

3.2. veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu starp glezniecības vecmeistariem un 

jauniem māksliniekiem, kā arī mākslas mīļotājiem; 

3.3. veicināt plenēra dalībnieku pašizpausmi dažādos glezniecības žanros; 

3.4. plenēra norisi atspoguļot vietējos medijos;  

3.5. sarīkot plenēra laikā tapušo darbu izstādes atklāšanas pasākumu; 

3.6. popularizēt Riebiņu novadu reģionā un Latvijā, veicināt kultūras un mākslas 

pieejamību sabiedrībai, radot kvalitatīvus kultūras produktus Riebiņu novadā. 

5. Dalībnieki:  

5.1. organizatoru uzaicinātie mākslinieki; 

5.2. brīvprātīgi ikviens interesents, kurš vēlas gleznot (nodrošinot sev gleznošanai 

visu nepieciešamo un uzturēšanās (nakšņošana un ēdināšana) izmaksas sedzot 

pats). 

6. Organizatoru nodrošinājums: 

6.1. Naktsmītnes uzaicinātajiem māksliniekiem no 23.08-28.08.; 
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6.2. Uzaicinātajiem māksliniekiem ēdināšana trīs reizes dienā Riebiņu vidusskolas 

ēdnīcā. 

6.3. 1 audekls (kanva) 60x60 katram māksliniekam. 

7. Dalībnieka nodrošinājums: 

7.1. Ierašanās Riebiņu vidusskolā, MJIC “Pakāpieni” 

7.2. Darba materiāli gleznošanai (otas, krāsas, kanvas u.tml.); 

7.3. Piedalīšanās izstādes atklāšanā ar saviem tapušajiem darbiem 

7.4. Atstāt vienu gleznu (darbu) plenēra organizatoriem uz 1 iedotā audekla 

(kanvas). 

8. Pieteikšanās kārtība:  

8.1. 20 māksliniekus uzaicina organizatori; 

8.2. Pārējie interesenti, kas vēlas piedalīties plenērā gleznojot, aicināti pieteikties līdz 

2020. gada 14. augustam sazinoties ar organizatoriem. 

9. Finansējums: 

9.1. Kanvas – 200,00 Eur 

9.2. Ēdināšanas izmaksas – 850,00 Eur 

9.3. Reprezentatīvie materiāli – 250,00 Eur 

9.4. Izstādes atklāšanas/noslēguma pasākuma izmaksas – 200,00 Eur 

 

Plenēra organizatoru kontaktpersonas: 

Inese Jakovele , Attīstības un plānošanas daļas vadītāja  26336395, 
inese.jakovele@riebini.lv  
 

Ilze Kudiņa, Projektu vadītāja 26305999, ilze.kudina@riebini.lv  

Antra Meluškāne, Projektu vadītāja 26388368, antra.meluskane@riebini.lv 

 

mailto:inese.jakovele@riebini.lv
mailto:ilze.kudina@riebini.lv
mailto:antra.meluskane@riebini.lv

