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Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 
VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

 

2021. gada 15. jūnijā       Nr. 10 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.10 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

 

 

Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris 

Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, 

Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors 

 

Domes administrācijas pārstāvji:  izpilddirektors J. Leicis, galvenā grāmatvede V. Želve, 

Privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja A. Tumašova, Attīstības un 

plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele 

 

Nepiedalās:  Margarita Krole (attaisnojošo iemeslu dēļ) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus šādus 

jautājumus: 

 

3. Par zemes nomu P. Rožinskis 

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam “Leiniški” 

P. Rožinskis 

5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 76760040310 

P. Rožinskis 

6. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par Riebiņu novada domes 2020. gada finanšu pārskata, 

Riebiņu novada pašvaldības publiskā pārskata par 2020. 

gadu apstiprināšanu un zvērināta revidenta atzinumu 

P. Rožinskis 

2. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 
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7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam “Kairiši” 

P. Rožinskis 

8. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai P. Rožinskis 

9. Par dzīvokļa Nr. 7, “2”, Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, ar 

kadastra numuru 76709000017, nodošanu atsavināšanai 

P. Rožinskis 

10. Par nekustamā īpašuma “Ozolgatve” ar kadastra numuru 

7670 008 0117 atsavināšanu 

P. Rožinskis 

11. Par parāda par apkuri dzīvoklim  Nr.17, Nr. 18 , Rēzeknes 

ielā 1, Riebiņos, Riebiņu pag.,  dzēšanu 

P. Rožinskis 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu P. Rožinskis 

13. Par precizējumu Riebiņu novada attīstības programmas 

2019.-2025. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plānā 

P. Rožinskis 

14. Par prioritāro Riebiņu novada autoceļu saraksta 

apstiprināšanu Riebiņu novada ceļu infrastruktūras 

uzlabošanai 2021. – 2025. gadam 

P. Rožinskis 

15. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu pašvaldības 

investīciju projekta “Riebiņu vidusskolas teritorijas 

labiekārtošanas un sporta laukuma pārbūve” realizācijai 

P. Rožinskis 

16. Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu P. Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija 

Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina 

Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 14 (četrpadsmit) 

jautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi. 

 

 

 

 

1. 

Par Riebiņu novada domes 2020. gada finanšu pārskata, Riebiņu novada pašvaldības 

publiskā pārskata par 2020. gadu apstiprināšanu un zvērināta revidenta atzinumu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas V. Želve 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un galvenās grāmatvedes Vēsmas 

Želves lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 2020. gada finanšu pārskata, Riebiņu novada 

pašvaldības publiskā pārskata par 2020. gadu apstiprināšanu un zvērināta revidenta atzinumu 

(skat. 1. pielikumu). 

Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris 

Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis 

Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt finanšu pārskatu par 2020. gadu.  

2. Apstiprināt Riebiņu novada pašvaldības publisko pārskatu par 2020. gadu. 

3. Informāciju par zvērināta revidenta atzinumu pieņemt zināšanai. 

 

   2. 

Iesniegumu izskatīšana 

2.1. 

Rušonas pamatskolas direktores Janīnas Šeļegovičas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Rušonas 

pamatskolas direktores Janīnas Šeļegovičas iesniegumu par parāda par ēdināšanu pirmsskolā 

dzēšanu G.A. I. un A. B.. 

Parāds izveidojies 2018. gadā, abi bērni ir no daudzbērnu ģimenēm, deklarēti Preiļu 

novada Aizkalnes pagastā. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta 

Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars 

Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Dzēst parādu par ēdināšanu EUR 60,30 apmērā G.A. I.. 

2. Dzēst parādu par ēdināšanu EUR 30,60 apmērā A. B.. 

 

 

2.2. 

Biedrības “Atspulgs L” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par biedrības 

“Atspulgs L” valdes priekšsēdētājas Skaidrītes Grigales 21.05.2021. iesniegumu par vasaras 

dienas nometnes organizēšanu Riebiņu vidusskolā no 05.07.2021. līdz 09.07.2021. (25 

bērniem), ievērojot epidemioloģiskos apstākļus un visas nepieciešamās prasības. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris 

Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis 

Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

Saskaņot vasaras dienas nometnes organizēšanu Riebiņu vidusskolā no 05.07.2021. līdz 

09.07.2021.  

 

2.3. 

A. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par A. Š., personas kods 

xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. gadam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu. 

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu, 

5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas paredz, 

ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās 

makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera 

teritorijā.  

   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un 

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita. 
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   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu 

limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

  Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka A. Š. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts 

Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, 

Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut A. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu murdu 

ar sētas garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit 

eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts 

Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 

2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

2.4. 

N. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par N. P., personas kods 

xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. gadam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu. 

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu, 

5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas paredz, 

ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās 

makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera 

teritorijā.  

   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un 

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita. 



5 
 

   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu 

limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu 

garuma limita. 

  Noteikt maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu, 2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 

  Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka N. P. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts 

Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, 

Andrs Sondors), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut N. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu murdu 

ar sētas garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit 

eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts 

Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 

2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

3. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par zemes nomu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, 

Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Izskatot G. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 25.maija  

iesniegumu par  zemes nomas līguma pagarināšanu trijām zemes vienībām,  pamatojoties 

uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 1,1ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76800040171, 3,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040396 

un 1,3210ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040358, kas atrodas Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada 

domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
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2. Izskatot Ā. J. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 1.jūnija  

iesniegumu par  zemes nomas līguma pagarināšanu,  pamatojoties uz Ministru kabineta 

nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 

iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 1,5ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76700110207, kas atrodas Bašķos, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 

gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas 

maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 

punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

3. Izskatot A. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 7.jūnija  

iesniegumu par  zemes nomas līguma pagarināšanu,  pamatojoties uz Ministru kabineta 

nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 

iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,9ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76760040196, kas atrodas Kuļčos, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot 

nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas 

pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. 

Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

4. Izskatot A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 7.jūnija  

iesniegumu par 2011.gada 25.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma nr. M-2 

pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 2,1ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76760020109, kas atrodas Rozalinā, Silajāņu pagastā, Riebiņu 

novadā, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 30.augusta Ministru 

kabineta nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. Zemes lietošanas 

mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Izskatot V. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 25.maija  

iesniegumu par  zemes vienības iznomāšanu,  pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,3ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780060121, 

kas atrodas Aizpuriešos,  Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas 

maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu 

maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

6. Izskatot V. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 15. jūnija 

iesniegumu par  zemes vienības iznomāšanu,  pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 5,2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76700080092, 

kas atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu 

atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas 

cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes 
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nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

4. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Leiniški” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par I.S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 11.jūnija iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Leiniški”, kadastra nr. 76620030022, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620030022 sadalīšanu divos zemes gabalos. 

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma “Leiniški” sastāvā ietilpst viena zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 76620030022 (22,9ha), kas atrodas Leinišķos, Riebiņu pagastā Riebiņu 

novadā. 

Nekustamā īpašuma “Leiniški” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620030022 platība ir 22,9, tā sadalāma 4,2ha un 18,7 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs 

Sondors), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Leiniški”, kadastra 

nr. 76620030022, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620030022 (platība 22,9ha) 

sadalot divos zemes gabalos 4,2ha un 18,7ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

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

3.Noteikt atdalāmā zemes gabala (4,2ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

3.1. Atdalāmajam zemes gabalam (4,2ha) piešķirt plānoto nosaukumu 

“Leidruvas”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (18,7ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

4.1.Atstāt spēkā ēkām VARIS piešķirto adresi “Leiniški”, Leinišķi, Riebiņu  

pagasts, Riebiņu novads (kods 103405520). 

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

apstiprināto teritorijas plānojumu (spēkā no 20212.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 projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

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

novada domē. 
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5. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760040310 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par SIA “Malka24.lv”, reģ. nr. 44103074269, jur. adrese: “Kārļi”, Ērģemes pagasts, Valkas 

novads, valdes locekļa Māra Simanoviča 2021.gada 11.jūnija iesniegumu par zemes lietošanas 

mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760040310 3,85 ha platībā Silajāņu 

pagastā Riebiņu novadā, dome konstatējusi, ka saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta 1.daļas 1.punktu “Zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes 

vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma mērķi un lietošanas mērķim 

piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka 

vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes 

vienības daļa(…)”. 

Pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, Riebiņu novada 

pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā no 14.08.2021., (14.08.2012. Riebiņu saistošie 

noteikumi Nr.9 par Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam terotorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis 

Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760040310 3,85 ha platībā zemes 

lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes (kods 0101) uz zemi, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

6. 

Iesniegumu izskatīšana 

6.1. 

D. A. iesnieguma izskatīšana 
 Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par D.A., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2020.gada 9.jūnija iesniegumu par 

zemes lietošanas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7670 008 0201, kas atrodas 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. Dome konstatē, ka nekustamais īpašums “Sedeža ezers”, 

kadastra nr. 76700080201 sastāv no vienas zemes vienības 22,7ha platībā. Zemes vienība ir 

kadastrāli uzmērīta, reģistrēta zemesgrāmatā, zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000029372, 

īpašuma  īpašnieki vai juridiskie valdītāji ir 16 fiziskas personas, starp kurām zemes lietošanas 

tiesības bija piešķirtas A. A., personas kods xxxxxx-xxxxx (miris), saskaņā ar Valsts zemes 

dienesta Latgales reģionālās nodaļas Preiļu filiāles 2000.gada 5.septembra lēmumu Nr.6.1-

22/730 “Par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”. Likuma noteiktā kārtībā minētā persona 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080201 pienākošos 1/16 domājamo daļu nav 

izpirkusi. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu bijušajam zemes lietotājam nav izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, 01.09.2009. MK noteikumiem Nr.996 
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„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi”, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga 

Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, uz 1/16 domājamo 

daļu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76700080201 (Sedeža ezers, kopplatība 

22,7ha). 

2. Iznomāt zemes vienības daļu (1/16 dom. d.) ar kadastra apzīmējumu 76700080201 D. 

A., personas kods xxxxxx-xxxxx (2019. gada 10.aprīļa mantojuma apliecība par tiesībām 

uz mantojumu pēc likuma). 

3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar D. A. uz 10.gadiem, nosakot nomas maksu 

atbilstoši 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” noteikumiem. Zemes lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu īpašumā 

vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302). 

 

6.2. 

J. K. iesnieguma izskatīšana 
 Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par J. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 4.aprīļa  iesniegumu par 

zemes gabala 0,024ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050569 nodošanu atsavināšanai, 

kas atrodas Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

 Novada dome konstatē, ka apbūvēts zemes gabals 0,024ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76620050569, kas atrodas Aizupes ielā 17, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2009.gada 8.decembra lēmumu nr.12, nav kadastrāli 

uzmērīts. Zemes gabalam noteikts zemes lietošanas mērķis – transportlīdzekļu garāžu apbūve 

(kods-1104) atbilstoši novada teritorijas plānojumam. Zemes gabals nodrošina piekļuvi ēkas 

(būves) īpašumam (kadastra nr. 7662 505 0094) Aizupes ielā 17, Riebiņos, kura īpašnieks ir 

J.K.. Pašvaldība ar J. K. noslēgusi zemes nomas līgumu. 

 Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktam, 21.panta 17.punktam, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.pantu, atbilstoši Riebiņu 

novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, novada dome, 

izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju,  ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs 

Sondors), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050569 kadastrālo uzmērīšanu un 

reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76620050569 nosaukumu 

“Aizupes iela 17”. 

3. Nodot atsavināšanai zemes vienību 0,024ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76620050569. 

3.1. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu 

dabā. 
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4. Zemes vienību (kadasta apz. 76620050569) 0,024ha platībā  atsavināt Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

 

6.3. 

J. N. iesnieguma izskatīšana   
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 
 

6.4. 

A. S. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par A. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 11.jūnija iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Silmalas”, kadastra nr. 76700130003 sadali Rušonas pagasta Siveriņā.  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, un  Riebiņu novada 

teritoriālplānojumu 2012.-2024.gadam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis 

Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Silmalas”, kadastra numurs 7670 013 0003, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 76700130003 (platība 4,46ha) un zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 76700130002 (platība 2,04ha), izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Piešķirt nekustamam īpašumam nosaukumu “Piekrastes”. 

 

6.5. 

Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas iesnieguma izskatīšana   
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris 

Novada dome izskata Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas 

2021. gada 14. jūnija iesniegumu par īrese parādu dzēšanu. 

Deputāta J. Kupra priekšlikums – neatbrīvot minētās personas no pārāda. 

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 1 balsi par (Jānis Kupris ), pret nav, 13 atturas (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, , Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, 

Andrs Sondors), novada dome nolemj: 

Neatbalstīt deputāta Jāņa Kupra priekšlikumu. 

 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, 

Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, 

Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne), 1 pret (Jānis Kupris), 2 atturas (Andrs Sondors, Maigonis 

Mediņš), nolemj: 

1. Dzēst īres parādu V. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, par summu 193,65 EUR par 

dzīvokļa īri Jaunā ielā 5/8, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. 

2. Dzēst īres parādu L. T., personas kods xxxxxx-xxxxx, par summu 79,46 EUR par 

dzīvokļa īri Jaunā ielā 5/18, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. 
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7. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Kairiši” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par Z. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl.  adrese: xxx, 2021.gada 25.maija iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Kairiši”, kadastra nr. 76760040081, Silajāņu pagastā Riebiņu novadā 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040081 sadalīšanu divos zemes gabalos. 

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma “Kairiši” sastāvā ietilpst trīs zemes vienības, kas 

atrodas Silajāņu pagastā Riebiņu novadā. 

Nekustamā īpašuma “Kairiši” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76760040081 platība ir 12,27ha, tā sadalāma 2,0ha un 10,27 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs 

Sondors), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Kairiši”, kadastra 

nr. 76760040081, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760040081 (platība 12,27ha) 

sadalot divos zemes gabalos 2,0ha un 10,27ha platībās atbilstoši sadales shēmai. 

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (10,27ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

3.1. Atdalāmajam zemes gabalam (10,27ha) piešķirt plānoto nosaukumu 

“Kurzemnieki”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (2,0ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

4.1. Atstāt spēkā ēkām VARIS piešķirto adresi “Kairiši”, Kairīši, Silajāņu pagasts, 

Riebiņu novads (kods 106350826). 

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

apstiprināto teritorijas plānojumu (spēkā no 20212.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 projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

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

novada domē. 

 

8. 
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Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par  

dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. 

Izskatot Stabulnieku pagasta Stabulnieku ciema un Rušonas pagasta Gaiļmuižas ciema 

daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īrnieku   iesniegumus par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai 

konstatēts, ka minētās dauddzīvokļu mājas un zemesgabali uz kuriem atrodas mājas ir 

reģistrētas Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. Līdz ar to  pamatojoties uz 

likuma ”Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās  daļas piekto punktu, 

kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, 45.panta  ceturto daļu, 

kurā noteikti nosacījumi, pie kādiem  tiek atļauts atsavināt izīrētu dzīvokli, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.425 ”Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 10.2 punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai un 

pamatojoties uz Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas ierosinājumu 

un likuma ”Par pašvaldībām”21.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis 

Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda dzīvokļu īpašumus, kuri 

ietilpst zemes un būvju īpašuma: 

1.1. Jaunā iela 5, Stabulnieki  ar kadastra numuru 7680 004 0477 sastāvā: 

N.p.k. Dzīvokļa īpašuma  

adrese 

Dzīvokļa 

 Kopplatība 

kv.m. 

Domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas  un 

zemesgabala 

1. 

 

Jaunā iela 5-22 51,7 517/9344 

 

1.2. Skolas iela 5, Stabulnieki  ar kadastra numuru 7680 004 0345 sastāvā: 

N.p.k. Dzīvokļa īpašuma  

adrese 

Dzīvokļa 

 Kopplatība 

kv.m. 

Domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas  un 

zemesgabala 

1. 

 

Skolas iela 5-8 62,3 623/12258 

 

1.3. Skolas iela 8, Stabulnieki ar kadastra numuru 7680 004 0346 sastāvā: 

N.p.k. Dzīvokļa īpašuma  

adrese 

Dzīvokļa 

 Kopplatība 

kv.m. 

Domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas  un 

zemesgabala 

1. 

 

Skolas iela 8-8 56,8 568/10361 

 

1.4. ”Gailīši 1”, Gaiļmuiža  ar kadastra numuru 7670 001 0284 sastāvā: 

N.p.k. Dzīvokļa īpašuma  

adrese 

Dzīvokļa 

 Kopplatība 

kv.m. 

Domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas  un 

zemesgabala 

1. 

 

”Gailīši 1”-5, Gaiļmuiža   29,2 292/1930 
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2. Nodot atsavināšanai izīrētos dzīvokļus, kuri minēti šā lēmuma 1. punktā, 

daudzdzīvokļu mājās Stabulnieku pagastā, dzīvojamo  māju kopīpašuma, palīgēku (ja 

tādas ir īpašuma sastāvā), un zemesgabala domājamās daļas, tos pārdodot par brīvu cenu 

( nosacīto cenu ) dzīvokļu īrniekiem.  

3. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas 

procesu. 

4. Noteikt ka nosacīto cenu  veido kadastrālā vērtība (saskaņā ar VZD informāciju) un 

atsavināšanas izdevumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1priv.sert. x 39,84 EUR (privatizācijas 

sertifikāta vērtība-28 lati). 

5. Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20% apmērā no kadastrālās vērtības par īres tiesību 

pirkšanu no pašvaldības un par kapitālieguldījumiem, saskaņā ar pašvaldības izziņu un 

apliecinošiem dokumentiem.   

 

 

9. 

Par dzīvokļa Nr. 7, “2”, Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, ar kadastra numuru 76709000017, 

nodošanu atsavināšanai 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par  

dzīvokļa Nr. 7, “2”, Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, ar kadastra numuru 76709000017, nodošanu 

atsavināšanai. 

Izskatot Rušonas pagasta Gaiļmuižas ciema daudzdzīvokļu mājas ”2” dzīvokļa Nr.7 

īrnieces  iesniegumus par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai konstatēts, ka minētais 

dzīvoklis ir reģistrētas Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. Līdz ar to  

pamatojoties uz likuma ”Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās  

daļas piekto punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa 

īpašumu, 45.panta  ceturto daļu, kurā noteikti nosacījumi, pie kādiem  tiek atļauts atsavināt 

izīrētu dzīvokli, Ministru kabineta noteikumu Nr.425 ”Kārtība, kādā atsavināma valsts un 

pašvaldību manta” 10.2 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības 

mantas nodošanu atsavināšanai un pamatojoties uz Riebiņu novada domes privatizācijas un 

atsavināšanas komisijas ierosinājumu un likuma ”Par pašvaldībām”21.pantu, atklāti balsojot ar 

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris 

Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, 

Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Nodot   atsavināšanai izīrēto dzīvokļa īpašumu Nr. 7 , “2”, Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, 

ar kadastra numuru 76709000017, ar tam piederošām dzīvojamo  māju kopīpašuma, 

palīgēku un zemesgabala domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) 

dzīvokļa īrniekiem.  

2. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas 

procedūru. 

3. Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20% apmērā no kadastrālās vērtības par īres tiesību 

pirkšanu no pašvaldības un par kapitālieguldījumiem, saskaņā ar pašvaldības izziņu un 

apliecinošiem dokumentiem.   
 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Ozolgatve” ar kadastra numuru 7670 008 0117 atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu par 

nekustamā īpašuma “Ozolgatve” ar kadastra numuru 7670 008 0117 atsavināšanu. 
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Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta (bijušā pastāvīgā zemes lietotāja) 

iesniegumu „Par zemes gabala atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija ir 

uzsākusi darbus atsavināšanas procedūras nodrošināšanai.  

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu zemes lietotājām ar novada domes lēmumu 

09.11.2010.g. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu 

(beigu termiņš 15.04.2029.).  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu 

atsavināšanu var ierosināt persona uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, uz kuru Pabeigšanas 

likuma noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar pašvaldību ir noslēgts zemes 

nomas (pirmtiesību) līgums. 

Nekustamā īpašuma ”Ozolgatve” ar kadastra numuru 7670 008 0117 sastāvā ietilpst 

viena zemes vienība 4,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7670 008 0117. Uz zemes vienības 

atrodas personas tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja un četras saimniecības ēkas. Pēc 

bijušā zemes lietotāja pasūtījuma ir  veikti zemes mērniecības darbi. 

Īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda minētajam īpašumam vēl nav nostiprinātas 

zemesgrāmatā.  

 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 zemes grāmatās”3.panta 5.daļu un 

atbilstoši Riebiņu novada domes privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris 

Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis 

Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, novada dome 

nolemj: 

1. Veikt nekustamā īpašuma ”Ozolgatve” ar kadastra numuru 7670 008 0117, kura 

sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  7670 008 0117 ar kopplatību 

4,92 ha, reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Ozolgatve”, Firsovas, Rušonas pagasts, ar 

kadastra numuru 7670 008 0117, 4,92 ha kopplatībā. 

3. Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas 

procedūru. 

 

11. 

Par parāda par apkuri dzīvoklim  Nr.17, Nr. 18 , Rēzeknes ielā 1, Riebiņos, 

Riebiņu pag.,  dzēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata lēmumprojektu par parāda par apkuri dzīvoklim  Nr.17, Nr. 18 , 

Rēzeknes ielā 1, Riebiņos, Riebiņu pag.,  dzēšanu. 

Riebiņu novada dome ( turpmāk – Dome) 2017.gada 13.novembrī ir nepamatoti 

izrakstījusi rēķinu –faktūru Nr.513 SIA “Agrofirma Turība” par dzīvokļa Nr.17, Rēzeknes ielā 

1, Riebiņos, apkuri 2017.gada martā un aprīlī, un par dzīvokļa Nr.18 Rēzeknes ielā 1, Riebiņos, 

apkuri 2017.gada martā un aprīlī. Kopējā summa ir EUR 361, 45 . 

 Dome, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu , 

Ministru kabineta 2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs" 187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem 

ir neiespējama, jo ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos 

gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, atklāti balsojot ar 7 balsīm par 
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(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Ilga Pokšāne,), pret nav, 7 atturas (Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Ārija Pudule, Āris Elsts, Edgars Vilcāns, Juris Sparāns), nolemj: 

DZĒST Riebiņu  novada domes 2017.gada 13.novembrī  SIA “Agrofirma Turība” 

nepamatoti izrakstīto rēķinu Nr.513 par dzīvokļa Nr.17, Rēzeknes ielā 1, Riebiņos, apkuri 

2017.gada martā un aprīlī un par dzīvokļa Nr.18, Rēzeknes ielā 1, Riebiņos, apkuri 

2017.gada martā un aprīlī EUR 361,45 (trīs simti sešdesmit viens euro, 45 centi) apmērā. 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu 

12.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata 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, 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.  

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).  

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

kontā (pielikumā maksātāju saraksts) uz 2021.gada 14.jūniju izveidojies nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds kopsummā 175,02 EUR, par kura piedziņu nav pieņemti lēmumi par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu un ir pagājis septiņu gadu termiņš piespiedu izpildes uzsākšanai.  

Dome 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, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, 

Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs 

Sondors), pret, 1 atturas (Jānis Kupris), novada dome nolemj: 

1. Dzēst nodokļa maksātāja nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu kopsummā par 

175,02 EUR fiziskai un juridiskai personai: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds, 

nosaukums 

Personas 

kods, 

veinotais 

reģ.nr. 

NĪN parāds 

EUR 

Nokavējuma 

nauda EUR 

Kopā 

EUR 
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1. J.M. xxxxxx-

xxxxx 

32,33 12,94 45,27 

2. “SAU”SIA 

(zemes noma 

1997.-2008.)  

47703000250 64,88 64,87 129,75 

 

2. Publicēt Riebiņu novada domes mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi– nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Aina 

Tumašova. 

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

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

 

 

12.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu 

fiziskām personām. 

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, 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 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.  

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

kontā ( pielikumā maksātāja saraksts) uz 2021.gada 14.jūniju izveidojies nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds kopsummā 12,06 EUR, par kura piedziņu nav pieņemti lēmumi par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu un ir pagājis triju gadu termiņš piespiedu izpildes uzsākšanai. 

 Parādi ir dzēšami likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā noteiktajā 

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

pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 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 6.1 daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās 

daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta 

Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars 
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Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, novada dome nolemj: 

1. Dzēst nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus kopsummā par 

EUR 12,06 šādai fiziskai personai:  

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Personas 

kods 

NĪN parāds 

EUR 

Nokavējuma 

nauda EUR 

Kopā 

EUR 

1. M.M. xxxxxx-

xxxxx 

8.72 3.34 12.06 

2. Publicēt Riebiņu novada domes mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Aina 

Tumašova. 

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

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

 

 

12.3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas 

dzēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu 

un ar to saistīto nokavējuma naudas 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, 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.  

Dome secina, ka nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kontos uz 2021.gada 14,jūniju 

izveidojies kreditora prasījuma (nekustamā īpašuma nodokļa  un ar to saistīto nokavējuma 

naudas ) parāds kopsummā par  1912.09 euro , pret maksātnespējīgām fiziskām personām, 

kurām ar tiesas lēmumu nolemts izbeigt saistību dzēšanas procedūru un fizisko personu 

maksātnespējas procesu, kā arī dzēst tās saistības, kas nav izpildītas saistību dzēšanas 

procedūras laikā. 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis fiziskās 

personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās 

minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietas par dzēsto 

saistību piedziņu tiek izbeigtas.  

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu lēmumu par parādnieka 

atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskā personas saistību dzēšanas plānā 

pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.28 

panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa 

pasludināšanas tiesa, pamatojoties uz attiecīgu pieteikumu, lemj par fiziskās personas saistību 

dzēšanas plāna un tā grozījumu apstiprināšanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35 panta 

trešo daļu, apstiprinot saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību 

dzēšanu, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā. Pamatojoties uz Civilprocesa 

likuma 363.36 pnta otro daļu, Ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka 

parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.pantu, tā 

https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums
https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums#p164
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vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas 

saistību dzēšanas plānā. 

 Ņemot vērā minēto ir secināms, ka kreditora prasījuma (nekustamā īpašuma nodokļa  

un ar to saistīto nokavējuma naudas parāds kopsumma par 1912.09 euro, kas domē uz 

2021.gada 14.jūniju, pret  maksātnespējīgām fiziskām  personām, kurām ar tiesas lēmumu 

nolemts izbeigt saistību dzēšanas procedūru un fizisko personu maksātnespējas procesu, kā arī 

dzēst tās saistības, kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā, ir jādzēš. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.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 noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

 Gadījumā, kad, lēmumā minētajām 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 maksājuma samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksāta pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, 

dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā, pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un 

pamatparāda pieaugumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvadībām”21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris 

Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis 

Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, novada dome 

nolemj: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, ar to saistīto nokavējuma naudu 

šādām maksātnespējīgām fiziskām personām: 

Nr.p.

k. 

Vārds, uzvārds Personas kods MN 

procesa 

izbeigšana 

NĪN parāda 

kopsumma 

EUR 

1. J. B.  12.06.2013. 1083.49 

2. S. F.  22.09.2020. 105.35 

3. R. K.  23.05.2017. 309.64 

4. A. L.  12.04.2016. 56.26 

5. S. S.  03.03.2020. 93.52 

6. J. S.  29.10.2010. 263.83 

2. Publicēt Riebiņu novada domes mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Aina 

Tumašova. 

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

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

 

12.4. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata lēmumprojektu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 

likvidētām juridiskām personām. 
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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, 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.  

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.pana pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka valsts 

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

naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja 

to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 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. Pamatojoties uz iepriekšminēto 

un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumiem, kas publicēti laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, zemāk minēto juridisko personu nodokļa parādi un ar to saistītā nokavējuma naudas 

ir dzēšamas: 

Nr,p.k. Nosaukums Vienotais 

reģistrācijas 

numurs 

Izslēgšanas/ 

Izslēgšanas/likvidā

cijas datums 

NĪN 

parāda 

kopsumma 

EUR 

1. “M13” 51503065321 25.08.2020. 313.43 

 

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

Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā 

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

Gadījumā, kad, lēmuma minētajām 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 maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta 

nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto 

dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un 

pamatparāda pieaugumu.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 

pirmās daļas 7.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, 

Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, 

Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas 

nav, novada dome nolemj: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, ar to saistīto nokavējuma naudu 

šādai likvidētai juridiskai personai: 

Nr,p.k. Nosaukums Vienotais 

reģistrācijas 

numurs 

Izslēgšanas/ 

Izslēgšanas/likvid

ācijas datums 

NĪN 

parāda 

kopsumma 

EUR 
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1. “M13” 51503065321 25.08.2020. 313.43 

 

2. Publicēt Riebiņu novada domes mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi– nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Aina 

Tumašova. 

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

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

 

 

13. 

Par precizējumu Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Stratēģiskās 

daļas Investīciju plānā 
Ziņo P. Rožinskis, I. Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Inese Jakoveles   

sagatavoto lēmumprojektu par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 

Stratēģiskās daļas Investīciju plāna precizēšanu. 

Nepieciešams izteikt Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 

Stratēģiskās daļas Investīciju plāna VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 

RV1.7. Sporta pasākumi un aktīvs dzīvesveids U1.7.1. Sporta infrastruktūras attīstība, sporta 

aprīkojuma nodrošināšana Projekts Nr. 86 Sporta laukumu atjaunošana jaunā redakcijā: 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Āris 

Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis 

Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, novada dome 

nolemj: 

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide RV1.7. Sporta pasākumi un aktīvs 

dzīvesveids U1.7.1. Sporta infrastruktūras attīstība, sporta aprīkojuma nodrošināšana Projekts 

Nr. 86 Riebiņu vidusskolas sporta laukumu pārbūve un Riebiņu vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana. Indikatīvās projekta izmaksas EUR  1 174 342,00. Plānotais rezultāts: 
Pārbūvēts Riebiņu vidusskolas sporta laukums un veikta Riebiņu vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana, uzstādīts atbilstošs aprīkojums, veicināts veselīgs un aktīvs dzīvesveids un 

nodrošināta sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana bērniem, 

jauniešiem un pieaugušajiem. 

 

 

14. 

Par prioritāro Riebiņu novada autoceļu saraksta apstiprināšanu Riebiņu novada ceļu 

infrastruktūras uzlabošanai 2021. – 2025. gadam  
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, I. Jakovele, E. Vilcāns, J. Leicis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

lēmumprojektu par prioritāro Riebiņu novada autoceļu saraksta apstiprināšanu Riebiņu novada 

ceļu infrastruktūras uzlabošanai 2021. – 2025. gadam.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta 

Anspoka, Ārija Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars 

Vilcāns, Dina Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt prioritāro Riebiņu novada autoceļu sarakstu Riebiņu novada ceļu 

infrastruktūras uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu 

apdzīvotību: 
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Rušonas pagasts 

Nr 50 Upes iela- Aglonas stacija jeb Avotu iela km 0,000-0,730 -asfalta segums 

Nr. 22 Zeiliņi – Stupāni – Eisāgi km 0,000-4,580 grants segums/ bitumena segums 

Nr. 13Kastīre- Gelenova – Šaures km 0,000-4,820 grants segums/ bitumena segums 

Riebiņu pagasts 

Nr. 24 Skolas iela -asfalta segums- km 0,00-0,720 km; 

Nr.53 Noviki -Ostrovas ezers km 0,000-2,250 grants segums/ bitumena segums 

Nr.11 Kokorieši- Lielie rumpi km 0,000-1,170 

Silajāņu pagasts 

Nr.37 un Nr.4 Pušča -Jačmeņišķi – Kotlerova km 0,000-0,990 un km 0,990-4,390 

grants segums/ bitumena segums 

Stabulnieku pagasts  

Nr. 11 Pastari km 0,000-3,570 grants segums/ bitumena segums 

Galēnu pagasts 

Nr.6   Galēni – Priževoiti – Lomi km 0,000-5,04 grants segums/ bitumena segums 

Nr.13 Zeimuļi-Galēni – 0,00-1,12 grants segums/ bitumena segums 

Nr. 2 Bērzu iela 0,00-0,67 grants segums/ bitumena segums 

Sīļukalna pagasts 

Nr. 9 Darbnīcas-Slēģīši - melnais segums - km 0,000-0,270 

Nr. 1 Seiļi-Ereļi km 0,000-2,280 grants segums/ bitumena segums 

Nr. 24 Kapenieki – Straumēni km 0,000-0,980 grants segums/ bitumena segums 

2. Iekļaut prioritāro Riebiņu novada autoceļu sarakstu Riebiņu novada ceļu 

infrastruktūras uzlabošanai novada attīstības programmas investīciju plānā. 

3. Izstrādāt tehniskos projektus 1. punktā minētajiem ceļiem. 
 

 

15. 

Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu pašvaldības investīciju projekta “Riebiņu 

vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un sporta laukuma pārbūve” realizācijai 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Mediņš, I. Jakovele 

Saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību 

izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, valsts budžeta 

aizņēmumu saņemšanai izvērtē pašvaldību dibinātu izglītības iestāžu investīciju projektus, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi . Pašvaldības iesniedz investīciju projektus, 

kas vērsti uz izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu 

mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos. 

Pašvaldības  investīciju projekts “Riebiņu vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un 

sporta laukuma pārbūve”  investīciju projekta kopējās plānotās izmaksas 1 174 342,00  EUR, 

tai skaitā valsts budžeta aizņēmums 1056907,80 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

117434,20 EUR.  

Riebiņu novada domei saskaņā ar MK noteikumu 5.6.punktu pirms projekta 

iesniegšanas jāsaņem saskaņojums no pašvaldības, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas 

noteikta kā administratīvais centrs ”Investīciju projektam, kas iesniegts līdz 2021. gada 1. 

jūlijam, pašvaldība Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. 

punktā minētajos gadījumos kopā ar investīciju projektu iesniedz arī pozitīvu apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas lēmumu”. 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 20.pantā noteikts: Pašvaldība, kuru 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un 
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citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un 

nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no 

pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido 

visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās 

pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem 

Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad 

izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas 

lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību 

iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. 

Riebiņu novada domei saskaņā ar  noteikumiem jāsaņem saskaņojums no Apvienojamo 

Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijas. 

Pielikumā tabula “Informācija par investīciju projektu, kas nodrošina ilgtspējīgas 

izglītības funkcijas izpildi” uz 3 lapām. 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru 

kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumiem Nr. 258,  pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 

20.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.pantu, RIEBIŅU NOVADA DOME, 

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, Ārija 

Pudule, Āris Elsts, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina 

Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret, atturas nav, 

nolemj:  

1. Iesniegt Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu 

komisijai saskaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilgtermiņa saistību 

uzņemšanos Riebiņu novada attīstības programmas pašvaldības investīciju 

projekta “Riebiņu vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un sporta laukuma 

pārbūve” realizācijai un  iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā.   

2. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Riebiņu 

vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un sporta laukuma pārbūve” realizācijai 

1056907,80 EUR (viens miljons piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti septiņi eiro 80 

centi) EUR apmērā. 

3. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 

2022.gada maiju.  

4. Aizņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada pašvaldības kārtējā gada 

budžeta ieņēmumiem.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Riebiņu novada domes izpilddirektoram. 

 

 

16. 

Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Anspoka, J. Leicis 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijas iesniegtos lēmumus. 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 
Uzvarētājs Summa EUR (bez 

PVN) 
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Remonta darbu veikšana 
Stabulnieku KN un Riebiņu parka 
estrādes fasāžu atjaunošanai 

Iepirkums 
PIL 9.panta 

kārtībā 

"Rēzeknes 
būvserviss" SIA 

 

Iepirkuma daļa Nr. 1 
“Remonta darbu 

veikšana 
Stabulnieku KN 

fasādes 
atjaunošanai” 
EIRO 19953.10  

2.daļa (estrādes 
atjaunošana) 

pārtraukta 
finansējuma 
trūkuma dēļ! 

Mēbeļu iegāde Riebiņu novada 
domes vajadzībām 

Iepirkums 
PIL 9.panta 

kārtībā 

"Mebir S" SIA 
 

EIRO 14890.06 
 

Telpu grupas pārbūve ārsta 
prakses vietas ierīkošanai Liepu 
ielā 2-19 Galēnos Riebiņu novadā 

Iepirkums 
PIL 9.panta 

kārtībā 

"Rēzeknes 
būvserviss" SIA 

 

EIRO 14263.48 
 

 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ineta Anspoka, 

Ārija Pudule, Juris Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina 

Staškeviča, Jānis Kupris, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors), pret nav, 1 atturas 

(Āris Elsts), nolemj: 

1. Apstiprināt Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.42 

 

 

Sēdes vadītājs    (personīgais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

Protokoliste   (personīgais paraksts)    Karīna Nagle 

Protokols parakstīts 18.06.2021. 

 

Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:  

   Jāzeps Ivanāns 

 

 Ārija Pudule 

 

Jānis Kupris 
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 Ineta Anspoka 

 

 Ilga Pokšāne 

 

 Alberts Upenieks 

  

Dina Staškeviča 

  

Marija Bernāne 

  

Juris Sparāns 

 

Āris Elsts 

 

Maigonis Mediņš 

 

Edgars Vilcāns 

 

Andrs Sondors 

 

 


