
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 
2018. gada 13. februārī        Nr. 3 

 

Sēde sasaukta plkst. 12.30 

Sēdi atklāj plkst. 12.40 

   

Darba kārtība: 
N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

 

 

1. 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma 

„Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu 

pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu 

un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai 

uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas 

raidījumiem vai radioraidījumiem” izstrādātajam projektam 

„Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu 

novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai Zalvas, Eikša, 

Kategrades, Jāšezerā, Rušona ezeros” 

 

 

Attīstības un 

plānošanas daļas 

vadītāja I. Jakovele 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ES Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu 

konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 

gadam pasākumam 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

19.2.1.”Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros 

izstrādātajam projektam “Mobilā fizioterapijas inventāra 

iegāde Riebiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanai”  

 

I. Jakovele 

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laivu piestātņu 

infrastruktūras izveide Rušonas pagastā Riebiņu novadā”  

I. Jakovele 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Atpūtas vietu 

izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja, Zolvas un Bicānu ezeriem 

Rušonas pagastā Riebiņu novadā”  

I. Jakovele 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Riebiņu novada 

velomaršrutu izveide un velo inventāra iegāde aktīva 

dzīvesveida popularizēšanai un dažādošanai” 

I. Jakovele 
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Sēdi vada  domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis  

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars 

Vilcāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina 

Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš 

 

Administrācijas darbinieki: Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele, izpilddirektors 

Juris Leicis 

 

Nepiedalās: Jāzeps Ivanāns (slimības dēļ) 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka, Andrs Sondors, Jānis 

Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

1. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības informēšanas 

pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, 

atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu 

literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” 

izstrādātajam projektam 

 „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju 

resursu aizsardzībai Zalvas, Eikša, Kategrades, Jāšezerā, Rušona ezeros” 
Ziņo Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele 

sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības 

informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu 

izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai 

uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” 

izstrādātajam projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu 

novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai Zalvas, Eikša, Kategrades, Jāšezerā, Rušona 

ezeros”. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Paredzēt līdzfinansējumu projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana 

Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai Zalvas, Eikša, Kategrades, Jāšezerā, 

Rušona ezeros” projekta kopējās izmaksas EUR 5493,40 (pieci tūkstoši četri simti 

deviņdesmit trīs euro 40 centi), pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā no attiecināmajām 
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izmaksām, t.i., EUR 824,01 (astoņi simti divdesmit četri euro, 1 cents) no projektu 

līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā. 
 

2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020. gadam pasākumam 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1.”Vietējās ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvas” ietvaros izstrādātajam projektam “Mobilā fizioterapijas inventāra iegāde 

Riebiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanai ” 
Ziņo Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis, J. Kupris 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Inese Jakovele 

sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1.”Vietējās ekonomikas 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Paredzēt līdzfinansējumu projektam “Mobilā fizioterapijas inventāra iegāde Riebiņu 

novada iedzīvotāju veselības veicināšanai”, projekta kopējās izmaksas EUR 7121.25 (septiņi 

tūkstoši viens simts divdesmit viens euro, 25 centi) pašvaldības līdzfinansējums 20,5 % 

apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 1459,86 (viens tūkstotis četri simti 

piecdesmit deviņi euro, 86 centi) no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2018. gada budžetā. 
 

3. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laivu piestātņu infrastruktūras izveide 

Rušonas pagastā Riebiņu novadā” 
Ziņo Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele,  

uzstājas P. Rožinskis, Ā. Elsts, izpilddirektors J. Leicis 

Riebiņu novada dome izskata plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

( ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcība: 

„Atbalsts apkārtējās vides infrastruktūras, kultūras objektu kvalitātes un pieejamības veicināšanai 

un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai” projekta “Laivu piestātņu infrastruktūras 

izveide Rušonas pagastā Riebiņu novadā” līdzfinansējumu.  

Projekta kopējās izmaksas EUR 32227,14 (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi 

euro, 14 centi). Paredzēts izbūvēt piecas piestātnes. 

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

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Iesniegt projektu “Laivu piestātņu infrastruktūras izveide Rušonas pagastā Riebiņu 

novadā”.  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

32227,14 (ar PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 2500 (divi 

tūkstoši pieci simti euro), un neattiecināmās izmaksas EUR 7227,14 (septiņi tūkstoši divi 

simti divdesmit septiņi euro, 14 centi) apmērā, no projektu līdzfinansējumiem 

paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā. 

 

 

 

4. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, 

Salmeja, Zolvas un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” 

Ziņo Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis 
Riebiņu novada dome izskata plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –

2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcība: 

„Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)” projekta “Atpūtas vietu izveide 

pie Jašas, Eikša, Salmeja, Zolvas un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” 

līdzfinansējumu.  

Projekta kopējās izmaksas EUR 9148.11 (deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi eiro 11 

centi). 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja, Zolvas un Bicānu 

ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā”.  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 9148.11 

(ar PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 914,18 

(deviņi simti četrpadsmit euro, 18 centi) apmērā, no projektu līdzfinansējumiem 

paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā. 
 

5. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Riebiņu novada velomaršrutu izveide un velo 

inventāra iegāde aktīva dzīvesveida popularizēšanai un dažādošanai” 
Ziņo Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –

2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.3. rīcība: „Atpūta 

un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)” projekta “Riebiņu novada velomaršrutu izveide 

un velo inventāra iegāde aktīva dzīvesveida popularizēšanai un dažādošanai” 
līdzfinansējumu.  
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Projekta kopējās izmaksas EUR 7674,38 (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro, 

38 centi). 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Ineta Anspoka, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada velomaršrutu izveide un velo inventāra iegāde aktīva 

dzīvesveida popularizēšanai un dažādošanai”.  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

7674,38 (ar PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 1151.16 

(viens tūkstotis viens simts piecdesmit viens euro, 16 centi) apmērā, no projektu 

līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā. 
 

Sēdi slēdz plkst. 12.57 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

Protokoliste   (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

Protokols parakstīts 14.02.2018. 

 


