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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2019. gada 8. oktobrī                                Nr. 11 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēdi atklāj plkst. 15.07 

 

Darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Tiltiņu 

izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā” 
J. Ivanāns 

2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Motivācijas 

pasākumu pilnveide un konkurētspējas paaugstināšanas 

pasākumu organizēšana Riebiņu novadā” 

J. Ivanāns 

3. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Tautas tērpu 

iegāde Riebiņu novada Galēnu KN VPDK “Amizieris”” 
J. Ivanāns 

4. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vidsmuižas Svētā 

Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve” 
J. Ivanāns 

5. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vingrošanas 

aprīkojuma un inventāra iegāde iedzīvotāju veselības 

veicināšanai Riebiņu novadā ” 

J. Ivanāns 

6. 
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Riebiņu novada domes 

priekšsēdētājam  Pēterim Rožinskim 
J. Ivanāns 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietn. Jāzeps Ivanāns 

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle 

 

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

Jānis Kupris, Marija Bernāne, Margarita Krole, Dina Staškevičs, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, 

Ilga Pokšane 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele, 

projektu vadītāja Antra Meluškāne, projektu vadītāja Ilze Kudiņa  

 

Interesenti: Inese Kunakova 

 

Nepiedalās: Pēteris Rožinskis (komandējumā), Āris Elsts (aizņemts pamatdarbā), Juris Sparāns 

(iemesls nav zināms), Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms) 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Marija Bernāne, Margarita Krole, Dina Staškevičs, Ineta Anspoka, 

Ārija Pudule, Ilga Pokšane), pret, atturas nav, novada dome nolemj: 
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Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana 

Riebiņu parkā” 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas A. Meluškāne 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Antras 

Meluškānes 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” rīcības 2.2. “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un 

uzlabošana” projekta “Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā” 

līdzfinansējumu.  

Projekta kopējās izmaksas EUR 23050,50 (divdesmit trīs tūkstoši piecdesmit euro, 50 

centi), no kurām Pašvaldības privātais finansējums (10% no attiecināmām izmaksām)  ir EUR 

2305,05 (divi tūkstoši trīs simti pieci euro, 5 centi). Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un 

uzstādīt 3 tiltiņus Riebiņu parkā.  

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

balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Marija Bernāne, Margarita Krole, Dina Staškevičs, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, 

Ilga Pokšane), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt konkursam projekta pieteikumu ““Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana 

Riebiņu parkā”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

23050,50 (divdesmit trīs tūkstoši piecdesmit euro, 50 centi) (ar PVN 21%). 

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

2305,05 (divi tūkstoši trīs simti pieci euro, 5 centi) no projektu līdzfinansējumiem 

paredzētiem līdzekļiem 2020. gada budžetā. 

4. Pašvaldībai pēc projekta īstenošanas ilgtermiņā nodrošināt izveidotās 

infrastruktūras uzturēšanu un lietošanas uzraudzību. 

 

2. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Motivācijas pasākumu pilnveide un 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšana Riebiņu novadā” 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas I. Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Biedrības “Riebiņu novada attīstības biedrība” 2019. gada 

7. oktobra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam. Biedrība lūdz domi 

piedalīties kā sadarbības partneri izstrādātajā un  iesniegtajā projektā „Motivācijas pasākumu 

pilnveide un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšana Riebiņu novadā”, Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma "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. rīcības “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība 

un veselība)” projektu konkursa ietvaros. Apstiprināšanas  gadījumā lūdzam veikt sadarbības 

partnerim uzticētās projekta aktivitātes un nodrošināt projektā paredzēto mērķu sasniegšanai 

telpas apmācību veikšanai periodā no 01.05.2020.-31.12.2020. saskaņā ar apmācību grafiku. 
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Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība" lūdz piešķirt līdzfinansējumu 535.35 

EUR (pieci simti trīsdesmit pieci eiro 35 centi) projekta „Motivācijas pasākumu pilnveide un 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšana Riebiņu novadā” realizācijai, projekts 

plānojas īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) 

pasākuma "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. rīcības “Pamata pakalpojumi (izglītība, 

sociālā aizsardzība un veselība)” projektu konkursa ietvaros.  

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

balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Marija Bernāne, Margarita Krole, Dina Staškevičs, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, 

Ilga Pokšane), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Projekta apstiprināšanas gadījumā, piešķirt līdzfinansējumu EUR 535.35 (pieci 

simti trīsdesmit pieci eiro 35 centi) projekta „Motivācijas pasākumu pilnveide un 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšana Riebiņu novadā” 

realizācijai. 

2. Uzdot ekonomistei ieplānot līdzfinansējumu Riebiņu novada domes 2020. gada 

budžetā. 

3. Nodrošināt projektā paredzēto mērķu sasniegšanai telpas apmācību veikšanai 

periodā no 01.05.2020. - 31.12.2020. saskaņā ar apmācību grafiku. 
 

3. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Tautas tērpu iegāde Riebiņu novada 

Galēnu KN VPDK “Amizieris”” 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas I. Kudiņa 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ilzes 

Kudiņas 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. rīcības „Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)” projekta “Tautas 

tērpu iegāde Riebiņu novada Galēnu KN VPDK “Amizieris”” līdzfinansējumu.  

Projekta kopējās izmaksas EUR 15 132,74 (piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit 

divi euro, 74 centi) ar PVN (21%), no kurām Pašvaldības privātais finansējums (10% no 

attiecināmām izmaksām)  ir EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), 

neattiecināmās izmaksas EUR 132,74 (viens simts trīsdesmit divi euro, 74 centi). Projekta 

ietvaros paredzēts iegādāties autentisko Vidsmuižas Annužas tērpu sievietēm – 10 komplektus, 

vīriešu deju tērpu – 10 komplektus, kā arī deju apavus – kurpes un zābakus.  

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

balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Marija Bernāne, Margarita Krole, Dina Staškevičs, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, 

Ilga Pokšane), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu "Tautas tērpu iegāde Riebiņu novada Galēnu KN VPDK 

“Amizieris”". Projekta kopējās izmaksas ir EUR 15 132,74 ar PVN (21%). 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

15 132,74 no projektu līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem 2020. gadā.  
3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām (kopējās 

attiecināmās izmaksas vienam projektam 2.3. rīcībā EUR 15 000,00), t.i. EUR 

1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), kā arī neattiecināmās izmaksas 

EUR 132,74 (viens simts trīsdesmit divi euro, 74 centi) apmērā no projektu 

līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2020. gada budžetā. 
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4. Pašvaldībai pēc projekta īstenošanas ilgtermiņā nodrošināt iegādāto tautas tērpu 

uzturēšanu. 

 

4. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu 

baznīcas žoga pārbūve” 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas I. Kunakova 

Riebiņu novada dome izskata Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu draudzes 2019. 

gada 7. oktobra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vidsmuižas Svētā Gara 

Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve”. Draudze lūdz piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā  no 

attiecināmo izmaksu summas – EUR 2 486,01. 

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

balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Marija Bernāne, Margarita Krole, Dina Staškevičs, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, 

Ilga Pokšane), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Projekta apstiprināšanas gadījumā, piešķirt līdzfinansējumu (10 % apmērā  no 

attiecināmo izmaksu summas) EUR 2486,01 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit 

seši euro, 1 cents) projekta “Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga 

pārbūve” realizācijai. 

2. Uzdot ekonomistei ieplānot līdzfinansējumu Riebiņu novada domes 2020. gada 

budžetā. 
 

5. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vingrošanas aprīkojuma un inventāra 

iegāde iedzīvotāju veselības veicināšanai Riebiņu novadā ” 
Ziņo J. Ivanāns, Ziņo I. Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vingrošanas 

aprīkojuma un inventāra iegāde iedzīvotāju veselības veicināšanai Riebiņu novadā ”, kurš 

ir izstrādāts un tiks iesniegts 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. 

rīcības “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)” ietvaros.  

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

ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, Jānis 

Kupris, Marija Bernāne, Margarita Krole, Dina Staškevičs, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Ilga 

Pokšane), pret, atturas nav, nolemj: 

Paredzēt līdzfinansējumu projektam “Vingrošanas aprīkojuma un inventāra iegāde 

iedzīvotāju veselības veicināšanai Riebiņu novadā” projekta kopējās izmaksas EUR 5901.85 

(pieci tūkstoši deviņi simti viens euro, 85 cents) pašvaldības līdzfinansējums 20 % apmērā 

no attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 1181.00 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit viens 

euro, 00 centi)   no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2020. gada budžetā. 

 

 

6. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Riebiņu novada domes  

priekšsēdētājam  Pēterim Rožinskim 
Ziņo J. Ivanāns 
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Riebiņu novada dome izskata domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska 2019. gada 3. 

oktobra iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu no 07.10.2019. līdz 11.10.2019. un 

no 20.11.2019. līdz 19.12. 2019. 

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

balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Alberts Upenieks, Maigonis Mediņš, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Marija Bernāne, Margarita Krole, Dina Staškevičs, Ineta Anspoka, Ārija Pudule, 

Ilga Pokšane), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim ikgadējo atvaļinājumu par 

laika periodu no 01.07.2016.  – 30.06.2017. 7 kalendārās dienas no 07.10.2019. – 

13.10.2019, 7 kalendārās dienas no 20.11.2019. – 26.11.2019., kā arī piešķirt ikgadējā 

atvaļinājuma daļu par laika periodu no 01.07.2017. – 30.06.2018. 23 kalendārās dienas no 

27.11.2019. – 19.12.2019. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.25 

 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)     Jāzeps Ivanāns 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts 08.10.2019. 

 


