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P. Rožinskis 
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1. 

Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve” realizācijai 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Jakovele 
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Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada 

Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve” 

realizācijai. 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – MK noteikumi 

Nr.456, 2020.gada 05. oktobrī Riebiņu novada pašvaldība iesniedza Vides un reģionālās attīstības 

ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases 

kredīta pieejamību.  

Atbalstāmo projektu saraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 4. decembra 

rīkojumu Nr. 735 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 8.punktam pēc Ministru kabineta 

lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajiem projektiem pašvaldībām divu mēnešu laikā jāiesniedz 

aizņēmuma pieprasījumi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var 

ņemt aizņēmumus. Divi mēneši tiek skaitīti no 2020.gada 20. novembra.  

Riebiņu novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Riebiņu novada 

Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 

pārbūve” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2020/19), kurā saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, iesniedza SIA “Krustpils” ar 

piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 198092.17 bez PVN.  

Maksimālais līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža ir divpadsmit kalendārie mēneši 

no līguma noslēgšanas dienas.  

Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2020.gadā un 

2021.gadā projektā paredzēto būvdarbu veikšanai – EUR 180 000,00 apmērā, ar atmaksas termiņu 

uz 20 gadiem.  

Pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma 

“Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

24.pantu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 4. decembra 

rīkojumu Nr. 735  “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”, pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, MK 

12.05.2020. noteikumiem Nr. 278 “ Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām 

izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid – 19 izplatību” , RIEBIŅU NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu projekta ,,Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 

Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve” realizācijai EUR 180 000,00   (viens  simts 

astoņdesmit tūkstoši euro ) apmērā, tajā skaitā EUR 54 000,00 apmērā 2020.gadā, EUR 

126 000,00 apmērā 2021.gadā. 

2. Slēgt līgumu ar SIA “Krustpils” „Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu 

Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve”. 

3. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2023.gada 

janvāri.  

4. Aizņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta 

ieņēmumiem.  

5. Iesniegt Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijai 

saskaņojuma saņemšanai aizņēmuma ņemšanai un līguma slēgšanai projekta “Riebiņu 

novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 

6.47 pārbūve” realizācijai. 
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2. 

Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 un km 2.720- 3.700 

pārbūve” realizācijai 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 un km 2.720- 

3.700 pārbūve” realizācijai. 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – MK noteikumi 

Nr.456, 2020.gada 05. oktobrī Riebiņu novada pašvaldība iesniedza Vides un reģionālās attīstības 

ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases 

kredīta pieejamību.  

Atbalstāmo projektu saraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 4. decembra 

rīkojumu Nr. 735 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 8.punktam pēc Ministru kabineta 

lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajiem projektiem pašvaldībām divu mēnešu laikā jāiesniedz 

aizņēmuma pieprasījumi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var 

ņemt aizņēmumus. Divi mēneši tiek skaitīti no 2020.gada 20. novembra.  

Riebiņu novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 un km 2.720- 

3.700 pārbūve” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2020/20), kurā saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, iesniedza SIA “AĻŅI AS” ar 

piedāvāto līgumcenu būvdarbiem “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona- Voveri km 0,00-0,65 pārbūve” EUR 101487,31 bez PVN un SIA “AĻŅI AS” ar 

piedāvāto līgumcenu būvdarbiem “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona- Voveri km 2,72-3,70 pārbūve”  EUR  133998,55 bez PVN.  

Maksimālais līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža ir divpadsmit kalendārie 

mēneši no līguma noslēgšanas dienas.  

Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2020.gadā un 

2021.gadā projektā paredzēto būvdarbu veikšanai – EUR 207860,24 apmērā, ar atmaksas termiņu 

uz 20 gadiem.  

Pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma 

“Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

24.pantu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 4. decembra 

rīkojumu Nr. 735 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”, pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, MK 

12.05.2020. noteikumiem Nr. 278 “ Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām 

izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid – 19 izplatību” , RIEBIŅU NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu projekta ,, Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa 

Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 un km 2.720- 3.700 pārbūve” realizācijai EUR 
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207 860,24 (divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro 24 euro centi ) apmērā, 

tajā skaitā EUR 62 358,07 apmērā 2020.gadā, EUR 145 502,17 apmērā 2021.gadā.  

2. Slēgt līgumu ar SIA “AĻŅI AS” “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.1 Polkorona- Voveri km 0,00-0,65 pārbūve” un “Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona- Voveri km 2,72-3,70 

pārbūve” . 

3. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2023.gada 

janvāri. Aizņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada pašvaldības kārtējā gada 

budžeta ieņēmumiem. 

4. Iesniegt Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijai 

saskaņojuma saņemšanai aizņēmuma ņemšanai un līguma slēgšanai projekta “Riebiņu 

novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 

un km 2.720- 3.700 pārbūve” realizācijai. 
 

 

3. 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve” realizācijai 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu projekta “Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve” realizācijai. 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – MK noteikumi 

Nr.456, 2020.gada 16. novembrī Riebiņu novada pašvaldība iesniedza Vides un reģionālās 

attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts 

kases kredīta pieejamību.  

Atbalstāmo projektu saraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 4. decembra 

rīkojumu Nr. 735 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 8.punktam pēc Ministru kabineta 

lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajiem projektiem pašvaldībām divu mēnešu laikā jāiesniedz 

aizņēmuma pieprasījumi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var 

ņemt aizņēmumus. Divi mēneši tiek skaitīti no 2020.gada 20. novembra.  

Riebiņu novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „ Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2020/21 ERAF), kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, 

kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, iesniedza SIA “Krustpils” ar piedāvāto 

līgumcenu būvdarbiem EUR 499 369,69 bez PVN. Līgums tika noslēgts 30.11.2020.  Informējam, 

ka projekta realizācija  tiek  veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Vides aizsardzības un 

resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2. specifisko atbalsta mērķi "Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" trešā 

projektu iesniegumu atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales 

plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" (Latgales 

programma), projekta Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju 

piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 

400 000, no tiem ERAF ir EUR 340 000 un pašvaldības finansējums EUR 60 000.  Būvdarbu 

kopējās izmaksas ar PVN ir EUR 604237,33, pašvaldība ņems aizņēmumu uz atlikušo summu, lai 

varētu pabeigt būvdarbus objektā “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona-Voveri km  0.650 -2.720 pārbūve”.  

Maksimālais līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža ir sešpadsmit kalendārie 

mēneši no līguma noslēgšanas dienas.  
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Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2020.gadā un 

2021.gadā projektā paredzēto būvdarbu veikšanai – EUR 153 178,00 apmērā, ar atmaksas termiņu 

uz 20 gadiem.  

Pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma “Par valsts 

budžetu 2020.gadam” 13.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru 

kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 4. decembra rīkojumu Nr. 735 “Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz likuma “ Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 278 “ 

Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid – 19 izplatību” , RIEBIŅU 

NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns) pret, atturas nav, nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu projekta ,, Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa 

Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve” realizācijai EUR 153 178,00 (viens 

simts piecdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro) apmērā, tajā skaitā 

EUR 45 953,40 apmērā 2020.gadā, EUR 107 224,60 apmērā 2021.gadā.  

2. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2023.gada 

janvāri. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta 

ieņēmumiem.  

4. Iesniegt Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijai 

saskaņojuma saņemšanai aizņēmuma ņemšanai projekta “Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve” 

realizācijai. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.30 

 

 

Sēdes vadītājs        Pēteris Rožinskis 

 

 

Protokoliste        Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  ________________________ 

        

 

Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:  

Āris Elsts 

 Juris Sparāns 

Alberts Upenieks 

Marija Bernāne 
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 Ārija Pudule 

Dina Staškeviča 

Ineta Anspoka 

 Ilga Pokšāne 

Maigonis Mediņš 

Edgars Vilcāns 

 

 


