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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 

 
VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

 

2020. gada 12. novembrī        Nr. 14 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.30 

Sēdi atklāj plkst. 14.51 

 

Sēdes darba kārtībā: 

1. Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanai (ziņotājs P. Rožinskis); 

2. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā 

(ziņotājs P. Rožinskis); 

3. Par pārtikas paku izsniegšanu izglītojamajiem attālinātās programmas 

apguves laikā (ziņotājs P. Rožinskis). 
 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Pēteris Rožinskis, Edgars Vilcāns, Maigonis Mediņš 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža, informācijas 

vadības speciālists Ainārs Mūrnieks 

 

Nepiedalās: Andrs Sondors (iemesls nav zināms) 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Juris Sparāns, Āris Elsts, Pēteris Rožinskis, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, Maigonis 

Mediņš balsojumā nepiedalās, deputāti nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

1. 

Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas iesniegto lēmumprojektu 

investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 456 (turpmāk– MK 

noteikumi) pašvaldībām ir iespēja iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

(turpmāk – Ministrija) investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Saskaņā ar MK noteikumu 3.1.apakšpunktu investīciju projekta īstenošanai jābūt 

paredzētai attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un jāatbilst MK 

noteikumu 3.1.2. punktā minētajiem mērķiem: 

3.1.2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie 

risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, 

ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta 

infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projekta ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas uz 

transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro; 

Saskaņā ar MK noteikumu 6. punktu pēc projektu izvērtēšanas tie tiks sakārtoti 

prioritārā secībā, visaugstāko vērtējumu piešķirot tiem pašvaldību investīciju projektiem, 

kuriem no visa investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir lielākais 

valsts budžeta aizdevuma īpatsvars, ko plāno izmantot 2020. gadā.  

 
Informējam, ka projekta realizāciju ir paredzēts veikt 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.  Taču būvdarbu kopējās izmaksas ar 

PVN ir EUR 604237,33, pašvaldība plāno lūgt aizņēmumu EUR 204237,33, lai varētu pabeigt 

būvdarbus objektā “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri 

km  0.650 -2.720 pārbūve”.  

Riebiņu novada domei saskaņā ar MK noteikumu 3.2. punktu pirms projekta iesniegšanas 

jāsaņem saskaņojums no pašvaldības, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas noteikta kā 

administratīvais centrs.  

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

Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, 

galvojumu un 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. 
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Riebiņu novada domei saskaņā ar  likumu jāsaņem saskaņojums no Apvienojamo 

Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijas. 

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 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Āris Elsts, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, Jānis 

Kupris, Marija Bernāne, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Dina 

Staškeviča), pret nav, atturas nav, Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās, NOLEMJ:  

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

komisijai saskaņojuma saņemšanai Riebiņu novada attīstības programmas investīciju 

plānā paredzēto projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa 

Nr.1 Polkorona -Voveri km 0.650- 2,720 pārbūve” iesniegšanu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā. 

2. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projektu 

“Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona -Voveri 

km 0.650 - 2,720 pārbūve” valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību EUR 

204237,33(divi simti četri tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi eiro 33 centi) 

apmērā(saskaņā ar pielikumā pievienoto tabulu). 

3. Pašvaldības līdzfinansējumu projektiem paredzēt no 2020.un 2021. gada projektu 

budžetā paredzētajiem līdzekļiem.  

Pielikumā tabula: Informācija par pašvaldības investīciju projektu ekonomisko un sociālo 

seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. 
 

 

2.  

Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, J. Kupris, Ā. Elsts, I. Pokšāne, D. Staškeviča, S. Sprindža 

Novada dome izskata iesniegtos priekšlikumus no iedzīvotājiem, iestādēm un 

sabiedriskajām organizācijām par kandidatūrām apbalvošanai ar Riebiņu novada domes  

Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75 apmērā Latvijas Republikas Proklamēšanas 102. 

gadadienā un Goda pilsoņa apbalvošanu. 

Izvirzītās kandidatūras: 

 

Riebiņu novada dome 

 

1.Vidsmuižas un Riebiņu draudžu prāvests Aivars Kursītis - par ieguldījumu draudžu 

saliedēšanā ticības garā, rūpēm un darbu dievnamu un apkārtnes uzturēšanā, piesaistot ES 

projektu finansējumus. 

2.Jauniešu lietu speciālists Oskars Bērziņš - par radoši inovatīvu ieguldījumu darbā ar 

jauniešiem ,Riebiņu vārda un latgaliskā popularizēšanu Latvijas mērogā . 

3.Riebinu KC vadītāja Ilga Pokšāne - par izcilu  ieguldījumu un radoši inovatīvu darbu 

kultūras nozares attīstībā un novada atpazīstamības tēla veidošanu Latvijas kontekstā. 

4.Logopēde Jeļena Puzaka - par kvalitatīvu darbu izglītojamo runas, valodas attīstībā. 

 

Riebiņu pagasts 

 

1.Senioru biedrības “Riebiņu Varavīksne” vadītāja Ženija Pauniņa - par ieguldījumu 

biedrības izveidošanā un  attīstībā, popularizējot Riebiņus un  nesavtīgu  brīvprātīgo darbu. 
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2.Riebinu vidusskolas skolotāja Anna Meluškāne - par godprātīgu un apzinīgi veiktu 

pedagoģisko darbu Riebiņu vidusskolā. 

3.Riebinu Centrālās bibliotēkas vadītāja Olga Ribinicka - par radošu, mūsdienīgu 

pieeju darbojoties un organizējot iedzīvotāju interesēm saistošu pasākumu, pakalpojumu 

sniegšanā. Jau tika apbalvota 2014. gadā. 

4.SIA “Agrofirma “Turība”” santehniķis Sergejs Anuškovs - par apzinīgu un 

profesionālu darbu. 

5.SIA “Agrofirma “Turība”” lopkope Valērija Kurilova - par profesionālu un atbildīgu  

darbu profesijā. 

6. Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 

un mūžizglītības attīstībā, kvalitatīvu un radošu darbu Riebiņu vidusskolā. 

7. Anna Kodore - par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunojot Svētā Jāņa 

Kristītāja krucifiksa lūgšanu namiņu un brīvprātīgo darbu Riebiņu pagastā. 

 

Stabulnieku pagasts 

 

1.Z.S “Nikīši” vadītājs Jānis Pudulis - par ieguldījumu saimniecības attīstībā un 

modernizācijā, piesaistot ES projektu finansējumu. Zemnieku saimniecība jau tika apbalvota 

iepriekš. 

2.Z.S. “Voveri” Dina un Jānis Voveri - par mērķtiecīgu darbu saimniecības attīstībā, 

izveidojot ražīgu šķirnes  piena  ganāmpulku un estētisko gaumi, iekopjot daiļdārzu. 

3.Stabulnieku KN vadītaja Vita Balode - par aktīvu, radošu darbu kultūras jomā, vadot 

kultūras namu. 

 

Sīļukalna pagasts 

 

1. Piemājas saimniecības “Zelta kalns” vadītājs Vitālijs Slūka - par veiksmīgu 

saimniekošanu un atbalstu līdzcilvēkiem; 

2. Arnis Opolais - par ieguldījumu  pagasta attīstībā, priekšzīmīgi  un atbildīgi vadot 

Sīļukalna pagasta teritoriālo pārvaldi. 

 

Rušonas pagasts 

 

1. Marija Mickeviča - par nesavtīgu brīvprātīgā darba ieguldījumu Rušonas katoļu 

baznīcas   uzturēšanā un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu  Rušonas pagastā. 

2. Marija Kalvāne - par aktīvu līdzdalību, atbalstu kultūras dzīves sabiedriskajās 

aktivitātēs  un brīvprātīgo darbu Rušonas pagastā. 

3. SIA’’ AJA-  1’’ vadītājs Alberts Pastars - par ieguldījumu uzņēmējdarbības 

attīstībā un darba vietu radīšanu Rušonas pagastā. 

4. Natalija Kaļva - par ilggadēju un aktīvu darbošanos Rušonas pagasta vokālajā 

ansamblī “Iedvesma”un brīvprātīgā darbu . 

5. Kastīres bibliotēkas vadītāja Silvija Kotāne - par nesavtīgu ieguldījumu lasītāju 

apkalpošanā un brīvprātīgo darbu Rušonas pagastā. 

 

Galēnu pagasts 

 

1. Skolotāja palīgs Ilona Sondare - par ieguldījumu un metodisku pieeju  bērniem 

darbā ar speciālām vajadzībām Galēnu pamatskolā. 

2. Vulānu ģimene - Dižģimenei – par bērnu dāvinājumu Latvijai un  novadam. 

3. Galēnu bibliotēkas vadītāja Anita Kokina - par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā un 

priekšzīmīgu lasītāju apkalpošanu. 
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Silajāņu pagasts 

 

1. Pēteris Šnitko - par godprātīgu un apzinīgu darbu Silajāņu pagasta komunālajā 

saimniecībā. 

2. Ilga Novikova - par apzinīgu, godprātīgu un profesionālu darbu, pildot sociālās 

palīdzības organizatora pienākumus Silajāņu pagastā. 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Āris Elsts, Juris 

Sparāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Marija Bernāne, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Margarita 

Krole, Dina Staškeviča), pret nav, atturas nav, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Maigonis Mediņš 

balsojumā nepiedalās, NOLEMJ: 

1. Apbalvot ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75 

Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā šādas personas: 
 

Riebiņu novada dome 

 

1. Vidsmuižas un Riebiņu draudžu prāvests Aivars Kursītis - par ieguldījumu draudžu 

saliedēšanā ticības garā, rūpēm un darbu dievnamu un apkārtnes uzturēšanā, piesaistot ES 

projektu finansējumus. 

2. Jauniešu lietu speciālists Oskars Bērziņš - par radoši inovatīvu ieguldījumu darbā ar 

jauniešiem ,Riebiņu vārda un latgaliskā popularizēšanu Latvijas mērogā . 

3. Riebinu KC vadītāja Ilga Pokšāne  un KC kolektīvs - par izcilu  ieguldījumu un 

radoši inovatīvu darbu kultūras nozares attīstībā un novada atpazīstamības tēla veidošanu 

Latvijas kontekstā. 

4. Logopēde Jeļena Puzaka - par kvalitatīvu darbu izglītojamo runas un valodas 

attīstībā. 

 

Riebiņu pagasts 

 

1. Senioru biedrības “Riebiņu Varavīksne” vadītāja Ženija Pauniņa - par ieguldījumu 

biedrības izveidošanā un  attīstībā, popularizējot Riebiņus un  nesavtīgu  brīvprātīgo darbu. 

2. Riebinu vidusskolas skolotāja Anna Meluškāne - par godprātīgu un apzinīgi veiktu 

pedagoģisko darbu Riebiņu vidusskolā. 

4. SIA “Agrofirma “Turība”” santehniķis Sergejs Anuškovs - par apzinīgu un 

profesionālu darbu. 

5. SIA “Agrofirma “Turība”” lopkope Valērija Kurilova - par profesionālu un 

atbildīgu  darbu profesijā. 

6. Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 

un mūžizglītības attīstībā, kvalitatīvu un radošu darbu Riebiņu vidusskolā. 

7. Anna Kodore - par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunojot Svētā Jāņa 

Kristītāja krucifiksa lūgšanu namiņu un brīvprātīgo darbu Riebiņu pagastā. 

 

Stabulnieku pagasts 

1. Z.S. “Voveri” Dina un Jānis Voveri - par mērķtiecīgu darbu saimniecības attīstībā, 

izveidojot ražīgu šķirnes  piena  ganāmpulku un estētisko gaumi, iekopjot daiļdārzu. 

2. Stabulnieku KN vadītaja Vita Balode - par aktīvu, radošu darbu kultūras jomā, vadot 

kultūras namu. 

 

Sīļukalna pagasts 
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1. Piemājas saimniecības “Zelta kalns” vadītājs Vitālijs Slūka - par veiksmīgu 

saimniekošanu un atbalstu līdzcilvēkiem. 

2. Arnis Opolais - par ieguldījumu  pagasta attīstībā, priekšzīmīgi  un atbildīgi vadot 

Sīļukalna pagasta teritoriālo pārvaldi. 

 

Rušonas pagasts 

 

1. Marija Mickeviča - par nesavtīgu brīvprātīgā darba ieguldījumu Rušonas katoļu 

baznīcas   uzturēšanā un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu  Rušonas pagastā. 

2. Marija Kalvāne - par aktīvu līdzdalību, atbalstu kultūras dzīves sabiedriskajās 

aktivitātēs  un brīvprātīgo darbu Rušonas pagastā. 

3. SIA’’ AJA-  1’’ vadītājs Alberts Pastars - par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā 

un darba vietu radīšanu Rušonas pagastā. 

4. Natalija Kaļva - par ilggadēju un aktīvu darbošanos Rušonas pagasta vokālajā ansamblī 

“Iedvesma”un brīvprātīgā darbu . 

5. Kastīres bibliotēkas vadītāja Silvija Kotāne - par nesavtīgu ieguldījumu lasītāju 

apkalpošanā un brīvprātīgo darbu Rušonas pagastā. 

 

Galēnu pagasts 

 

1. Skolotāja palīgs Ilona Sondare - par ieguldījumu un metodisku pieeju  bērniem 

darbā ar speciālām vajadzībām Galēnu pamatskolā. 

2. Vulānu ģimene - Dižģimenei – par bērnu dāvinājumu Latvijai un  novadam. 

3. Galēnu bibliotēkas vadītāja Anita Kokina - par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā un 

priekšzīmīgu lasītāju apkalpošanu. 

 

Silajāņu pagasts 

 

1. Pēteris Šnitko - par godprātīgu un apzinīgu darbu Silajāņu pagasta komunālajā 

saimniecībā. 

2. Ilga Novikova - par apzinīgu, godprātīgu un profesionālu darbu, pildot sociālās 

palīdzības organizatora pienākumus Silajāņu pagastā. 
 

 1.1. Piešķirto apbalvojumu pasniegt LR 4.maija neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas svētkos. 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Āris Elsts, Juris 

Sparāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Marija Bernāne, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Margarita 

Krole, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne,), pret nav, atturas nav, Maigonis Mediņš 

balsojumā nepiedalās, NOLEMJ: 

2. Piešķirt apbalvojumu RIEBIŅU NOVADA GODA PILSONIS par ieguldījumu Pieniņu 

draudzes saliedēšanā ticības garā, novada tēla popularizēšanu un ES projekta realizāciju 

dievnama teritorijas labiekārtošanā, kā arī latgaliskā kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā, prāvestam Aigaram Bernānam. 

2.1. Apbalvojumu un naudas balvu 300 euro pasniegt LR 4.maija neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas svētkos. 

 

 

3. 

Par pārtikas paku izsniegšanu izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā 
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Ziņo P. Rožinskis, uzstājas S. Sprindža 

         Riebiņu novada dome izskata Sociālā dienesta lēmumprojektu par pārtikas paku 

izsniegšanu izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā. 

       Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 360 "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"  un saskaņā ar  06.11.2020 

Ministru kabineta  rīkojumu Nr. 655 “ Par ārkārtējās situācijas noteikšanu”, valstī ir noteikta 

attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.-

12.klašu audzēkņiem no 2020.gada 26.oktobra līdz 6.decembrim.  Lai sniegtu atbalstu 

izglītojamajiem, ir nepieciešams noteikt pārtikas produktu paku nodrošināšanas organizēšanu, 

kuri mācās Riebiņu  novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un izglītības programmu 

apgūst attālināti. 

Riebiņu  novada pašvaldībā ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā nepieciešams 

nodrošināt  no pašvaldības budžeta izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem vispārējās 

izglītības iestāžu 7.-12.klašu izglītojamajiem, nosakot pārtikas pakas vērtību 0,80  euro vienā 

attālinātajā mācību dienā, kas atbilst Riebiņu novada pašvaldības noteiktajam 

līdzfinansējumam brīvpusdienu nodrošināšanai. 

        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, 

ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas paredz, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu, likuma par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ATKLĀTI BALSOJOT ar 

13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Āris Elsts, Juris Sparāns, Alberts Upenieks, 

Jānis Kupris, Marija Bernāne, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Margarita Krole, Dina 

Staškeviča, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne), pret nav, atturas nav, Maigonis Mediņš balsojumā 

nepiedalās, RIEBIŅU NOVADA DOME NOLEMJ: 

1. Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12.klases 

izglītojamajiem saņemt pārtikas paku vienu reizi par laika periodu no 26.10.2020.- 

20.11.2020. l6,00 euro apmērā, nepārsniedzot maksu par pusdienām 0,80 euro 

dienā. 

2. Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12.klases 

izglītojamajiem no 20.11.2020. saņemt pārtikas paku vienu reizi trijās nedēļās  l2,00 

euro apmērā, nepārsniedzot maksu par pusdienām 0,80 euro dienā, līdz attālināto 

mācību atcelšanai. 

3. Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušiem  7.-12. klases izglītojamajiem, kuri mācās cita novada skolā, un 

kuriem ir piešķirts trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās ģimenes statuss vai ir 

daudzbērnu ģimenes statuss,  saņemt pārtikas paku vienu reizi par laika periodu 

no 26.10.2020- 20.11.2020 līdz l6,00 euro apmērā un no 20.11.2020 saņemt pārtikas 

paku vienu reizi trijās nedēļās  l2,00 euro apmērā, nepārsniedzot maksu par 

pusdienām 0,80 euro dienā, līdz attālināto mācību atcelšanai. 

4. Organizēt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar sociālo 

dienestu lēmuma 1.,2.un 3. punktā minētajiem izglītojamajiem vai viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem pārtikas pakas saņemšanu. 

5. Veikt pārtikas pakas komplektēšanu, ņemot vērā Veselības ministrijas ieteikumus 

pašvaldībām par pārtikas paku nodrošināšanu brīvpusdienu vietā izglītojamiem 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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ārkārtējās situācijas laikā  un  2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumus 

nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”, saskaņojot novada izglītības iestādēm vienādu paku saturu. 

6. Uzdot veikt norēķinus par paku sagatavošanu  Riebiņu  novada grāmatvedības 

nodaļai, veicot maksājumus lēmuma 1., 2. punktā nosauktajiem izglītojamajiem  no 

Riebiņu novada pašvaldības 2020.gada izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem 

budžeta līdzekļiem brīvpusdienām un 3. punktā nosauktajiem izglītojamajiem no 

Riebiņu novada sociālā dienesta budžeta.  

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā uz attālināto vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laiku. 

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

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

dienas. 

 

 

      Sēdi slēdz plkst. 15.33 

 

Sēdes vadītājs        Pēteris Rožinskis 

 

Protokolists        Rolands Naglis 

 

 

Protokols parakstīts  ________________________ 

        

 

Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:  

Jāzeps Ivanāns 

 Āris Elsts 

 Juris Sparāns 

Alberts Upenieks 

Jānis Kupris 

Marija Bernāne 

 Ārija Pudule 

Edgars Vilcāns 
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Margarita Krole 

Dina Staškeviča 

Ineta Anspoka 

 Ilga Pokšāne 

Maigonis Mediņš  
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PIELIKUMS 
 

Informācija par pašvaldības investīciju projektu ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 
izplatību 

 

1. Projekta 
nosaukums 

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

2. Investīciju 
projekta mērķis 
atbilstoši 
noteikumu 
ieguldījumu 
virzieniem 

Projekta mērķis ir attīstīt pašvaldības transporta infrastruktūru. 

Atbilstoši MK noteikumu mērķim-3.1.2. 

3. Atbilstība 
pašvaldības 
attīstības 
programmas 
investīciju plānam, 
t. sk. norādot 
tīmekļvietni, kur 
pieejams aktuālais 
investīciju plāns 

 Riebiņu novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam, apstiprināta ar Riebiņu novada domes 19.02.2019. lēmumu “Par 

Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 27.§), rīcības plāns punkts: 

U1.1.1. Autoceļu seguma kvalitātes uzlabošana, saite: 

 

http://riebini.lv/upload/Dokumenti/2019.gads/Attistiibas_prograamma_2019_2025_gala_redakcija/iii_sejums_galaredakcija.pdf 
 

4. Investīciju 
projekta kopējās 
plānotās 
būvdarbu* 
izmaksas, tai 
skaitā: 

Būvdarbu kopējās izmaksas EUR 604237,33 ar PVN 

Projekta SAM 5.6.2.atbalsts EUR 400 000 , aizņēmums EUR 204237,33 

4.1. aizņēmuma 
kopējais apmērs 
atbilstoši 
noteikumu 
3.4. apakšpunktam
, tai skaitā: 

153178,00 

2020. gadam EUR 45953,40 

http://riebini.lv/upload/Dokumenti/2019.gads/Attistiibas_prograamma_2019_2025_gala_redakcija/iii_sejums_galaredakcija.pdf
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2021. gadam EUR 107224,60 

4.2. pašvaldības 
budžeta 
līdzfinansējuma 
kopējais apmērs 
atbilstoši 
noteikumu  
3.4. 
apakšpunktam, tai 
skaitā: 

EUR  51059,33 

2020. gadam EUR 15317,80 

2021. gadam EUR 35741,53 

5. Investīciju 
projekta 
uzsākšanas un 
pabeigšanas 
mēnesis 

2020.gada 01. decembris – 2021. gada 31.decembris 

 

6. Investīciju 
projekta tehniskā 
gatavība 
(būvprojekta 
gatavība, ja tāds ir 
nepieciešams, vai 
cits dokumentu 
kopums, kas 
apliecina projekta 
gatavību) 

1. Izstrādāts Tehniskais projekts objektam "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona- Voveri 0,00-3,7 km pārbūve" BIS  Nr. BIS-BL-130307-404.  

2. Veikta iepirkuma procedūra: Būvdarbu veikšana objektā “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.1 Polkorona- Voveri km 0,65 - 2,72 pārbūve”. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RND 2020/21 ERAF, 

Atklāts konkurss. 

3. Apstiprināts SAM 5.6.2. projekts Nr. 5.6.2.0/20/I/005 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes 

veicināšana Riebiņu novadā(25.08.2020.). 

 

7. Investīciju 
projekta 
īstenošanas, 
plānoto pasākumu 
un to izmaksu 
ekonomiskais un 
ilgtspējas 
pamatojums, 
iekļaujot 
noteikumu 
4.6. apakšpunktā 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms Nr.1 Polkorona- Voveri km 0.650 - 2.720 garumā. Kopējā garumā 2,07 km. 

Projekta ietvaros tiks veikta caurteku un ūdens novades sistēmas sakārtošana - sakārtojot meliorācijas sistēmu- iztīrīt novadgrāvjus 

ceļa blakus teritorijā. Uz ceļa posma paredzēts  Polkorona –Voveri 0.650-2.720 asfaltbetona segums. Tiks uzlabots ceļa tehniskais 

stāvoklis, paaugstināts satiksmes drošība un komforts, samazinās ceļu uzturēšanas darbu apjomi, ļaus nodrošināt drošu piekļūšanu 

teritorijā esošajiem īpašumiem un ražošanas uzņēmumiem, tā veicinot ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas attīstību, 

kā arī vienkāršojot ceļa uzturēšanas darbus. 

Ceļa posma Polkorona-Voveri 0.650- 2.720 km pārbūve tiks veikta projekta SAM 5.6.2. ietvaros, kur uzņēmēji ir apliecinājuši, ka 

veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 340 000. Ceļa posmam 

Polkorona-Voveri 0.650- 2.720 km izbūvēts asfaltbetona segums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 400 000, no tiem 

ERAF ir EUR 340 000 un pašvaldības finansējums EUR 60 000.  
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norādīto 
informāciju  

   

8. Informācija, vai 
projektā paredzēts 
komercdarbības 
atbalsts  

Tiešs komercdarbības atbalsts nav paredzēts. 

9. Informācija par 
finanšu komisijas 
saskaņojumu (ja 
tāds ir 
nepieciešams 
atbilstoši 
noteikumu 
3.2. apakšpunktam
) 

2020.gada 12. novembra  Riebiņu novada dome ārkārtas sēdes protokols Nr. 14,  

2020.gada ____ novembra  Preiļu novada, Riebiņu novada , Aglonas novada un Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību Finanšu 

komitejas sēdes protokols Nr.___ 

 

Piezīme. *Atbilstoši Būvniecības likumam būvdarbi neiekļauj būvuzraudzību un autoruzraudzību. Ja tiek īstenots noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētais pasākums, norāda kopējās 

investīciju projekta izmaksas.
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