
 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, e-pasts: riebini@riebini.lv 

============================================================= 

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Videokonferences režīmā 

  

2021. gada 9. jūnijā         Nr. 9 

 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.04 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

1. Par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” papildkārtas 

rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. 

gadā; 

 

2. Par precizējumu veikšanu Riebiņu novada domes 2021. gada 20. aprīļa  sēdes Nr. 6 

lēmumā Nr. 12 “Par grozījumu veikšanu 2021. gada 16. marta Riebiņu novada domes 

sēdes Nr. 4 lēmumā Nr. 1  “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu 

“Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā 

Riebiņu novadā” realizācijai”. 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis 

Protokolē domes lietvede K. 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 
 

Domes administrācijas pārstāvji:  galvenā grāmatvede V. Želve, projektu vadītāja I. Kudiņa 

 

Nepiedalās:  Ilga Pokšāne (iemesls nav zināms), Margarita Krole (attaisnojošo iemeslu dēļ), 

Andrs Sondors (attaisnojošo iemeslu dēļ), Maigonis Mediņš (iemesls nav zināms) 
 

 

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

Kupris), pret, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

 

 

 

1. 

Par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” papildkārtas 

rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. 

gadā  
Ziņo I. Kudiņa, P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata mazo grantu projektu konkursa papildkārtas vērtēšanas 

komisijas priekšsēdētājas Ilze Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu projektu 

konkursa papildkārtas „Iedzīvotāji veido savu vidi” rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā. Projektus vērtēja 5 komisijas locekļi. 

Maksimālais punktu skaits vienam projektam 25 punkti. Projektu vērtējumos ir vidējais visu 

komisijas locekļu vērtējums katram projektam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 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, Jānis Kupris, pret, atturas nav,  Dina Staškeviča balsojumā par 1. punktu 

nepiedalās, nolemj: 

1. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa papildkārtas „Iedzīvotāji veido savu 

vidi”  vērtēšanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. 

gadā: 

1.1.Piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: 

 Projekts Nr. 1 – IG “Aglonas stacijai – 160”, projekts " Aglonas stacijai – 160 ", 

pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, Rušonas pagasts. (18,6 punkti). 

Projekta mērķis – Sakārtot un labiekārtot Aglonas stacijas centru. Ejot katru dienu 

garām bibliotēkai, vērojama nepievilcīga, izdrupusi sienas fasāde. Uz sienas uzlikt 

informatīvo banneri ar uzrakstu “Aglonas stacijai-160”. Salikt lielos puķu podus. 

Veicināt Aglonas stacijas atpazīstamību. 

 Projekts Nr. 2 – IG “Mēs Pieniņiem”, projekts “Esi vienmēr informēts”, pieprasītā 

līdzfinansējuma summa 320,65 Eur, Riebiņu pagasts. (20,4 punkti) Projekta 

mērķis – iedzīvotāju iniciatīvas realizēšana, tos apvienojot kopīgā darbā vides 

sakārtošanā un uzlabošanā Pieniņu ciemā, uzstādīt informācijas stendu un sakārtot 

ap to apkārtējo teritoriju.  

  

 Projekts Nr. 4 – Nereģistrēta IG,  projekts “Kostigu kapu labiekārtošana”, 

pieprasītā līdzfinansējuma summa 344,67 Eur, Silajāņu pagasts. (24,4 punkti) 

Projekta mērķis – ir nomainīt veco nožogojumu, tādejādi uzlabojot kapsētas ārējo 

veidolu, novēršot mājlopu un savvaļas dzīvnieku brīvu nokļuvi kapu teritorijā un 

postījumu nodarīšanu kapsētai. Projekta mērķim ir materiālais un garīgais aspekts. 

Materiālais aspekts ir jauna žoga uzstādīšana, apkārtējās vides sakopšana, 

kapsētas vizuālā koptēla uzlabošana. Garīgais aspekts ir iespēja pievērst 

iedzīvotāju uzmanību savas identitātes saglabāšanai, sakārtojot vietu, kur atdusas 

viņu piederīgie, iespēja sajust gandarījumu par paveikto un pārliecināties, ka ar 

nesavtīgu brīvprātīgo darbu var panākt paliekošu pozitīvu rezultātu, kas ilgtermiņā 

priecēs gan pašu, gan citus, liekot saudzīgāk attiekties pret līdzcilvēku darbu. 
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 Projekts Nr. 5 – IG “Dārzu ielas iedzīvotāji”, projekts “Spēlējam dzīvi 

rotaļājoties!”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, Riebiņu pagasts. 

(24,2 punkti). Projekta mērķis – attīstīt socializēšanās prasmes, veicināt bērnu 

aktīvu un radošu brīvā laika pavadīšanu, uzstādot aktivitāšu namiņu daudzdzīvokļu 

māju pagalmā Dārzu ielā. Iniciatīvas grupa realizējot projektu, vēlas nodrošināt 

pilnvērtīgu socializēšanās vidi pagalma mazākajiem iedzīvotājiem – koka aktivitāšu 

namiņu, kurā būs iespēja gan rotaļāties, gan apgūt izglītojošu saturu jebkurā 

gadalaikā.  
 

 Projekts Nr. 6 – IG “Mēs Krištobiem”, projekts “Krištobu kapsētas labiekārtošana”, 

pieprasītā līdzfinansējuma summa 500,00 Eur, Stabulnieku pagasts. (24,6 punkti)  

Projekta mērķis – labiekārtot Stabulnieku pagasta Krištobu kapsētu – atjaunot kapu 

vārtus un uzstādīt jaunu zvanu, tādējādi uzlabojot lauku dzīves telpas kvalitāti, 

nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. 

 

 Projekts Nr. 7 – Biedrība “Saulrozītes”, projekts “Teritorijas labiekārtošana 

Sīļukalna pagasta centrā”,  pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, 

Sīļukalna pagasts. (22,2 punkti). Projekta mērķis ir labiekārtot teritoriju 

Sīļukalna pagasta centrā blakus ceļu krustojumam – pārvietot lielos laukakmeņus 

no kultūras nama stāvlaukuma uz koku birzi, iestādīt vasaras puķes, daudzgadīgās 

puķes un košumkrūmus, uzstādīt koka lapeni laukumā starp kultūras namu un esošo 

autobusa pieturu. 

 

 Projekts Nr. 8 – biedrība “Jaunie spārni”, projekts “Rotaļu laukuma izveide 

Kastīres ciematā Liepu ielā 4”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, 

Rušonas pagasts. (19,5 punkti)  Projekta mērķis – izveidot bērnu rotaļu laukumu 

Kastīres ciematā, kā rezultātā tiks sakopta un labiekārtota teritorija pie 

daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 4 un radīti labvēlīgi un droši apstākļi brīvā laika 

pavadīšanai, sniedzot iespēju bērniem attīstīties fiziski. 

 

 Projekts Nr. 9 – biedrība “Jaunie spārni”, projekts “Lai Top Droša “saliņa” bērniem 

Gailīšos”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, Rušonas pagasts. 

(19,5 punkti)  Projekta mērķis – sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un 

pieejamības aktivitāšu dažādošanu Gailīšu ciemata iedzīvotājiem, izveidojot bērnu 

rotaļu laukumu Gailīšos pie bibliotēkas ar drošības un kvalitātes prasībām 

atbilstošu aprīkojumu, tādējādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu 

ārpus dzīvojamām telpām. 
 

 Projekts Nr. 10 - biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība”,  projekts “Baltās 

naktis”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, Riebiņu pagasts. (21,6 

punkti)  Projekta mērķis: jau iepriekš realizētie projekti jauniešu centra pagalmā 

ir ieguvuši lielu jauniešu un novada iedzīvotāju atsaucību. Projekta ietvaros ir 

plānota Riebiņu MJIC “Pakāpieni” publiskās teritorijas labiekārtošana un 

brīvdabas viesistabas izgaismošana ar LED gaismu āra virtenēm un labsajūtas 

radīšanu Riebiņu ciema iedzīvotāju (bērnu, jauniešu un pieaugušo) dzīves kvalitātes 
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uzlabošanai. Šobrīd Riebiņu centrā nav labiekārtotas atpūtas zonas. Projekta 

rezultātā ikvienam būs iespēja piedzīvota “Baltās naktis” tepat Riebiņu pagasta 

centrā. 

 

1.2.Nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektam: 

 Projekts Nr. 3 IG “Dienvidrušonieši” projekts “Atpūtas pietura “Lubāna””, Rušona 

pagasts. Projekta mērķis – izveidot atpūtas laukumu – atpūtas vietu un satikšanās 

vietu pie pieturas “Lubāni”A13 šosejas. Vieta būtu kā atpūtas punkts 

riteņbraucējiem, tūristiem un arī iedzīvotājiem, kuri gaida savu autobusu. Kā arī 

šai iniciatīvas grupai būtu vieta, kur satikties ar ģimenēm ar bērniem. Tā būtu arī 

interesanta vieta, jo tiktu apstādīta ar eksotiskiem (netradicionāliem) augiem. 

Projekta ietvaros plānots uzstādīt šūpoles, soliņu un galdiņu uz projekta iesniedzēja 

privātās zemes. Vērtēšanas komisijai vērtējot šo projektu, nerodas pārliecība, ka 

ierīkojot atpūtas vietu privātajā zemes īpašumā, tā būs brīvi pieejama plašākai 

sabiedrībai, publiskai lietošanai un izmantošanai. Tā kā plānotās darbības ir pie A13 

šosejas, projekta iesniedzējam nav saskaņojuma vai nepieciešamās atļaujas vai 

norādījumu ar Latvijas Valsts ceļiem, par to, ka pie šosejas A13 ir plānota šāda 

laukuma izveide. Kā arī, projekta iesniedzējs neuzskata par nepieciešamību uzstādīt 

ne norādes zīmes, ne bannerus par šādas vietas izmantošanu ikvienam, lai publiskotu 

šādu atpūtas vietu. Pēc projekta vērtēšanas punktu skaits - 5,8 punkti. Projekta 

konkursa nolikuma 32. punkts nosaka “Netiek atbalstīti tie projekti, kuru kopējā 

vērtējuma punktu summa ir mazāka par 50% no maksimālās iespējamās iegūstamās 

punktu summas, tas ir - 12.5 punkti.”    

 

2. No budžeta pozīcijas “Latgales programma, Kultūrkapitāla fonda programma” 

novirzīt Eur 560,32 uz mazo grantu projektu papildkārtu „Iedzīvotāji veido savu vidi” 

2021. gadā. 

 

 

2. 

Par precizējumu veikšanu Riebiņu novada domes 2021. gada 20. aprīļa  sēdes Nr. 6 

lēmumā Nr. 12 “Par grozījumu veikšanu 2021. gada 16. marta Riebiņu novada domes 

sēdes Nr. 4 lēmumā Nr. 1  “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

projektu “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas 

pagastā Riebiņu novadā” realizācijai”  

Ziņo V. Želve, P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas I. Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par precizējumu veikšanu Riebiņu novada domes 2021. gada 20. 

aprīļa sēdes Nr. 6 lēmumā Nr. 12 “Par grozījumu veikšanu 2021. gada 16. marta Riebiņu 

novada domes sēdes Nr. 4 lēmumā Nr. 1  “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

projektu “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā 

Riebiņu novadā” realizācijai” . 

Riebiņu novada dome 2021.gada 27. aprīlī ir saņēmusi vēstuli Nr. 1.3-8/338 no Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM), kurā sniedz  pozitīvu 

atzinumu prioritārajam  investīciju projektam “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera Riebiņu 

novada Rušonas pagastā”. 

Uz doto brīdi tiek kārtoti dokumenti Valsts kases aizņēmuma saņemšanai un sniegti 

Valsts kasē, taču dokumenti tika atgriezti labošanai saskaņā ar  Finanšu ministrijas 

ieteikumiem, ka ir nepieciešams  veikt tehniska rakstura precizējumus 2021. gada 20. aprīlī Nr. 

6 lēmumā Nr. 12 “Par grozījumu veikšanu 2021. gada 16. marta Riebiņu novada domes sēdes 
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Nr. 4 lēmumā Nr. 1  “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu “Atpūtas 

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

realizācijai” iekļaujot domes sēdes lēmumā to, ka projekts “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja 

ezera Riebiņu novada Rušonas pagastā”  ir pašvaldības 2021. gada prioritārs investīciju 

projekts. 

Tāpēc nepieciešami minētā lēmuma precizējumi. Nepieciešams papildināt  Riebiņu 

novada domes sēdes Nr.6  lēmumu Nr. 12 ar punktu, ka projekts “Atpūtas vietas izveide pie 

Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas pagastā”  ir pašvaldības 2021. gada prioritārs investīciju 

projekts. 

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

kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104,  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, atklāti balsojot ar 10 

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

Sparāns, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Edgars Vilcāns, Dina Staškeviča, pret, atturas 

nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izteikt Riebiņu novada dome sēdes Nr. 4  lēmuma Nr. 1 nosaukumu šādā redakcijā: 

“Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietas izveide 

pie Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas pagastā” realizācijai”. 

2. Noteikt projektu “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas 

pagastā” kā pašvaldības 2021. gada prioritāro investīciju projektu. 

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

saskaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos Riebiņu 

novada attīstības programmas investīciju plānā paredzēto projekta “Atpūtas vietas 

izveide pie Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas pagastā”   iesniegšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.   

4. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera 

Riebiņu novada Rušonas pagastā” realizācijai EUR 250 000.00 (divi simti piecdesmit 

tūkstoši euro) apmērā. 

5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2022. gada 

maiju.  

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

ieņēmumiem.  

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

 

Sēdi slēdz plkst. 14.26 

 

Sēdes vadītājs         Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste         Karīna Nagle 
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Protokols parakstīts ____________________ 

 

Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:    

 Jāzeps Ivanāns 

 

 Ārija Pudule 

 

Jānis Kupris 

 

 Ineta Anspoka 

 

 Alberts Upenieks 

  

Dina Staškeviča 

  

Marija Bernāne 

  

Juris Sparāns 

 

Āris Elsts 

 

Edgars Vilcāns 

 

 


