
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2019. gada 29. oktobrī                    Nr. 12 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.02 

 

Darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 

101. gadadienā 
P. Rožinskis 

2. 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Preiļu novada 

Izglītības pārvaldi 
P. Rožinskis 

 

Sēdi vada  domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Karīna Nagle 

 

 

Sēdē piedalās: 

  

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija 

Pudule, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Juris Leicis 

 

Nepiedalās: Āris Elsts (aizņemts pamatdarbā), Andrs Sondors (attaisnojošo iemeslu 

dēļ), Marija Bernāne (attaisnojošo iemeslu dēļ), Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms) 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, 

Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Jānis Kupris, Maigonis 

Mediņš, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas D. Staškeviča, M. Krole, J. Sparāns, J. Kupris, I. Pokšāne 

Novada dome izskata iesniegtos priekšlikumus no iedzīvotājiem, iestādēm un 

sabiedriskajām organizācijām par kandidatūrām apbalvošanai ar Riebiņu novada domes 
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Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75 apmērā Latvijas Republikas Proklamēšanas 

101. gadadienā un Goda pilsoņa apbalvošanu. 

Domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis informē, ka no Silajāņu pagasta 

iedzīvotājiem tika izvirzīta apbalvošanai Ināra Sparāne – par lauksaimniecības 

attīstības veicināšanu, piesaistot projektu finansējumu, Silajāņu pagasta z/s “Cīrulīši”, 

un profesionalitāti, veicot grāmatveža pienākumus Riebiņu novada domē, taču Ināra 

Sparāne atcēla savu kandidatūru un nevēlas tikt apbalvota. 

Notiek debates. 

Deputāts Jānis Kupris ierosina balsot ar biļeteniem, kā arī no Galēnu un 

Sīļukalna pagasta balsot  tikai par diviem kandidātiem, kā tas bija iepriekšējos gados. 

Tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs deputātu sastāvā: Juris Sparāns, 

Dina Staškeviča un Ineta Anspoka. 

Tiek izsludināts 5 minūšu pārtraukums un sagatavoti balsošanas biļeteni.  

Tiek paskaidrots, ka biļetenā jāizsvītro kandidāts, kuru nevēlas atbalstīt.  

Notiek balsošana. 

Balsu skaitīšanas komisija dodas skaitīt balsis. 

No Galēnu pagasta tika izvirzīti: 

o Anita Kokina – par ieguldījumu sabiedriskajā un brīvprātīgajā darbā 

Galēnu pagastā; 

o Daina Mičule – par aktīvu jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanu 

mācību procesā un iesaisti ESF projektu realizācijā Galēnu pamatskolā; 

o Vija un Dainis Puduļi – par ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā, 

piesaistot ES projektu finansējumu, un labdarību Galēnu pagastā. 

No Sīļukalna pagasta tika izvirzīti:  

o Iluta Prikule – par ilggadēju un apzinīgu darbu, inovācijām 

pavārmākslas jomā, veicot Sīļukalna pamatskolas pavāres pienākumus; 

o Iveta Upeniece – par ieguldījumu izglītībā un līdzdalību sabiedriskajās 

aktivitātēs Sīļukalna pagastā; 

o Artūrs Jurišs – par uzņēmību un ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā 

Sīļukalna pagastā. 

Rezultāti ir apkopoti. Dina Staškeviča paziņo rezultātus. 

Tā kā diviem Galēnu pagasta kandidātiem ir vienāds svītrojumu skaits, notiek 

atkārtota mutiska balsošana par kandidātiem, kas tika visvairāk svītroti. Ar balsu 

vairākumu no Galēnu pagasta tiek apstiprināti Vija un Dainis Puduļi. 

Kandidātu apstiprināšanai ar balsu vairākumu tālāk tiek virzīti: Daina 

Mičule, Vija un Dainis Puduļi no Galēnu pagasta un Iluta Prikule, Iveta Upeniece 

no Sīļukalna pagasta. 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, Maigonis 

Mediņš balsojumā par Stabulnieku pagasta kandidātiem nepiedalās, nolemj: 

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

75 Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinībās šādas 

personas: 
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Riebiņu pagastā  

o Elvīra Strautmane – par nesavtīgu, pašaizliedzīgu un ilggadēju 

ieguldījumu Riebiņu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē; 

o Ļubova Fomina – par apzinīgu, profesionālu un ilggadēju darbu SIA 

“Agrofirma “Turība”” un apņēmību sasniegt rezultātus; 

o Vasīlijs Terentjevs – par ilggadīgu un apzinīgu darbu, kurš veltīts 

uzņēmuma attīstībai SIA “Agrofirma “Turība””; 

Rušonas pagastā 

o Inta Baško -  par iejūtību un atsaucību darbā ar klientiem, ģimenēm ar 

bērniem; 

Silajāņu pagastā  

o Kliments Ahremovs – par ieguldījumu vecticībnieku tradīciju 

saglabāšanā Silajāņu pagastā; 

Galēnu pagastā  

o Daina Mičule – par aktīvu jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanu 

mācību procesā un iesaisti ESF projektu realizācijā Galēnu pamatskolā; 

o Vija un Dainis Puduļi – par ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā, 

piesaistot ES projektu finansējumu, un labdarību Galēnu pagastā; 

Sīļukalna pagastā  

o Iluta Prikule – par ilggadēju un apzinīgu darbu, inovācijām 

pavārmākslas jomā, veicot Sīļukalna pamatskolas pavāres pienākumus; 

o Iveta Upeniece – par ieguldījumu izglītībā un līdzdalību sabiedriskajās 

aktivitātēs Sīļukalna pagastā; 

Stabulnieku pagastā  

o Anita Betlere – par radošo pienesumu dzejā un Stabulnieku jauniešu 

motivēšanu radoši izpausties;  

o Modris Mediņš – par veiksmīgu saimniekošanu un atbalstu 

līdzcilvēkiem Stabulnieku pagastā; 

Domē 

o Rolands Naglis – par radošu ieguldījumu vietējā sabiedrībā, aktīvā 

dzīvesveida popularizēšanu un Riebiņu novada atpazīstamības 

veicināšanu; 

o Lolita Šmukste – par godprātīgu un inovatīvu darbu, veicot pedagoga 

karjeras konsultanta pienākumus Riebiņu novadā. 

2. Piešķirt apbalvojumu RIEBIŅU NOVADA GODA PILSONIS R. Mūka muzeja 

vadītājai un Latvijas Lepnums 2016 balvas ieguvējai nominācijā “Novadnieks” 

MARTAI BINDUKAI – par mūža ieguldījumu, nesavtīgi darbojoties izglītības un 

kultūras jomā, inovatīvu un radošu pieeju Galēnu pagasta kultūrvēsturiskās vides 

sakārtošanā, piesaistot projektu finansējumu. 

3. Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienas svinības organizēt š. g. 18. 

novembrī Riebiņu Kultūras centrā plkst. 18.00. 

 

2. 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, Ā. Pudule 
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Riebiņu novada dome izskata Izglītības jautājumu koordinatores Evelīnas 

Visockas lēmumprojektu sadarbības līguma slēgšanu ar Preiļu novada Izglītības 

pārvaldi (skat. pielikumu). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Margarita Krole, Ilga Pokšāne, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Juris Sparāns, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Slēgt līgumu par sadarbību izglītības funkciju veikšanai ar Preiļu novada 

Izglītības pārvaldi (saskaņā ar pielikumu). 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.54 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)    P. Rožinskis 

Protokoliste   (personīgais paraksts)    K. Nagle 

 

Protokols parakstīts 29.10.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Pielikums 

 

L Ī G U M S   Nr. ................................. 

 

par sadarbību izglītības funkciju veikšanai 

 

Preiļos      2019.gada    .oktobrī  

 

 

Riebiņu  novada Dome, tās priekšsēdētāja Pētera Rožinska personā (turpmāk tekstā – 

Pakalpojuma saņēmējs) no vienas puses un Preiļu novada Izglītības pārvalde, tās 

vadītāja Andreja Zagorska personā (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) no otras 

puses, abas kopā un katra atsevišķi sauktas līgumslēdzējas (turpmāk – Līgumslēdzējas) 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Lai nodrošinātu atsevišķu izglītības funkciju veikšanu un finansēšanu Riebiņu  

novadā, Līgumslēdzējas puses vienojas par kārtību, kādā tiks nodrošināta 

atsevišķu izglītības funkciju veikšana un finansēšana Riebiņu novadā. 

 

2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi 

2.1. Nodrošināt sekojošu izglītības funkciju veikšanu: 

2.1.1. Organizē valsts olimpiāžu 2.posma novadu apvienību mācību 

priekšmetu olimpiādes, piedāvājot Riebiņu novada pedagogiem  

iesaistīties vērtēšanas komisijas darbā, un nodrošina pieteikšanos 3.posma 

valsts olimpiādēm: 

2.1.2. Nepieciešamības gadījumā iesaistās apvienoto centralizēto eksāmenu 

organizēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, veido apvienoto 

eksāmenu komisijas. 

 

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi 

 

3.1. Nodrošināt Preiļu novada Izglītības pārvaldei funkciju veikšanai nepieciešamā 

finansējuma piešķiršanu saskaņā ar līgumu. 

 

4. Finansēšanas kārtība 

 

4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmēja budžetā tiek paredzēti 

līdzekļi 2.1.1.punktā nosaukto izglītības funkciju veikšanai – EUR 4,27  par 

vienu izglītojamo 2.posma mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku , ja 

Riebiņu novada pedagogi  iesaistīti vērtēšanas komisijas darbā vai EUR 5,69 

par vienu izglītojamo 2.posma mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku, ja 

Riebiņu novada pedagogi  nav  iesaistīti vērtēšanas komisijas darbā. 

2.1.2.punktā nosaukto izglītības funkciju veikšanai – EUR 4.27 par vienu 

izglītojamo. 

4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma 

sniedzējam 30 darba dienu laikā pēc izglītojamo dalības mācību priekšmetu 



6 
 

olimpiādēs, kā arī dalības, pēc nepieciešamības, apvienotajos centralizētajos 

eksāmenos, šajā līgumā noteiktajā apjomā un termiņos.  

4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības: 

4.3.1. pieprasīt atskaiti par  ieskaitītā finansējuma izlietojumu izglītības 

funkciju veikšanai Riebiņu novadā;  

4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju, piešķirt papildus 

finansējumu, attiecīgi uzdodot veikt papildus pienākumus. 

 

4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums: 

4.4.1. saņemto finansējumu izglītības funkciju veikšanai Riebiņu  novadā 

izlietot tikai tam paredzētajam mērķim. 

 

5. Līguma darbības termiņš 

 

5.1. Šis līgums stājas spēkā ar 2019.gada   .oktobri un ir spēkā līdz 2020.gada 

31.augustam, vai līgumsaistību izpildei . 

 

6. Nobeiguma noteikumi 

 

6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti 

rakstiski un abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi 

grozījumi tiek pievienoti līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja 

vienošanās netiek panākta – tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

6.3. Līgums sastādīts, un parakstīts uz 2 lapām divos eksemplāros, kuriem ir 

vienāds juridiskais spēks.  

 

 

 

      
Pakalpojuma saņēmējs     Pakalpojuma sniedzējs 

Riebiņu  novada Dome Preiļu novada Izglītības pārvalde 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, 

 LV – 5326 

Reģ. Nr. 90001882087 

AS SEB banka kods UNLALV2X 

Konts LV12UNLA0050005638857 
 

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301                 

Reģ. Nr. 90000065720, 

AS SEB banka, kods UNLALV2X026 

Konts Nr. LV08 UNLA 0026000130630 

 

Tālrunis +371 65324375 
 

Tālrunis +371 65322332 

E-pasts: riebini@riebini.lv 
 

E-pasts: preiluip@pvg.edu.lv 

____________________________    ____________________________ 

Pēteris Rožinskis Andrejs Zagorskis 
 

mailto:riebini@riebini.lv

