
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

 

2020. gada 4. augustā                       Nr. 10 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Darba kārtībā: 

 

Sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: Jāzeps Ivanāns, Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese 

Jakovele 

 

Nepiedalās:  Āris Elsts (aizņemts pamatdarbā), Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms) 

 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

1. 

Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai 
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas I. Jakovele, P. Rožinskis, Ā.Pudule, M. Mediņš 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanai 

Priekšsēdētāja 

vietnieks 

 J. Ivanāns 

2. 

Par projekta Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu 

novadā” ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta ieviešanas 

nodrošināšanai  

 

J. Ivanāns 
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Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par 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. punktā minētajiem mērķiem: 

3.1.1. pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumiem (pārbūve vai atjaunošana), 

nodrošinot ēkas atbilstību ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam un ar 

ēkas energosertifikātu pamatotajam līmenim, ja investīciju projekta ietvaros plānoto 

būvdarbu izmaksas 1 kWh primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumam 

nepārsniedz 4 euro; 

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; 

3.1.3. jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, ja tiek aizstāts kāds no 

esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina 

klātienes saskarsmes nepieciešamību, nepārsniedzot 1 000 000 euro vienam investīciju 

projektam; 

3.1.4. atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem (esošajiem 

maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros), 

pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma būvdarbu izmaksas 

nav lielākas par 4 000 euro uz vienu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju, kas gūst 

labumu no šā atbalsta pasākuma; 

3.1.5. izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām, ja ir 

Veselības inspekcijas izdots atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību higiēnas 

prasībām un būvdarbu izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam investīciju 

projektam. 

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.  

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.  
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“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. 

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  (Jāzeps Ivanāns, Pēteris Rožinskis, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

NOLEMJ:  

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

komisijai saskaņojuma saņemšanai sekojošu Riebiņu novada attīstības programmas 

investīciju plānā paredzēto projektu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā:  

1.1. Publiskās pludmales, laivu ielaišanas vietas un stāvlaukuma izveide, 

piebraucamā ceļa izbūve Geļenovas parkā, Rušonas pagastā, Riebiņu 

novadā; 

1.2. Skatu torņa, piebraucamā ceļa un Salmeja ezera piekrastes teritorijas 

labiekārtošana; 

1.3. Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.13 Kastīre-

Geļenova-Šaures  km 4,82 - 6,47 pārbūve; 

1.4. Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona -Voveri km 0,000 -0.650 un km  2,720-3,700 pārbūve. 

1.5. Riebiņu vidusskolas sporta laukuma pārbūve. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu projektiem paredzēt no 2020. gada projektu budžetā 

paredzētajiem līdzekļiem.  

3. Iesniegt VARAM investīciju plānā paredzētos projektus. 

Pielikums - provizoriskās izmaksas 

1.1. Publiskās pludmales, laivu ielaišanas vietas un stāvlaukuma izveide, 

piebraucamā ceļa izbūve Geļenovas parkā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā- 

EUR 80000; 
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1.2. Skatu torņa, piebraucamā ceļa un Salmeja ezera piekrastes teritorijas 

labiekārtošana - EUR 134676.77. 

1.3. Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.13 Kastīre-

Geļenova-Šaures  km 4,82 - 6,47 pārbūve - EUR 293966.78; 

1.4. Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona -

Voveri km 0,000 -0.650 - EUR 208921.04 un km  2,720-3,700 - EUR 277146.99 

pārbūve. 

1.5. Riebiņu vidusskolas sporta laukuma pārbūve - EUR 791162.38. 

 

2. 

Par projekta Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju 

piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta 

ieviešanas nodrošināšanai  
Ziņo J. Ivanāns 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par projekta Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības 

vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” ilgtermiņa 

saistību uzņemšanos projekta ieviešanas nodrošināšanai. 

Riebiņu novada dome ir sadarbības partneris Preiļu novada domes projektā 

Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes 

veicināšana Riebiņu novadā” , kuru Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk tekstā 

–CFLA) 2020. gada 30. jūlijā ir apstiprinājusi, ar nosacījumu, ka līdz vienošanās par 

projekta īstenošanu noslēgšanai, saskaņā ar  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma1 pārejas noteikumu 20.punktā noteikto, finansējuma saņēmējam Riebiņu novada 

domei aģentūrā jāiesniedz Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību 

finanšu komisijas pozitīvu lēmumu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta 

ieviešanas nodrošināšanai.  

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

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 20.pantu, Ministru kabineta 

2020.gada 26.maija sēdes Nr.36 protokola 34.§ “Informatīvais ziņojums “Par 

priekšlikumiem COVID-19 seku mazināšanai un Eiropas Savienības fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda pašvaldību investīciju pārskatīšanai”  , 

RIEBIŅU NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 13 balsīm par  (Jāzeps Ivanāns, Pēteris 

Rožinskis, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, NOLEMJ: 

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

komisijai pieņemt lēmumu uzņemties projekta Nr.5.6.2.0/20/I/005 

“Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana 

Riebiņu novadā” ilgtermiņa saistības projekta ieviešanas nodrošināšanai. 

2. Lūgt Preiļu novada domi noslēgt Vienošanos ar CFLA par projekta 

Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju 

piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” īstenošanu. 

 

                                                           
1 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, stājies spēkā 2020.gada 23.jūnijā 
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums. 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
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Sēdi slēdz plkst.14.22 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)    Jāzeps Ivanāns 

 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)    Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  04.08.2020. 

 


