
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Videokonferences režīmā 

 

2021. gada 12. aprīlī        Nr. 5 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēdi atklāj plkst. 15.07 

 
Sēdes darba kārtībā: 

 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

 

 

1. 

Par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 1 

“Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības 

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

pārbūve” realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu 

Domes priekšsēdētājs 

P. Rožinskis  

 

Attīstības un plānošanas 

daļas vadītāja 

 I. Jakovele 

 

2. 

Par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 2 

“Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 pārbūve” 

realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu 

P. Rožinskis 

 

I. Jakovele 

 

3. 

Par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 3 

“Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 2.720- 3.700 pārbūve” 

realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu 

P. Rožinskis 

 

I. Jakovele 

 

4. 

Par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 4 

“Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības 

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

realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu 

 

P. Rožinskis 

 

I. Jakovele 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās:  
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Deputāti: Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Margarita Krole, Jānis Kupris, Āris Elsts, 

Edgars Vilcāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele 

 

Nepiedalās: Andrs Sondors (iemesls nav zināms), Jāzeps Ivanāns  (iemesls nav zināms), 

Maigonis Mediņš (iemesls nav zināms), 

 

Atklāti balsojot ar 12  balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Margarita Krole, Jānis 

Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, deputāti nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

1. 

Par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 1 “Par valsts budžeta 

aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre-Geļenova-Šaures km 4.82- 6.47 pārbūve” 

realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu 
Ziņo P. Rožinskis, I. Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas lēmumprojektu 

par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 1 “Par valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 

Kastīre-Geļenova-Šaures km 4.82- 6.47 pārbūve” realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu. 

Riebiņu novada dome 2021.gada 24. februāra Riebiņu novada dome ārkārtas sēdē Nr.3 

ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta 

“Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 

4.82- 6.47 pārbūve” realizācijai”, lai pretendētu uz Valsts kases aizņēmumu atbilstoši Ministru 

kabineta Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"  3.1.2. punktā minētajiem mērķim: 

...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. 

Projekts “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- 

Geļenova- Šaures km 4.82- 6.47 pārbūve” tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā(turpmāk -VARAM), kur tas tika izvērtēts un  tika apstiprināts ar Ministru 

kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumu Nr. 175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju 

projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” (projekts Nr. 47). 

Pēc tam tika kārtoti dokumenti Valsts kases aizņēmuma saņemšanai un tika iesniegti 

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

ieteikumiem, tāpēc ir nepieciešams  veikt tehniska rakstura precizējumus 2021.gada 24. 

februāra Riebiņu novada dome ārkārtas sēdes Nr.3 lēmumā Nr. 1 Par valsts budžeta aizņēmuma 
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saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 

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

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

iesniegšanas bija jāsaņem saskaņojums no pašvaldības, kas pēc administratīvi teritoriālās 

reformas noteikta kā administratīvais centrs. Saskaņojums tika pieņemts 2021.gada 26. februāra 

Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību 

Finanšu komitejas sēdes protokols Nr.2 lēmumā Nr. 2 “Par valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 

Kastīre- Geļenova- Šaures km 4.82- 6.47 pārbūve” realizācijai”, šajā lēmumā arī nepieciešams 

veikt tehniska rakstura precizējumus. 

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

NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta 

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

Margarita Krole, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt Riebiņu novada dome ārkārtas sēdes Nr.3, lēmuma Nr. 1 “Par valsts 

budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4.82- 6.47 

pārbūve” realizācijai” 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta ,,Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4.82- 6.47 pārbūve” 

realizācijai EUR 203737,80 ( divi simti trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi 

euro, 80 centi) apmērā.”. 

2. Iesniegt šo lēmumu Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību 

finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai. 

 

2. 

Par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 2 “Par valsts budžeta 

aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.000-0.650 pārbūve” realizācijai” 

(protokola Nr. 3) precizēšanu 

Ziņo P. Rožinskis, I. Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas lēmumprojektu 

par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 2 “Par valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona-Voveri km 0.000-0.650 pārbūve” realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu. 

Riebiņu novada dome 2021.gada 24. februāra Riebiņu novada dome ārkārtas sēdē Nr.3 

ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu 

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

0.650 pārbūve” realizācijai”, lai pretendētu uz Valsts kases aizņēmumu atbilstoši Ministru 

kabineta Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"  3.1.2. punktā minētajiem mērķim: 

...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) 
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attīstībai, ja investīciju projekta ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas uz transporta 

infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro. 

Projekts “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona-Voveri km 0.000-0.650 pārbūve” tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā(turpmāk -VARAM), kur tas tika izvērtēts un  tika apstiprināts ar Ministru 

kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumu Nr. 175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju 

projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” (projekts Nr. 48). 

Pēc tam tika kārtoti dokumenti Valsts kases aizņēmuma saņemšanai un tika iesniegti Valsts 

kasē, taču dokumenti tika atgriezti labošanai saskaņā ar  Finanšu ministrijas ieteikumiem, tāpēc 

ir nepieciešams  veikt tehniska rakstura precizējumus 2021.gada 24. februāra Riebiņu novada 

dome ārkārtas sēdes Nr.3 lēmumā Nr. 2 Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

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

0.000-0.650 pārbūve” realizācijai. 

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

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

kā administratīvais centrs. Saskaņojums tika pieņemts 2021.gada 26. februāra Preiļu novada, 

Riebiņu novada , Aglonas novada un Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību Finanšu 

komitejas sēdes protokols Nr.2 lēmumā Nr. 3 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu 

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

Voveri km 0.000-0.650 pārbūve” realizācijai”, šajā lēmumā arī nepieciešams veikt tehniska 

rakstura precizējumus. 

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

NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta 

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

Margarita Krole, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt Riebiņu novada dome ārkārtas sēdes Nr.3, lēmuma Nr. 2 “Par valsts 

budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu “Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.000-0.650 pārbūve” 

realizācijai” 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta ,,Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 pārbūve” 

realizācijai EUR 104379,70 (viens simts četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi 

euro, 70 centi) apmērā.”. 

2. Iesniegt šo lēmumu Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību 

finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai. 

 

3. 

Par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 3 “Par valsts budžeta 

aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 2.720- 3.700 pārbūve” realizācijai” 

(protokola Nr. 3) precizēšanu 

Ziņo P. Rožinskis, I. Jakovele 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas lēmumprojektu 

par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 3 “Par valsts budžeta aizņēmuma 
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saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona-Voveri km 2.720- 3.700 pārbūve” realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu. 

Riebiņu novada dome 2021.gada 24. februāra Riebiņu novada dome ārkārtas sēdē Nr.3 

ir pieņēmusi lēmumu Nr. 3 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu 

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

3.700 pārbūve” realizācijai”, lai pretendētu uz Valsts kases aizņēmumu atbilstoši Ministru 

kabineta Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"  3.1.2. punktā minētajiem mērķim: 

...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. 

Projekts “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona-Voveri  km 2.720- 3.700 pārbūve” tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā(turpmāk -VARAM), kur tas tika izvērtēts un  tika apstiprināts ar Ministru 

kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumu Nr. 175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju 

projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” (projekts Nr. 50). 

Pēc tam tika kārtoti dokumenti Valsts kases aizņēmuma saņemšanai un tika iesniegti Valsts 

kasē, taču dokumenti tika atgriezti labošanai saskaņā ar  Finanšu ministrijas ieteikumiem, tāpēc 

ir nepieciešams  veikt tehniska rakstura precizējumus 2021.gada 24. februāra Riebiņu novada 

dome ārkārtas sēdes Nr.3 lēmumā Nr. 3 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

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

2.720- 3.700 pārbūve” realizācijai”. 

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

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

kā administratīvais centrs. Saskaņojums tika pieņemts 2021.gada 26. februāra Preiļu novada, 

Riebiņu novada , Aglonas novada un Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību Finanšu 

komitejas sēdes protokols Nr.2 lēmumā Nr. 4 Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu 

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

Voveri  km 2.720- 3.700 pārbūve” realizācijai, šajā lēmumā arī nepieciešams veikt tehniska 

rakstura precizējumus. 

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

NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta 

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

Margarita Krole, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt Riebiņu novada dome ārkārtas sēdes Nr.3, lēmuma Nr. 3 “Par valsts 

budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu “Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri  km 2.720- 3.700 pārbūve” 

realizācijai” 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta ““Riebiņu novada Stabulnieku 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 2.720- 3.700 pārbūve” 

realizācijai EUR 137817,51 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti 

septiņpadsmit euro 51 cents ) apmērā.”. 
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2. Iesniegt šo lēmumu Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību 

finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai. 

 

 

4. 

Par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 4 “Par valsts budžeta 

aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta 

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

(protokola Nr. 3) precizēšanu 

Ziņo P. Rožinskis, I. Jakovele, uzstājas  J. Kupris, Ā. Pudule 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas lēmumprojektu 

par Riebiņu novada domes 24.02.2021. sēdes lēmuma Nr. 4 “Par valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanu investīciju projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona-Voveri km  0.650-2.720 pārbūve” realizācijai” (protokola Nr. 3) precizēšanu. 

 Riebiņu novada dome 2021.gada 24. februāra Riebiņu novada dome ārkārtas sēdē Nr. 

3 ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu 

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

2.720 pārbūve”  realizācijai”, lai pretendētu uz Valsts kases aizņēmumu atbilstoši Ministru 

kabineta Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"  3.1.2. punktā minētajiem mērķim: 

...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. 

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 

attiecināmās izmaksas no ERAF ir EUR 340 000, pašvaldības līdzfinansējums projektā EUR 

60000,00.  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.  

Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2021.gadā 

un 2022.gadā projektā paredzēto būvdarbu veikšanai – EUR 204237,33 apmērā, ar atmaksas 

termiņu uz 15 gadiem.  
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Projekts “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 

Polkorona-Voveri  km 0.650 -2.720 pārbūve” tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā(turpmāk -VARAM), kur tas tika izvērtēts, koriģēts un  tika apstiprināts ar 

Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumu Nr. 175 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” (projekts Nr. 49). 

Pēc tam tika kārtoti dokumenti Valsts kases aizņēmuma saņemšanai un tika iesniegti Valsts 

kasē, taču dokumenti tika atgriezti labošanai saskaņā ar  Finanšu ministrijas ieteikumiem, tāpēc 

ir nepieciešams  veikt tehniska rakstura precizējumus 2021.gada 24. februāra Riebiņu novada 

dome ārkārtas sēdes Nr.3 lēmumā Nr. 4 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju 

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

0.650 - 2.720 pārbūve”  realizācijai”. 

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

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

kā administratīvais centrs. Saskaņojums tika pieņemts 2021.gada 26. februāra Preiļu novada, 

Riebiņu novada , Aglonas novada un Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību Finanšu 

komitejas sēdes protokols Nr.2 lēmumā Nr. 5 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu 

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

Voveri  km 0.650 - 2.720 pārbūve” realizācijai, šajā lēmumā arī nepieciešams veikt tehniska 

rakstura precizējumus. 

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

NOVADA DOME, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Ārija Pudule, Ineta 

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

Margarita Krole, Jānis Kupris, Āris Elsts, Edgars Vilcāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izteikt Riebiņu novada dome ārkārtas sēdes Nr.3, lēmuma Nr. 4 “Par valsts 

budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu “Riebiņu novada Stabulnieku 

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

realizācijai “ 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta “Riebiņu novada Stabulnieku 

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

realizācijai EUR 173 601,73 (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti viens 

euro, 73 centi ) apmērā.”. 

2. Iesniegt šo lēmumu Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību 

finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.30 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)              Pēteris Rožinskis  

 

 

Protokoliste        (personīgais paraksts)                                Karīna Nagle  

 

Protokols parakstīts 13.04.2021. 
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Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:    

       Āris Elsts  

 

 Ārija Pudule 

 

Jānis Kupris 

 

 Ineta Anspoka 

 

 Ilga Pokšāne 

 

 Alberts Upenieks 

  

Dina Staškeviča 

  

Marija Bernāne 

 

Margarita Krole 

  

Juris Sparāns 

 

 Edgars Vilcāns
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