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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

Pašvaldības nosaukums Riebiņu novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90001882087 

Finanšu gads 01.01.20019. – 31.12.2019. 

Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 

Domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Domes izpilddirektors Juris Leicis 

Galvenā grāmatvede Vēsma Želve 

Zvērinātā revidente Biruta Novika 

 

Riebiņu novadā ietilpst: Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, 

Riebiņu pagasts, Silajāņu pagasts un Rušonas pagasts. Riebiņu novada pašvaldības 

teritorija aizņem – 630,0 km2 . 

Riebiņu novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības – domes, un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina 

likumos noteikto funkciju un šo funkciju nodrošināšanai atbilstošo pamatdarbības 

virzienu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

intereses. 

Novada pašvaldība atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un likumīgu finanšu līdzekļu izlietojumu. 

 

1.1.Novada iedzīvotāju skaits 

Pēc LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2019. gada 1. janvārī 

Riebiņu novada teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 5 050, kas ir par 3.55% 

mazāk nekā iepriekšējā gadā. Uz 2018.gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits bija 5 236.  

Iedzīvotāju skaits Riebiņu novada pagastos kopš 2005. gada, skatot datus uz katra 

gada 1. janvāri. 
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Gadi /pagasti 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

GALĒNU 1056 1037 1025 1019 991 941 943 926 913 898 885 857 825 802 774 739 

SILAJĀŅU 586 571 560 540 526 517 496 498 492 458 465 457 436 409 388 371 

SĪĻUKALNA 707 691 682 686 684 642   614 607 587 572 560 546 522 518 491 469 

STABULNIEKU 1012 988 963 957 926 850 850 841 830 838 814 796 755 748 737 697 

RIEBIŅU 1625 1619 1597 1587 1552 1544 1511 1494 1483 1475 1456 1443 1383 1338 1290 1230 

RUŠONAS 1909 1900 1861 1811 1786 1711 1632 1634 1625 1604 1581 1566 1509 1460 1421 1396 

Kopā pa gadiem 6895 6806 6688 6600 6465 6205 6046 6000 5930 5845 5761 5665 5430 5275 5101 4902 

 

Statistikas pārskats par 2005. – 2019. gadu. Dzimušo skaits novadā.  

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Dzimuši 37 31 34 32 27 24 28 23 31 26 27 37 31 29 27 

t. sk. zēni 23 20 24 22 12 13 15 10 19 15 14 21 12 18 17 

t. sk. meitenes 14 11 10 10 15 11 13 13 12 11 13 16 19 11 10 

1 bērns ģim. 13 6 15 9 10 7 15 9 17 8 8 14 9 14 7 

2 bērni ģim. 8 18 9 14 5 6 10 6 10 8 11 7 14 8 13 

3 un vairāk b. 16 7 10 9 12 11 3 8 4 10 8 16 8 7 7 

Latvieši 23 23 24 26 19 15 21 16 25 19 23 32 27 26 23 
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Cita tautība 14 8 10 6 8 9 7 7 6 7 4 5 4 3 4 

 

Statistikas pārskats par 2005. – 2019. gadu. Mirušo skaits novadā.  

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Miruši 141 132 111 113 120 138 98 113 102 84 81 90 87 79 53 

t.sk.vīrieši 83 72 56 53 60 61 53 55 49 50 37 44 45 39 25 

t.sk.sievietes 58 60 55 60 60 77 45 58 53 34 44 46 42 40 28 

Pensionāri 101 108 96 89 91 114 81 91 83 69 64 76 69 59 37 

Latvieši 84 89 72 68 76 96 60 78 70 58 63 59 53 48 35 

Cita tautība 57 43 39 45 44 42 38 35 32 26 18 31 34 31 18 

 

LAULĪBAS  pagastos un novadā 

Gadi/pagasti 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GALĒNU 1 1 - 4 Rie- bi- ņu  no- va- dā         

SILAJĀŅU - - 2 -                

 

SĪĻUKALNA - 2 2 1                
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STABULNIEKU 4 1 2 4                

RIEBIŅU 6 2 4 2                

RUŠONAS 4 3 2 4                

Kopā pa gadiem 15 9 12 15 25 28 27 41 23 30 27 36 36 30 39 28 36 44 42 
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2. RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

2.1.Domes sastāvs 

Riebiņu novada pašvaldības darbu reglamentē likums „Par pašvaldībām” un 

Riebiņu novada pašvaldības Nolikums  (apstiprināts ar Riebiņu novada domes 

23.08.2005. lēmumu (prot. Nr. 19 / & 5) un grozīts 11.08.2009.; 09.03.2010.; 

08.06.2010.; 31.08.2010.; 12.03.2013.; 16.07.2013.; 15.04.2014.; 01.07.2014.; 

16.09.2014.; 16.12.2014.; 21.02.2017.; 16.05.2017.; 04.07.2017.; 19.09.2017. un citi 

normatīvie akti. 

Riebiņu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti. Riebiņu novada domes 

sastāvs 2019. gadā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.  

Pēteris Rožinskis – Riebiņu novada domes priekšsēdētājs (Latvijas Zaļā partija).  

Dina Staškeviča – domes deputāte (Latvijas Zaļā partija). 

Ineta Anspoka – domes deputāte (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Marija Bernāne – domes deputāte (Latvijas Zaļā partija). 

Āris Elsts – domes deputāts (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Jāzeps Ivanāns – domes deputāts (Latvijas Zaļā partija). 

Margarita Krole – domes deputāte (Latvijas Zaļā partija). 

Jānis Kupris – domes deputāts (LATGALES PARTIJA). 

Maigonis Mediņš – domes deputāts (Latvijas Zaļā partija). 

Ilga Pokšāne – domes deputāte (Latvijas Zaļā partija). 

Ārija Pudule – domes deputāte (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Andrs Sondors – domes deputāts (LATGALES PARTIJA). 

Juris Sparāns – domes deputāts (Latvijas Reģionu Apvienība, Latvijas 

Sociāldemokrātiskā strādnieku partija). 

Alberts Upenieks – domes deputāts (Latvijas Zaļā partija). 

Edgars Vilcāns – domes deputāts (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). 

 

Riebiņu novada pašvaldībā novada domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, kā 

arī saskaņā ar noteikto kārtību tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. 2019. gadā Riebiņu 

novada pašvaldībā notika 16 novada domes sēde, no tām 4 bija ārkārtas domes sēdes.  

 

2.2.Komitejas un komisijas 

 

Riebiņu novada pašvaldībā darbojas 5 patstāvīgās komitejas: Finanšu 

pastāvīgā komiteja, Saimniecisko un īpašumu lietu pastāvīgā komiteja, Sociālo 

jautājumu pastāvīgā komiteja, Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgā komiteja. Sēdes 

notiek 1 reizi mēnesī.  

Atsevišķu funkciju veikšanai novada dome no balsstiesīgajiem pašvaldības 

iedzīvotājiem izveidoja šādas komisijas: Vēlēšanu komisija, kurā darbojas 7 locekļi; 

Administratīvā komisija – 4 locekļi; Iepirkumu komisija – 4 locekļi; Nekustamo 

īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija – 3 locekļi; Darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija – 3 locekļi; Pedagoģiski medicīniskā 

komisija – 5 locekļi.  
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2.3. Pašvaldības pārvalde 

Riebiņu novada savā darbībā veic šādas funkcijas:  

 organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;  

 gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

 nodrošina iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem;  

 rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;  

 nodrošina veselības aprūpes pieejamību; 

 nodrošina iedzīvotāju sociālo palīdzību; 

 sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

 sekmē saimniecisko darbību novadā; 

 piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;  

 veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;  

 gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību. 

 

Izpildinstitūcijas struktūra 
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Riebiņu novada domes struktūra  

 

 

2.4. Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde 

Riebiņu pagasta teritorija ir 109,8 km2 liela. Pagastā deklarēti 1239 iedzīvotāji. 

Riebiņu ciemā – 754. 2019. gadā pagastā ir miruši 23 iedzīvotāji, dzimuši – 6. Pagastā 

ir pieejami: sociālā darbinieka pakalpojumi, lauksaimniecības konsultanta atbalsts, 

plašs sociālo pakalpojumu klāsts.  

2019. gadā katru dienu tika nodarbināti 6 ilgstošie bezdarbnieki. Pagasta 

labiekārtošanā aktīvu dalību ņem arī garantētā minimālā ienākuma nodrošinājuma 

(GMI) saņēmēji. Algoto sabiedrisko darbu veicēju un GMI paveiktais: pašvaldības ceļu 

ceļmalu tīrīšana (krūmu ciršana, tuvu ceļam augošu koku nozāģēšana); līdzdalība 

pagasta kapsētu un dievnamu apkārtnes sakopšanā.  

No pašvaldības līdzekļiem tika nozāģēti vairāki bīstamie koki: Sprindžu 

kapsētā, Pivovaru kapsētā, Vinkovas kapsētā, Riebiņu parkā un Riebiņu ciema centrā.  

Riebiņu pagastā ir 99,52 km pašvaldības ceļu: ielas 8,09 km; ceļi , kas savieno 

valsts nozīmes ceļus 39,1 km; ceļi, kas savieno pašvaldības nozīmes ceļus 29,41 km; 
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pievedceļi pašvaldības nozīmes ceļiem 22,92 km. 2019. gadā veiktie remontdarbi: 

nomaļu grunts uzauguma noņemšana ar greideri; ceļu greiderēšana; asfalta seguma 

bedrīšu remonts; ceļu nomaļu zāles, atvašu pļaušana.  

 

2.5. Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde 

 Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde nodrošina Iedzīvotājiem aktuālo jautājumu 

risināšanu un speciālistu piesaisti nepieciešamības gadījumā, tiek nodrošināta sadarbība 

ar novada bāriņtiesu un sociālo dienestu, dažāda veida izziņu izsniegšana, iesniegumu 

pieņemšana, klientu apkalpošana Gaiļmuižā, licenču pārdošana. 

 2019. gadā veikta Gaiļmuižas bijušā KN kāpņu rekonstrukcija, kā arī  

Gaiļmuižas bibliotēkas verandas un kāpņu atjaunošana. Pateicoties iedzīvotāju 

aktivitātei un līdzdalībai un pašvaldības līdzfinansējumam, izveidots bērnu laukums 

Kastīres un Aglonas stacijas ciematā.  

 Rušonas pagastā veikta 25 bīstamo koku izzāģēšana kapos un ciematu centros, 

organizētas talkas un veikti autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi. Rušonas pagasta 

autoceļu kopējais garums sastāda 123.440 km.  

 

2.6. Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde 

 

Silajāņu pagasta platība 70.6 km 2. Iedzīvotāju skaits – 364 cilvēks, no tiem 11% 

- jaunāki par 18 gadiem (41 cilv.); 26% - vecāki par 65 gadiem (94 cilv.). 2019. gadā 

dzimuši – 0, miruši – 12.  

Pagastā ir kultūras nams, Silajāņu feldšeru un vecmāšu punkts, Silajāņu 

bibliotēka, Kotļerovas bibliotēka. 

Veikti remonti uz ceļiem 2019. gadā: (caurteku izbūve, ceļu sāngrāvju rakšana 

un bedru un iesēdumu aizbēršana, seguma atjaunošana) uz ceļa Markova – Ostrova, 

Antāni – Paļša, Golubi – Latatujeva, Silajāņi – Kairīši – Markova - Špaki, ciemata ielu 

asfalta segumā esošo bedrīšu aizbēršana.  

Aktīvās nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi". 

Programmas dalībnieku skaits 2019. gadā – 13 ilgstoši bezdarbnieki. 

Silajāņu pagastā veikta pagasta centra sakopšana, zāles pļaušana, lapu grābšana, 

malkas sagatavošana (zāģēšana, skaldīšana, kraušana), pašvaldības ceļu ceļmalu 

tīrīšana (krūmu ciršana, tuvu ceļam augošu koku nozāģēšana), Kotļerovas bibliotēkas 

teritorijas sakopšana, līdzdalība pagasta kapsētu sakopšanas talkās, bīstamo koku 

nozāģēšana un novākšana kapos un pagasta centrā. 

2019. gadā pagasta teritoriālās pārvaldes ieejai no pasta nodaļas puses veikta 

jumtiņa rekonstrukcija.  

Mazo grantu projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi» ietvaros ar Riebiņu novada 

domes atbalstu Lielā Ostrovas ezera krastā ierīkots bērnu rotaļu laukums. 
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2.7. Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde 

 Stabulnieku pagastā uz 2019. gada nogali deklarēti 715 iedzīvotāji, no kuriem 

59 ir bērni un pusaudži vecumā no 0-16 gadiem, 16 – pirmskolas vecuma bērni. Uz 

2019./2020. mācību gadu Dravnieku pamatskolā mācās: pirmskolas – 6,sākumskolas –

8 un pamatskolā – 19 bērni. 

Aktīvi darbojas Stabulnieku bibliotēka, kura pilda izglītojošas un saturīga brīvā 

laika pavadīšanas funkcijas bērniem un pusaudžiem ārpus ģimenes un mācību laika 

izglītības iestādes. Bibliotēka turpina pildīt arī sociālā dienas centra funkcijas, jo 

vairākus gadus Stabulnieku pagastā pastāv sociālā māja, kurā izmitinātas sociāli 

maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, palīdz vecāka gājuma cilvēkiem veikt dažāda 

veida darbības saistībā ar interneta pakalpojumiem. Lietotāju rīcībā bija 4 datori un 1 

multifunkcionālais centrs. 

2019. gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 340 bibliotēkas lietotāji, 

kopskaitā reģistrēti 9132 apmeklējumi, sniegtas 223 uzziņas, veikti 297 drukāšanas, 

kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi, reģistrēti 13 datorlietotāju apmācības gadījumi.  

Bibliotēkā notika 42 izstādes un 16 pasākumi. Tradicionālas kļuvušas Dzejas dienas, 

jau 5. gadu pēc kārtas šis pasākums noris Stabulniekos. 

2019. gadā tika uzrakstīts un apstiprināts projekts “Ar saknēm ieaudzis šajā 

zemē”. Projektā tika ietverts pamatojums, ka ir aizsākta skaista tradīcija maijā godināt 

sava pagasta ievērojamākās ģimenes. Publiskā pasākumā Ģimeņu un Mātes dienu 

ietvaros, tika pagodinātas tās jaunās ģimenes, kuras dzīvo, saimnieko un audzina bērnus 

savu senču iekoptajās dzimtas mājās. Projekta ietvaros  šīm ģimenēm tika iegādāti un 

pasniegti augļu koki – tēviem un rožu stādi – mātēm. 

Pagastā strādā sociālais darbinieks un lauksaimniecības konsultants, kuru 

darbība ir ļoti nepieciešama un augstu vērtējama. Katru gadu pagasts ieplāno līdzekļus 

sociālās mājas labiekārtošanai. 2019.gadā tika ielikti jauni logi trim dzīvokļiem un 4 

dzīvokļiem durvis. 

2019. gadā tika realizēts pašvaldības autoceļa Stabulnieki – Pastari 

rekonstrukcijas projekts. 

Pagasts cenšas uzturēt kārtībā savus 54,50 km  autoceļus, veicot laicīgu ceļu 

greiderēšanu un planēšanu, kā arī ceļmalās krūmu izgriešanu. 

Varam lepoties ar savām zemnieku saimniecībām, kuras darbojas pienkopības 

nozarē, gaļas liellopu audzēšanā, graudkopības nozarē, stādaudzēšanā,  dāzkopībā un 

lauksaimniecības produkcijas pārstrādē. 

 

2.8. Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde 

Galēnu pagastā deklarēto iedzīvotāju skaits 2019. gadā bija 745, no tiem bērni 

līdz 18 gadu vecumam 131, pensionāri – 136, darbaspējas vecumā – 478. 

 

Darba vietas nodrošina IK, IU, SIA, lielākās zemnieku saimniecības, pasta 

nodaļa, ģimenes ārsta prakse un pašvaldības iestādes. Liela daļa iedzīvotāju darba 
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meklējumos devušies uz pilsētām tepat Latvijā vai arī uz ārzemēm. Tomēr ir iedzīvotāji, 

kuri jau gadiem algotu darbu nestrādā, izlīdzas ar pagaidu sabiedriskajiem darbiem, 

lūdz pabalstus pašvaldībā. 

 

Galēnu pamatskolā mācās 53 skolēni, no tiem 16 no citām pašvaldībām, 

pirmsskolas grupiņu “Rūķīši” apmeklē 20 bērni. 

 

Sekmīgi turpina darboties R. Mūka muzejs popularizējot Galēnu pagasta un 

Riebiņu novada atpazīstamību visā Latvijas teritorijā. 

 

Galēnu bibliotēka apmeklētājiem iespēju robežās piedāvā jaunākās grāmatas un 

ir pieejami 6 datori. Tie gan ir jau morāli novecojuši, nepieciešams iegādāties jaunus. 

 

Galēnu kultūras namā darbojas folkloras kopa “Vydsmuiža”, bērnu vokālā 

grupa “Ritentiņi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amizieris”, teātra kopa “Punculīši”. 

Kultūras namā turpina demonstrēt jaunākās Latvijas uzņemtās filmas. Notiek 

tradiciānālie iedzīvotāju iecienītie pasākumi Lieldienās, Jāņos, Bērtuļdienā, 

Ziemassvētkos. Kultūras nams atvērts saviesīgiem pasākumiem, lekcijām, mācībām un 

dažādu projektu norisei. 

 

Sociālā māja “Rudenāji” sniedz sociālo palīdzību 13 tās iemītniekiem. Dažiem 

tā ir kļuvusi jau par patstāvīgu dzīvesvietu, bet daļa iemītnieku ik pēc laika mainās, kam 

par iemeslu ir strauja veselības pasliktināšanās. Sociālo palīdzību pagastā koordinē 

sociālā darba organizatore. Trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss piešķirts 69 

personām. Tiek sniegti GMI pabalsti, dzīvokļa pabalsti, bērna piedzimšanas pabalsti, 

pabalsti mācību līdzekļu iegādei,  pabalsti veselības aprūpei un pabalsti citās ārkārtas 

situācijās. Tiek izsniegti Eiropas atbalsta fonda palīdzības komplekti pārtikai, 

saimniecības precēm un higiēnai. 

 

Pagastā nodrošināta atkritumu šķirošanas iespēja. Ir konteineri stiklam, papīram 

un iepakojumam. Diemžēl ne visi šo iespēju izmanto. Pašvaldībai daudz līdzekļu un 

darba jāiegulda apkārtnes sakopšanā: parks, Ošupes muiža, Brāļu kapi, 5 kapsētas, 

skola, R. Mūka muzejs, sociālā dzīvojamā māja “Rudenāji” un 3 baznīcas. 

 

Pagastā pieejami lauksaimniecības konsultanta pakalpojumi. Iespējams 

samaksāt NĪN, komunālos un citus maksājumus. 

 

Iespēju robežās tiek kopti pašvaldības ceļi: appļautas ceļmalas, planētas, 

greiderētas virsmas, mainītas caurtekas, pielabotas iesēdumu vietas. Pabeigts kapitālais 

remonts ceļam Soboļevka – Maltas Trūpi. Rekonstruēti ceļi Gribolvas ciemā.   

 

 

2.9. Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde 

Uz 2019.gada 1. janvāri Sīļukalna pagasta teritorijā 28 ciemos dzīvo 492 

iedzīvotāji 2019. gadā dzimuši 3, bet miruši – 7 cilvēki. Ar nožēlu jāsecina, ka ar katru 

gadu iedzīvotāju skaits pagastā samazinās, galvenokārt uz mirušo un uz dzīvi uz 

pilsētām pārcēlušos cilvēku rēķina. 
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Pašvaldības autoceļu  un ielu kopgarums pagasta teritorijā sastāda 50,4 km, kas 

no kopējā Riebiņu novada pašvaldību autoceļu  garuma ir 10,4%. Finansējums aptuveni 

EUR 640 uz 1 km.  

2019. gadā pabeigta un nodota ekspluatācijā LAD apstiprinātā projekta  

pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai autoceļa Teilāni – Grāvuļi – Straujupe 

pārbūve 2,27 km garumā. 

Lai nodrošinātu ūdens novadi no ceļu klātnes, atseviķiem ceļiem pavasarī veikta 

nomaļu grunts uzauguma noņemšana ar greideri. Veikti remontdarbi: ceļu sāngrāvju 

izveidošana un caurteku ielikšana ceļa posmā Vārtsalas – Ūdrīši, izskalojuma bedru un 

iesēdumu aizbēršana uz ceļiem Vārtsalas – Ūdrīši; Seiļi-Ereļi. Seguma atjaunošana ar 

dolomīta škembu maisījumu veikta atsevišķos posmos autoceļiem Stikāni – Mažuļi, 

Stikāni – Ičaunieki, Sondori – Ičaunieki – Sīļukalns. Autoceļam Sīļukalns – Broki 

veikta grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas, gan seguma 

atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu un caurtekas ielikšana. No autoceļu Vecsēta 

– Kapsēta - Opolie un Sīļukalns - Broki sangrāvjiem veikta krūmu novākšana. Ceļu 

klātnes planēšana (greiderēšana) veikta pēc vajadzības un ceļa stāvokļa novērtēšanas – 

4 reizes. Mehanizētā zāles pļaušana veikta 44 km pagasta autoceļiem.  Kapenieku un 

Opolūs kapsētās zāģēti bīstamie koki, strādāts pie visu kapsētu sakopšanas. Veikts 

Kapenieku kapsētas kapličas remonts, kā arī veikta ūdens atdzelžošanas stacijas 

rekonstrukcija. 

Mazo grantu projektu ietvaros ,,Iedzīvotāji veido savu vidi” sadarbībā ar 

pamatskolas biedrību ,,Saulrozītes” realizēts projekts – ,,Bērnu rotaļu-atpūtas laukuma 

izveide”. 

Pagasta teritorijā iedzīvotājiem ir pieejama Margaritas Kroles ģimenes ārsta 

prakses vieta, kur reizi nedēļā var apmeklēt ģimenes ārstu, bet pārējās darba dienās 

palīdzību pacientiem sniedz ģimenes ārsta palīgs. 

Veselības veicināšanas projekta ietvaros 2019. gadā Sīļukalnā notika šādas 

aktivitātes: jogas  nodarbības, fitnesa nodarbības, lekcija par sirds veselību, lekcija par 

onkoloģisko profilaksi, lekcijas par veselīgu uzturu, veselīgiem dzērieniem un 

praktiskās nodarbības par ekonomiska un veselīga uztura pagatavošanu. 

 

2.10. Bāriņtiesa 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajai daļai, bāriņtiesa ne retāk kā reizi 

gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību.  

   Riebiņu novada bāriņtiesa ir Riebiņu  novada pašvaldības izveidota aizbildnības 

un aizgādības iestāde. Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi,  

kuru sastāvs tika apstiprināts 2014.gada 16.decembrī ar Riebiņu novada domes sēdes 

protokolu Nr.23, un darbu uzsāka ar 2015.gada 4.janvāri.  

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību 

un tiesisko interešu aizsardzību. 

Rušonas pagasta iedzīvotājiem, katru piektdienu Rušonas pagasta teritoriālās 

pārvaldes telpās (pārējās darba dienās bāriņtiesas telpās), Riebiņu, Silajāņu, 

Stabulnieku, Galēnu un Sīļukalna iedzīvotājiem bāriņtiesas telpās, Saules ielā 8, 
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Riebiņos, apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekle, kurai tas uzdots ar bāriņtiesas 

priekšsēdētāja rīkojumu. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 75. pantu, apliecinājumus 

bāriņtiesas locekle Riebiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām 

izdara dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības dēļ vai citu iemeslu dēļ nevar 

ierasties bāriņtiesā.  

Bāriņtiesas locekles prombūtnes laikā apliecinājumus pilda bāriņtiesas 

priekšsēdētāja. 

Lai bāriņtiesas darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu  vecāku 

vēlākās apsūdzības pret darbinieku par nepamatotu rīcību,  ar 2016. gada 1.janvāri ir 

stājusies spēkā Bāriņtiesu likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, 

filmēt, un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka 

bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos. 

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru 

vada bāriņtiesas priekšsēdētājs  vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas 

loceklis un sēdē piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi. 

Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem 

vienpersonisks lēmums. 

  

Uz  2019. gada 31. decembri bāriņtiesas lietvedībā esošo (aktīvo) administratīvo 

lietu skaits 

Aizgādības tiesību lietas 5 

Aizbildnības lietas (8 bērni) 6 

Aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no citām bāriņtiesām 5 

Aizgādnības lietas 21 

Aizgādnības lietas saņemtas pārraudzībā no citām pašvaldībām 2 

Audžuģimenes lietas 4 

Bērnu ievietošana audžuģimenēs (no citām pašvaldībām) 8 

Bērna mantas pārvaldība 6 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai 5 

Lietas par aizgādņa iecelšanu mantojuma masai 6 

Pārskata gadā ierosināto lietu skaists 14 

 

Bāriņtiesā atskaites periodā pieņemti 24 lēmumi 

Par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam 4 

Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 1 

Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu veikšanai 1 

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 2 

Par aizgādņa atlaišanu un  cita aizgādņa iecelšanu 4 

Par ģimenes valsts pabalsta izmaksas piešķiršanu 1 

Par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai 2 

Par krīzes audžuģimenes statusa piešķiršanu  2 

Par atzinuma sniegšanu tiesai  1 

Par aizgādņa iecelšanu mantojumam  4 

Citi lēmumi 2 

 

Pārskata periodā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā 

tiesā. Bāriņtiesas priekšsēdētāja piedalījusies 3 Daugavpils tiesas sēdēs Preiļos. 

 

Dokumentu aprite pārskata periodā 
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Saņemtie iesniegumi 80 

Saņemtie dokumenti no citām institūcijām 159 

Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām  

(nosūtītie dokumenti) 
92 

 

Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi pārskata periodā: 

Izdarīto apliecinājumu skaits  389 

Pieprasītas apliecības izgatavošanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem  
11 

 

Visa informācija par aizbildnībā esošajiem bērniem, lietās par bērnu aizgādības 

tiesībām, bērnu mantas lietās, lietās par bērnu nodošanas citas personas aprūpē, atbalsta 

bērnu audzināšanas lietās tiek ievadīta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas 

sistēmā (NPAIS). 

Saskaņā ar audžuģimeņu informācijas sistēmas darbību, kuru regulē 2018. gada 

4. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 563 „Audžuģimeņu informācijas 

sistēmas noteikumi”,  sistēmā ir ievadīta informācija par audžuģimenēm, un tajās 

ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Tas palīdz nodrošināt ātrāku 

bērnu nokļūšanu audžuģimenē, jo līdz šim minētajam nolūkam nebija vienotas 

informācijas sistēmas, kas atbilstu Valsts informācijas sistēmu likuma prasībām. 

Bāriņtiesas darbinieki ir pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēs, 

kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošo 

bērnu ģimenēs, audžuģimenēs, kurās ievietoti bērni no citām pašvaldībām, aizgādņu 

ģimenēs, kurās ir personas ar ierobežotu rīcībspēju, kā arī pēc informācijas saņemšanas 

no institūcijām un privātpersonām par apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties 

atbilstoši bāriņtiesas kompetencei. 

 Bāriņtiesas lietvedībā uz 31.12.2019. nav lietu par Riebiņu novada pašvaldības 

bērnu ievietošanu audžuģimenēs un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās. 

 

2.11.Dzimtsarakstu nodaļa 

 

2019. gadā Riebiņu novadā piedzimuši 27 bērni: 17 zēni un 10  meitenes. 

Trīspadsmit bērni savās ģimenēs ir pirmie bērni, septiņi kā otrie bērni, septiņi bērni 

dzimuši ģimenēs,  kurās  aug trīs un vairāk brāļi un māsas. No visiem bērniem   

divdesmit trīs  ir latvieši, četriem bērniem ir cita tautība. Desmit bērniem noteikta 

paternitāte. 

2019. gadā reģistrētas  42 laulības, svinētas SUDRABA, ZELTA un DIMANTA 

kāzu jubilejas. Baznīcās laulājušies 29 pāri. Laulību šķīruši 12 pāri. 

2019.gadā  reģistrēti miruši 53 cilvēki, tajā skaitā 25 vīrieši un 28 sievietes, 37 

ir pensijas vecuma cilvēki, 35 latvieši un 18 citas tautības. Mirušo iedzīvotāju vidējais 

vecums  vīriešiem – 67 gadi, sievietēm – 76 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim ir 86 

gadi, vecākajai mirušai sievietei – 97 gadi.  Jāpiebilst, ka no mirušajiem astoņdesmit 

gadus piedzīvojuši deviņpadsmit novada iedzīvotāji. 

Pagājušajā gadā bez civilstāvokļa aktu reģistriem un apliecībām sagatavoti un 

izsniegti 396 dažāda veida dokumenti (izziņas, izraksti no reģistriem, dokumenti 

uzvārda maiņai,  apliecinājumi u.c.). 
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2019. gadā sistēmā ievadīti visi pagastu  dzimšanas un laulību reģistri no 1994. 

gada līdz 2003. gadam. 

 

2.12. Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi 

Riebiņu novada dome publiskos iepirkumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu (turpmāk – PIL) un citiem publisko iepirkumu jomu reglamentējošiem tiesību 

aktiem. 

Saskaņā ar PIL no 2019. gada 1. janvāra pieteikumu un piedāvājumu 

iesniegšana visos iepirkumos- gan atklātajos konkursos, gan iepirkumos PIL 9.panta 

kārtībā  notiek tikai elektroniskā formā. Riebiņu novada domes vietne Elektronisko 

iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1207. 

2019.gadā ir veikti 19 iepirkumi PIL noteiktajā kārtībā, tajā skaitā  ir organizēti 

6 atklāti konkursi un 13 iepirkumi PIL 9.panta kārtībā. 

Atklātie konkursi rezultatīvi ir noslēgušies 5 gadījumos. Atklātu konkursu 

rezultātā ir noslēgti līgumi par kopējo summu EUR 388 682,75, tajā skaitā piegādes 

EUR 315 577,85, pakalpojumi EUR 73 105,00.\ 

No PIL 9. panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem rezultatīvi noslēgušies 10 

iepirkumi par kopējo summu EUR 241 929,76 (piegādes EUR 94 953,88, pakalpojumi 

EUR 34 455,00, būvniecība EUR 112 520,88).  3 PIL 9. panta kārtībā veiktie iepirkumi 

pārtraukti vai izbeigti bez rezultāta. 

Saskaņā ar Riebiņu novada domes Iepirkumu plānošanas un organizēšanas 

kārtību preču  un pakalpojumu līgumiem no EUR 5000 līdz EUE 9999,99 un būvdarbu 

līgumiem no EUR 10 000 līdz EUR 19 999,99 tiek veiktas cenu aptaujas – tirgus 

izpētes. 

2019.gadā ir veiktas 52 cenu aptaujas – tirgus izpētes par kopējo summu EUR 

212 442,49. 

2.14. Riebiņu novada būvvalde 

Pieņemtas ekspluatācijā 22 būves. 

Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Riebiņu ciemata Nr.19 Saimniecības ielas km 0.00-0.25 

pārbūve 

Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.7 Riebiņi- Kalnacki 2.kārtas km 0.000-0.795 pārbūve 

Pašvaldības ceļū Nr.26 Saules ielas km 0.380-0.470 pārbūve un Nr.35 Domes ielas km 0.00-0.14 pārbūve Riebiņu  

ciemā, Riebiņu pagastā 

Liellopu novietnes “Progress” korpusu Nr.1 un Nr2 jaunbūve, šķūņa (kadastra apzīmējums 76620070235005) 

atjaunošana, liellopu fermu (kadastra apzīmējumi 76620070235011, 76620070235014) nojaukšana, -1.kārta 

(liellopu novietnes korpuss Nr.2 jaunbūve) 

Dzīvojamā māja 

Īp. “Dandēni”, Krištopeņos, Rušonas pagastā 

Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģiona, objekts Preiļi. Posms 

Kastīre- Aglona, Riebiņu novadā (a/c P62 no Preiļu un Riebiņu novadu robežas līdz PP Kastīre un Riebiņu un 

Aglonas novadu robežai Riebiņu novadā)  

Dārza māja īp. “Olgas 1”, Rušonas pagastā 

Dzīvojamās mājas pārbūve 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
http://www.iub.gov.lv/lv/node/55
http://www.iub.gov.lv/lv/node/55
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1207
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Īp. “Zolva”, Zolvā, Rušonas pagastā 

Saimniecības ēkas būvniecība 

Īp. “Zolva”, Zolvā, Rušonas pagastā 

Pirts pārbūve 

Īp. “Zolva”, Zolvā, Rušonas pagastā 

Garāžas būvniecība 

Saimniecības ielā, Riebiņos, Riebiņu pagastā 

Riebiņu novada Galēnu pagasta autoceļa Nr.3 “Soboļevka- Maltas Trūpi” km 0.00-2.00 pārbūve 

Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.7 “Riebiņi- Kalnacki” pārbūves 2.kārta km 0.795-3.420 

Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.15 “Opūgi- Runcavnieki” km 0.000-4.190 pārbūve 

Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.15, Kastīres Upes ielas km 0.000-0.620 pārbūve 

Pašvaldības ceļa Nr.48 “Duntišķi- Skangeļu karjers- Riebiņi” posma km 1.63-2.18 pārbūve 

Riebiņu novada, Riebiņu pagasta pašvaldības, Riebiņu ciemata Saules ielas km 0.000-0.380 pārbūve 

A/s “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona Preiļu meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas “Upenieki” 

pārbūve  

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.4 “Stabulnieki- Pastari” km 0.000-3.430 pārbūve 

Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.30 “Gribolva- Vecbeči” km 0.45-0.82 pārbūve 

Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 “Teilāni- Grāviļi- Straujupe” km 0.550-2.820 

pārbūve 

Meliorācijas sistēmas “Viktorija-D” pārbūve 

Riebiņu pagastā 

Dzīvojamā māja, pirts un saimniecības ēka 

Īp. “Kalnu Lejas”, Rušonas pagastā 

 

Izsniegtas  16 būvatļaujas. 

Skatu torņa un atpūtas vietas jaunbūve Salmejas ezera krastā (tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide īpaši 

aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”) 

0.6 MWel biogāzes stacijas būvniecība 

Īp. “Stūrīši”, Opūgi, Riebiņu pagasts, 

76620070148 

Dzīvojamās mājas, garāžas, palīgēkas un pirts būvniecība īp. “Zemeļnieki”, Rušonas pagasts, 76700130014 

Vasarnīca 

Riebiņu pagastā 

Telekomunikāciju sakaru masts 

Stabulnieku pagastā 

Šķūņa būvniecība 

Sīļukalna pagastā 

Saimniecības ēkas būvniecība 

Dzīvojamās mājas pārbūve un pirts jaunbūve īp. “Liepas”, Briškos- Balckaros, Stabulnieku pagastā 

Dzīvojamās mājas un lapenes būvniecība 

Īp. “Ģeļenova”, Ģeļenova, Rušonas pag. 

Stabulnieku ciemata attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 

Divu nojumju būvniecība 

Īp. “Autobāze”, Zasekos, Riebiņu pag. 

Dzīvojamās mājas demontāža 

Dārzu ielā 11, Riebiņos, Riebiņu pagastā 

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts jaunbūve īp. “Jeršovi”, Tišās, Rušonas pagastā 

Govju kūts 

Īp. “Gribolvas māju zeme”, Gribolvā, Galēnu pagastā 

Dzīvojamās mājas pārbūve, dārza mājas pārbūve, saimniecības ēkas jaunbūve un šķūņa nojaukšana 

Īp. “Akmeņi”, Rušonas pagastā  

Kūts Skolas ielā 8, Galēnos, Galēnu pagastā 

 

Izsniegtas 2 apliecinājuma kartes  

Tirdzniecības centra ieejas mezgla izbūve Rēzeknes ielā 2A, Riebiņos, Riebiņu pagastā 
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Administratīvas ēkas katlumājas un apkures sistēmas izbūve 

Aglonas ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā 

Izsniegti 23 būvju paskaidrojumu raksti. 

Dzīvojamās mājas elektroapgāde īp. “Pastori”, Ozolos, Rušonas pagastā 

0.4 kV GVL no TP-2427 pārbūve 

Riebiņu pagastā 

Elektroapgādes komersuzskaites pārvietošana īpašumam “Skaistuļu mājas”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā 

Pirts pārbūve 

Aizupes ielā 15, Riebiņos, Riebiņu pagastā 

Lauksaimniecības tehnikas garāžas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 

Īp. “Kokzāģētava”, Riebiņu pag. 

Saules bateriju uzstādīšana “Zolva”, Rušonas pagastā 

Dolomīta karjera pēcuzskaites kabeļa izbūve 

Sīļukalns II, Sīļukalna pag. 

TP-2232 pārbūve 

Kokoriešos, Riebiņu pagastā 

20 kV GVL LN-2019 un 2339 pārbūve Riebiņu novadā 

Laukuma betona plākšņu seguma izbūve 

Īp. “Pavasara mājas 1”, Sīļukalna pagastā 

Ģenerācijas iekārtas pieslēgšana pie elektriskiem tīkliem 

20 GVL LN-371 no A-371-2 līdz A-371-5 pārbūve Riebiņu pagastā 

20kV GVL LN-371 posma no A-371-1 līdz A-371-2 pārbūve 

Riebiņu pagastā 

Ielu apgaismojuma projektēšanas un ierīkošanas darbi 

Parka ielā un Liepu ielā, Galēnos, Galēnu pagastā 

Jauns elektroapgādes pieslēgums 

Īp. “Medaines”, Zolvā, Rušonas pagastā 

Šķūņa- noliktavas jaunbūve 

Īp. “Annas Kalns”, Siveriņā, Rušonas pagastā 

0.4 kV EPL pārbūve pie TP-2198, L-1, Pieniņos, Riebiņu pagastā 

Trīs gājēju tiltiņu jaunbūve 

Īp. “Riebiņu parks”, Riebiņos, Riebiņu pagastā 

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve 

Atpūtas ēka 

Īp. “Marija”, Tišā, Rušonas pag. 

TP-2134 pārbūve 

L.Rumpos, Riebiņu pagastā 

Kabeļu komunikācijas sadalnes pārvietošana no nojaucamās ēkas fasādes Dārzu ielā 11, Riebiņos, Riebiņu pagastā 

Dzīvojamo māju Saules ielā Nr. 2, 4, 6; Parka ielā Nr. 1, 2, 3; Ziedu ielā Nr. 3, Riebiņos, Riebiņu pag. 

LN-2253; TP-2253 un 0.4kV GVL pārbūve pie TP -2253; TP-2186 Bortynikos, Galēnu pagastā 

 

Pārbaudītas 59 būves. 
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3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

3.1. Pamatbudžets 

 

Pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks 

līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu 

pašvaldības ilgtspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot 

saimniecisko un ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

Budžeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

ieņēmumi un izdevumi. Budžeta izpildes rādītāji salīdzināti ar budžeta plānu 2019. 

gadam, kā arī ar budžeta izpildi divos iepriekšējos gados 2018. g. un 2017. gadā.  

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: 

 Nodokļu ieņēmumi: 

 iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 

 nekustamā īpašuma nodoklis. 

 

Nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no 

pašvaldības īpašuma pārdošanas kā arī citi nenodokļu ieņēmumi, t.sk. maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un 

pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumiem.   

  

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2019. gadā  

Pašvaldības ieņēmumu 

struktūra  

2017.gada 

izpilde,  

EUR  

2018.gada 

izpilde,  

EUR  

Plāns  

2019.gadā,  

EUR  

Izpilde  

2019.gadā,  

EUR  

Plāna  

izpilde,  

%  

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis  
1 551 808 1 746 232 1 622 683 1 763 166 109 

Nekustamā īpašuma nodoklis  
350 115 364 457 326 500 353 479 108 

Nenodokļu ieņēmumi  50 025 142 936 117 055 117 941 101 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi  
226 638 228 302 218 020 252 431 116 

Transferti  2 861 782 3 472 345 4 698 448 4 924 364 105 

KOPĀ  5 040 368 5 954 272  6 988 226 7 417 901 106 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  

  

Riebiņu novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā sastādīja EUR 7 417 

901, bet 2018. gadā EUR 5 954 272, kas ir par EUR 1 463 629 jeb 24,6 % vairāk, bet 

izdevumi 2019. gadā sastādīja EUR 7 146 849, bet 2018. gadā EUR 5 796 826, tie ir 

par EUR  1 350 023 palielinājušies jeb par 23,3 %. Būtisks pašvaldības ieņēmumu 

avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 83,3% no pašvaldības nodokļu 

ieņēmumiem un 23,7 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma 
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nodokļa ieņēmumi 2019. gadā sastāda EUR 1 763 166, kas ir par EUR 16 934 jeb 1% 

vairāk kā 2018. gadā. 

Iekasētais nekustamā īpašuma nodoklis 2019. gadā ir EUR 353 479, kas sastāda 

16,7% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem un 4,7% no kopējiem kārtējā gada 

ieņēmumiem. NĪN pārskata gadā ir pārpildījies par EUR 26 979 no plānotā, bet saņemts 

par EUR 10 978 mazāk kā 2018. gadā. 

Nenodokļu ieņēmumi 2019. gadā ir saņemti EUR 117 941, kas ir par EUR 24 995 

mazāk nekā 2018. gadā. Būtiskāko daļu šo ieņēmumu veido ieņēmumi no pašvaldības 

īpašuma pārdošanas, kas ir 79 % no visiem nenodokļu ieņēmumiem. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2019. gadā sastāda EUR 252 43, kas 

ir par EUR 24 129 vairāk kā 2018. gadā. Šo ieņēmumu izpilde ir par 16 % lielāka no 

plānotā jeb par  EUR 35 411. Saņemtie budžeta transferti 2019. gadā ir pārpildījušies 

pret plānoto par EUR 225 916 jeb 4,8 %. Salīdzinot ar 2018. gadu transfertu ieņēmumi 

ir palielinājušies par EUR 1 452 019. No kopējiem pašvaldības ieņēmumiem transferti 

sastāda 66,4 %.  

 
 

Salīdzinājumā ar 2018. gadu naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. ir 

samazinājies par EUR 268 227. 

Riebiņu novada domei naudas līdzekļi tiek glabāti AS “SEB banka” un Valsts 

kasē EUR 182 267. 

Iesaldētie naudas līdzekļi AS “Latvijas Krājbankā” EUR 3 567 apmērā ir 

iekļauti likvidējamās AS “Latvijas Krājbankas” kreditoru prasījumu reģistrā, grupā 

“Pārējie likumīgie kreditoru prasījumi” saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 193. panta 1. 

punktu.  

  

24%

5%

2%
3%

66%

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA 2019. GADS (%)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Tranferti
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās 

klasifikācijas 2019. gadā 

Pamatbudžeta 

izdevumu 

struktūra  

Izpilde,  

2017.gada,  

EUR  

Izpilde,  

2018.gada,  

EUR  

Plāns,  

2019.gada,  

EUR  

Izpilde,  

2019.gada,  

EUR  

Izdevumu 

struktūra,  

%  

Plāna  

izpilde,  

%  

IZDEVUMI 

KOPĀ  

4 948 812 5 796 823  7 319 951 7 146 849 100  98 

1. Uzturēšanas 

izdevumi  
4 454 051  4 471 378  4 834 447 4 694 917 66  97 

t.sk. Atalgojums  2 856 965  2 951 102  3 205 727 3 179 590 45  99  

Preces un 

pakalpojumi  

1 213 

955 

1 102 401 1 188 999 1 081 138 15  91  

Procentu 

izdevumi  

107       

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti  

153 069 166 599 155 615 153 638 2 99 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti  

229 955  251 276 284 106 280 551 4  99  

2. Kapitālie 

izdevumi  

494 761  1 325 445  2 485 504 2 451 932 34 99 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  

  

No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas 

redzams, ka pamatbudžeta izdevumos 2019. gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas 

izdevumiem – 66% jeb EUR 4 694 917. Kapitāliem izdevumiem tika izlietots EUR 2 451 

932, kas ir 34 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.   

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām 

kategorijām 2019. gadā 

Pamatbudžeta izdevumu 

struktūra  

Izpilde  

2017. gadā,  

EUR  

Izpilde  

2018. 

gadā,  

EUR  

Plāns,  

2019. 

gadā,  

EUR  

Izpilde,  

2019. 

gadā,  

EUR  

Plāna  

izpilde,  

%  

Vispārējie valdības dienesti  915 413 1 051 210 1 106 891 1 002 518 91 

Ekonomiskā darbība  594 066 1 593 412 2 888 390 2 854 080 99 

Vides aizsardzība       

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  
662 973 506 001 506 388 501 818 99 

Atpūta, kultūra un sports  546 530 562 310 512 888 512 888 99 

Izglītība  1 693 904 1 568 014 1 729 944 1 710 634 99 

Sociālā aizsardzība  535 926 515 876 569 036 564 911 99 

KOPĀ IZDEVUMI  4 948 812 5 796 823  7 319 951 7 146 849 98  

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu   
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Riebiņu novada domes 2019. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 98 %, un tie sastāda EUR 7 146 849, kas ir par EUR 1 350 026 

vairāk nekā 2018. gadā. 

Vispārējo valdības dienesta izdevumi 2019. gadā sastāda EUR 1 002 518, t.i. 

14 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par EUR 48 692 mazāk nekā 2018. gadā. 

Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 91%. 

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti EUR 2 854 080, kas ir par EUR 1 260 

668 vairāk nekā 2018.gadā. Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 40%  no kopējiem  

izdevumiem un izpildīti par 99%. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 7% no kopējiem izdevumiem, 

izpildīti par 99% un sastāda EUR 501 818, kas ir par EUR 4 183 mazāk nekā 2018. 

gadā. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti EUR 512 888, kas ir 7% no 

kopējiem izdevumiem, un izpildīti par 99%. Salīdzinot ar 2018. gadu tie ir 

samazinājušies par EUR 49 422. Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi 

izglītībai – 24% no kopējiem izdevumiem, kas izpildīti par 99% un sastāda EUR 1 710 

634, kas ir par EUR 142 620 vairāk nekā 2018. gadā. 

Sociālai aizsardzībai 2019. gadā izlietoti EUR 564 911, kas ir par EUR 49 035 

vairāk nekā 2018. gadā. Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 8% no kopējiem 

izdevumiem un izpildīti par 99%.   
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7%

7%
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMU  STRUKTŪRA 2019. GADS (%)

Vispārējie valdības dienesti Ekonomiskā darbība
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Izglītība Sociālā aizsardzība
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Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra un plāna izpilde pa 

funkcionālām kategorijām 2019. gadā  

Ziedojumu un dāvinājumu 

budžeta izdevumu struktūra  

Izpilde  

2017. gadā,  

EUR  

Izpilde  

2018. gadā,  

EUR  

Plāns  

2019. gadā,  

EUR  

Izpilde  

2019. gadā,  

EUR  

Plāna 

izpilde,%  

Ekonomiskā darbība  100 - - - -  

Atpūta, kultūra un reliģija  - 500 - - - 

 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  

  

Ziedojumi un dāvinājumi 2019. gadā pašvaldībai nav. 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums  

 

Riebiņu novada domes bilancē uz 31.12.2019. uzskaitītas  piekritīgās un 

Zemesgrāmatā reģistrētās zemes platība sastāda 3834,33 ha. 

 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir EUR 138 

301, bet kuri nav ierakstīti – EUR 426 400. Kopējā nekustamā īpašuma vērtība, kura ir 

iekļauta pašvaldības bilancē 2019. gadā ir EUR 13 527 613.  

  

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē   

Nekustamais īpašums  Uz 01.01.2020.  Uz 01.01.2019.  

KOPĀ  18 636 342  18 196 589  

1. Zeme, ēkas, būves  11 177 789  11 177 789  

2. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība  219 025  485 390  

3. Bioloģiskie un pazemes aktīvi  6 624 992  6 533 410  

4. Ieguldījuma īpašumi 614 536 - 

 

 3.2. Riebiņu novada speciālais budžets 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad 

likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem 

vai, ja pašvaldība ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. 

Riebiņu novada speciālo budžetu veido  autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, 

kā arī pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Riebiņu novada domes speciālais budžets 2019. gadā izpildīts ieņēmumu daļā 

par 104% un sastādīja EUR 312 326, kas ir par EUR 20 369 vairāk nekā 2017. gadā. 

Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2018. gadā sastādīja EUR 289 188. Savukārt 

dabas resursu nodoklis salīdzinot ar 2017. gadu palielinājies par EUR 12 202, kas ir 

par 112% vairāk nekā 2017. gadā. Mērķdotācijas autoceļiem ieņēmumu plāna izpilde 

ir 100%, bet dabas resursu nodokļa izpilde ir 231%. 
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Speciālā budžeta 

ieņēmumu 

struktūra un plāna 

izpilde 2019.gadā 

Speciālā budžeta 

ieņēmumu 

struktūra   

Izpilde 2017. 

gadā, EUR  

Izpilde 2018. 

gadā, EUR  

Plāns 2019. 

gadā, EUR  

Izpilde 2019. 

gadā, EUR  

Plāna 

izpilde,%  

Nodokļu ieņēmumi  10 936 23 138 20 000 17 973 90 

Transferti  281 021 289 188 289 188 293 562 101 

Kopā:  291 957  312 326 309 188 311 535 101  

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  

  

Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām 

kategorijām 2019. gadā  

Speciālā budžeta 

ieņēmumu struktūra   

Izpilde 2017. 

gadā, EUR  

Izpilde 2018. 

gadā, EUR  

Plāns 2019. 

gadā, EUR  

Izpilde 2019. 

gadā, EUR  

Plāna 

izpilde,%  

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana   

281 021  284 835 432 381 318 144 73  

KOPĀ   281 021 284 835 432 381 318 144  73 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu   

  

Speciālā budžeta kopējie izdevumi 2019. gadā ir EUR 318 144, t.i. par  EUR 

33 309 vairāk nekā 2018. gadā. 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 2.punktu  

 

3.3. Riebiņu novada domes saistību un garantiju apjoms 

Riebiņu novada domes aizņēmumi uz 2020. gada 1. janvāri 

Aizņēmuma mērķis Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Līguma 

atmaksas 

datums 

Līguma 

summa 

(EUR) 

Aizņēmuma 

atlikums uz 

01.01.2020. 

(EUR) 

Aizdevējs Valsts kase:     

Apkures sistēmas 

ierīkošanai Galēnos un 

Kastīrē 

20.07.2007 20.06.2027 58 705 

22 575 

Infrastruktūras sakārtošanai 26.08.2008 20.08.2033 2 796 280 1 553 482 

Riebiņu novada dome 

investīcijām 

15.02.2005 20.02.2025 170 745 
51 223 

Tehnisko projektu izstrādei 03.07.2006 20.05.2026 232 785 77 555 

Infrastruktūras sakārtošanai 03.07.2006 20.06.2026 465 279 155 042 

PII "Sprīdītis" logu un 

durvju nomaiņai 

20.07.2007 20.06.2027 15 652 
5 953 

Datortehnikas un biroja 

tehnikas iegāde 

20.07.2007 20.06.2027 10 847 
4 154 

Tehnisko projektu izstrādei 20.07.2007 20.06.2027 41 922 16 105 

Autotransporta iegādei 20.07.2007 20.06.2027 22 624 8 691 

Autoceļu rekonstrukcijai 20.07.2007 20.06.2027 170 745 65 634 
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Galēnu sporta zāles 

būvniecības darbu 

finansēšanai 

20.07.2007 20.06.2027 331 955 

127 608 

Sīļukalna administratīvās 

ēkas celtniecības darbiem 

20.07.2007 20.06.2027 56 915 
21 878 

Projekta Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta 

autoceļa Nr.4 “Stabulnieki-

Pastari km 0.00-3.43 km 

īstenošana” 

25.10.2019. 20.10.2034. 266 040 

16 732 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Riebiņu novada Riebiņu, 

Galēnu, Gaiļmuižas 

ciematos 

16.08.2010 20.07.2020 362 832 

19 123 

                                                     

Atjaunojamo energoresursu 

pielāgošanas iespējas 

Latgales reģionā, Utenas 

apriņķī un Panevežas 

apriņķī.                                         

05.08.2011 20.07.2021 63 742 

11 409 

Riebiņu novada pašvaldības 

autoceļa Krištobi-Meža 

Mičulīši rekonstrukcija 

27.07.2012 20.07.2027 289 774 

154 851 

Sīļukalna kultūras nama 

renovācija 

27.11.2013 20.11.2028 24 132 
14 496 

Riebiņu novada Riebiņu 

bibliotēkas rekonstrukcija 

27.11.2013 20.11.2028 118 155 
70 893 

Projekts Riebiņu vidusskolā 16.06.2014 20.06.2034 759 917 565 094 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Riebiņu ciemā 

09.10.2014 20.09.2029 268 393 
177 450 

Autoceļa Nr.7 Riebiņi-

Kalnacki km 0,795-3,420 

pārbūve 

28.08.2017 20.08.2032 211 624 

99 338 

Uzņemējdarbības vides 

infrastruktūras attīstība 

04.06.2018 20.05.2033 539 642 
119 185 

Jumta seguma maiņa 

Stabulnieku KN 

24.08.2018 20.08.2028 39 692 
35 225 

Projekta Riebiņu novada 

Sīļukalna pagasta autoceļa 

Nr.18 “Teilāni-Grāvuļi-

Straujupe” īstenošana 

25.10.2019. 20.10.2034. 209 932 

7 471 

Projekta Riebiņu novada 

Rušonas pagasta autoceļa 

Nr.51 “Lauku iela km 0.00-

0.68 pārbūve” īstenošana 

25.10.2019. 20.10.2034. 122 767 

45 862 

Kopā x x 7 651 096 

 
3 447 029 

 

 

Riebiņu novada dome galvojumus nav sniegusi. 
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3.4. Zvērināta revidenta atzinums 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 

 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks 

 

Nr. RNP-19-17/RZ 

 

Riebiņu novada pašvaldības domei 

Mūsu atzinums ar iebildēm par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši Riebiņu novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 

pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu 

pārskats ietver: 

o pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 

o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 

31. decembrī; 

o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 

grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu 

aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, izņemot atzinumu ar iebildēm pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu 

iespējamo ietekmi, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 

par Riebiņu novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 

31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma ar iebildēm pamatojums 

1. Pašvaldības pārskatā par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī postenī 

“Zeme un būves” iekļautajām dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām, 

inženierbūvēm atsevišķos gadījumos tiek piemērotas neatbilstošas nolietojuma 

normas, pretēji Grāmatvedības uzskaites principu apraksta sadaļā 

“Nolietojums” noteiktajam, ka Riebiņu novada pašvaldība Pamatlīdzekļiem un 

ieguldījuma īpašumiem nolietojumu aprēķina atbilstoši MK noteikumu Nr. 87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 2. pielikumā noteiktajām 

nolietojuma normām. Mums nebija pieejama informācija, lai pārliecinātos par 

uzkrātā nolietojuma pareizību, tāpēc mēs nevarējām gūt pietiekamus un 

atbilstīgus pierādījumus attiecībā uz dzīvojamo un nedzīvojamo ēku, 

inženierbūvju uzkrātā nolietojuma vērtību 2019. gada 31. decembrī. Attiecīgi 

mēs nevarējām noteikt, vai ir nepieciešami jebkādi labojumi zemes un būvju 

vērtībai 2019. gada 31. decembrī un 2018. gada 31. decembrī. 
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2. Pašvaldība nav veikusi inventarizāciju un salīdzināšanos ar VAS “Latvijas 

Valsts ceļi” 2019. gada 31. decembrī par transporta būvēm EUR 4 443 527 

apmērā, kas uzskaitītas bilances postenī “Zeme un būves”, nav veikta 

inventarizācija un salīdzināšanās ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” par pazemes aktīviem EUR 6 407 750 apmērā, kas 

uzskaitīti bilances postenī “Bioloģiskie un pazemes aktīvi”. LR Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” 491. punktā noteikts, ka veicot inventarizāciju, salīdzina datus par 

to īpašumā vai valdījumā esošiem nekustamā īpašuma objektiem ar attiecīgu 

valsts reģistru aktualizētiem datiem. Vadība nav noteikusi veicamo korekciju 

apjomu bilancē uzskaitītām transporta būvēm un pazemes aktīviem. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, mums nebija iespējams noteikt kādas vērtību 

un daudzumu korekcijas būtu jāveic bilances posteņos “Zeme un būves” un 

“Bioloģiskie un pazemes aktīvi” pēc stāvokļa uz 2019. gada 31. decembri un uz 

2018. gada 31. decembri.  

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos 

starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu 

pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā 

“Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas 

standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa 

(tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu 

likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu 

pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un 

Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos 

Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un 

objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam ar iebildēm.  

Citi apstākļi 

Sabiedrības finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, revidēja 

cits revidents, kurš sniedza atzinumu bez iebildēm par šo finanšu pārskatu 2019. gada 

30. aprīlī. 

Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 

pārskatu. Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs 

nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma 

sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu 

prasībām”. 

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju 

un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai 
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no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas 

neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un 

izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas 

neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Izņemot, kā paskaidrots mūsu ziņojuma 

sadaļā Atzinuma ar iebildēm pamatojums – paskaidrojot lietas apstākļus, mūsu 

uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 

Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu 

revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu 

pārskatu 

Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība 

uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne 

krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar 

Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja 

vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu 

pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur 

kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā 

izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka 

revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda 

pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par 

būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt 

saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus 

spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

o identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai 

kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras 

šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu 

un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas 
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krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo 

krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu 

informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

o iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai 

izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai 

sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un 

grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

o izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību 

un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska 

nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas 

par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 

pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto 

informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, 

mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 

pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes 

notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

o izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā 

pielikumā atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā 

pamatā esošos darījumus un notikumus; 

o iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības 

iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. 

Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs 

paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju 

par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 

skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas 

laikā. 

 

SIA „Nexia Audit Advice”  

Licence Nr. 134 

 

Biruta Novika  

Valdes locekle 

atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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4. INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŽU DARBU 

RIEBIŅU NOVADĀ 

 

Riebiņu novadā 2019. gadā darbojās 4 pamatskolas: Dravnieku pamatskola, 

Galēnu pamatskola, Sīļukalna pamatskola, Rušonas pamatskola, 1 vidējās izglītības 

iestāde – Riebiņu vidusskola un 1 pirmsskolas izglītības iestāde – Riebiņu PII 

,,Sprīdītis”. 

Uz 01.09.2019. Riebiņu novada izglītības iestādēs mācījās 431 izglītojamais, 

tajā skaitā Dravnieku pamatskolā – 33; Galēnu pamatskolā – 73; Rušonas pamatskolā 

–85; Sīļukalna pamatskolā – 20; Riebiņu vidusskolā – 168; Riebiņu PII ,,Sprīdītis” – 

52. 

Riebiņu novada pamatskolu izglītojamie kopā ieguvuši 28 godalgotas vietas, 

tajā skaitā Valsts – 1; Latgales reģiona – 4; starpnovadu – 6 un Riebiņu novada – 17. 

Riebiņu vidusskolas skolēni ieguvuši 27 godalgotas vietas olimpiādēs: Valsts – 2; 

Latgales reģiona – 7; starpnovadu – 12; Riebiņu novada – 6. 

Visas vispārējās izglītības iestādes piedalījās LR Kultūras ministrijas 

programmas ,,Latvijas skolas soma” īstenošanā, kuras ietvaros skolēni iepazinās ar 

kultūrmantojumu: apmeklēja teātra izrādes, muzejus, aplūkoja izstādes, piedalījās 

radošajās darbnīcās. 

ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” Nr.8.3.1.1/16/I/002 kā 

pilotskola piedalījās Galēnu pamatskola. ESF projektā ,,Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”Nr.8.3.5.0/16/I/001 piedalījās Riebiņu vidusskola, 

Galēnu pamatskola un Rušonas pamatskola. ESF projektā ,,Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”Nr.8.3.2.2/16/I/001 darbojās Rušonas pamatskola, 

Riebiņu vidusskola un Galēnu pamatskola. 

 

4.1. Novada iestāžu darbība izglītības jomā 

Riebiņu PII „Sprīdītis” 

Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (turpmāk –PII) ir Riebiņu 

novada domes dibināta un pakļautības esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111). Vispārējās izglītības 

programmas licence Nr. V-6701 izdota 2013. gada 26. augustā. No 1.09.2019. Iestāde 

īsteno arī speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611). 

2018./2019.mācību gadā 1.septembrī pirmsskolas izglītības programmas 

apgūšanu uzsāka 61 izglītojamais. Skolai 2018./2019. m.g. tika sagatavoti 11 bērni. 

Riebiņu PII galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi 2018./2019. mācību gadā:  

1. Īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot izmaiņas mācīšanas pieejā, 

vērtēšanā, galveno uzmanību pievēršot bērna personības attīstībai.  

2. Veidot labvēlīgu mācību vidi, kompetenču satura ieviešanai.  
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3.  Pilnveidot materiālo bāzi kompetenču mācību satura apguvei. 

4. Veidot iestādes personāla un vecāku pozitīvu sadarbību, nodrošināt iestādes un 

vecāku vienotu pieeju bērnu audzināšanā un izglītošanā pirmsskolas vecuma 

posmā. 

Darba rezultāti iestādes darbā 2019. gadā: 

 Bērniem tika nodrošināta droša mācību un rotaļu vide, tika ievērotas visas normas, 

saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību; 

 bērni tika nodrošināti ar kvalitatīvu un veselīgu ēdienu, Iestāde piedalās programmā 

“Piens un augļi skolai”;  

 pedagogu profesionālā meistarība paaugstināta kursos, semināros un lekcijās. 

Pedagogi piedalījās kursu programmās “Kompetenču pieeja mācību saturā: 

Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz izglītību mūsdienīgai lietpratībai”, 

“Bērnu tiesību aizsardzība”, “Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar 

pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. 

 pilnveidota metodiska un materiāla bāze, iegādāti bērniem mācību līdzekļi, 

literatūra un didaktiskās spēles un rotaļas, pedagogu darbam atjaunota datortehnika, 

iegādāta mazā sadzīves tehnika; 

 katru mēnesi pēc pasākumu plāna tika organizēti svētki, pasākumi, atklātās 

nodarbības;  

 iestāde sadarbojas ar Riebiņu novada pirmsskolas izglītības grupām un citu novadu 

pirmsskolas izglītības iestādēm, kultūras centru, bibliotēku, kopīgi rīkojot dažādus 

pasākumus, izstādes, koncertus, svētkus; 

 katru gadu iestādē atzīmē gadskārtu ieražu svētkus, rīko tematiskus pasākumus, 

sporta aktivitātes, pārgājienus, tiek rīkotas tematiskas ekskursijas: ekskursijas dabā, 

ekskursijas pa ievērojamām kultūrvēsturiskajām vietām novadā, ekskursijas par 

aktuālo tēmu nedēļā, izlaiduma grupas ekskursija pēc iepriekš saplānota maršruta; 

 notiek aktīva sadarbība ar vecākiem –grupu sapulces, kopsapulces, Padomes darbs, 

vecāku piedalīšanās pasākumos, nodarbībās, notiek individuālais darbs ar 

vecākiem; 

 katru gadu notiek teritorijas apzaļumošanas un rotaļu laukuma labiekārtošanas 

darbi, Iestādes telpu remontdarbi. 2019. g. četrās grupās un divās kāpņu telpās 

izremontēti griesti un nomainīti gaismas elementi. 

 

Sīļukalna pamatskola 

Sīļukalna pamatskolā uz 01.01.2019. skolā mācās 21 skolēns: 16 pamatskolā 

un 5 pirmsskolas grupā. 

Skola piedalās Valsts budžeta finansējuma programmā “Latvijas skolas soma “ 

un Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” un iesaistās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” aktivitātēs. Skolotāju un skolēnu vecāku biedrība “Saulrozītes “  

Sīļukalna un Dravnieku pamatskolas skolēniem sāk realizēt “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu” projektu “Mācies, 

pilnveidojies, sasniedz!” 
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 Sīļukalna pamatskolas skolēni aktīvi piedalās starpnovadu, reģiona un novada 

olimpiādēs.  

 Iegūtās godalgotās vietas 2018./2019. māc. g.: 

 1. Starpnovadu angļu valodas olimpiādē –II vieta,  

 2. Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē – III un II vieta, 

 3. Latgales reģiona dabaszinību un matemātikas olimpiādē – III, III un III  vieta, 

 4. Starpnovadu matemātikas olimpiādē – III vieta, 

 5. Novada matemātikas olimpiādē – II vieta.  

 6. Novada informātikas olimpiādē – II vieta, 

 7. Novada kombinētā 4.kl. olimpiādē – II vieta. 

Sīļukalna pamatskolas izglītojamo sasniegumi ārpusklases konkursos    

2018./2019.m.g. 

N.p.

k. 

Konkursa nosaukums Vieta  Līmenis 

1. RTA „Zinātnieku nakts 2018.”konkurss. 3. Latgales reģiona 

2. Erudīcijas konkurss „Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma” 1. Riebiņu novada 

3. Fotokonkurss „Mana zeme skaistā” 1. Valsts 

4. R.Mūka radošo darbu konkurss 2. 

 

3. 

3. 

A 

Valsts 

5. Skolēnu novadpētniecības konkurss „Vide ap  

mums” 

 

3. 

 

Riebiņu novada 

6. Konkurss par ūdeņiem Izcili Riebiņu novada 

 

Sīļukalna pamatskolas 2018./2019.m.g.godalgotās vietas sportā 

N.p.k. Sacensības Mērogs Vieta 

1. „Lāčplēša tvēriens „ Novada 2v.-1, 3v.-1 

2. Soļošanas un skriešanas sacensības „Cīruļputenis” Starptautiskas 1v.-1 

3. Vārkavas trīscīņa Starpnovadu 2v.-1 
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4. Vārkavas atklātais čempionāts vieglatlētikā Starpnovadu 1v.-2 , 2v.-2, 3v.- 1 

5. Pavasara kross Starpnovadu 3 vieta komandai 

pamatskolu grupā 

6. Jauno vieglatlētu starti Vārkavā Starpnovadu 2v.-2, 3v.-1  

7. „Mazā balva Starpnovadu 1v.-3, 2v. -3, 3v.-5 

8. Dambrete- Jāņa Pauniņa piemiņas turnīrs Starpnovadu 1v.-2, 2v.-2  

9. Vieglatlētika Starpnovada 1vieta – vid.gr. 

komandai 

pamatskolu grupā 

un 

1v.-5, 2v.-3, 3v.-6 

 

2019. gadā notika šādi pasākumi:  

 Pasākums Stabulnieku bibliotēkā “Ak, tu cūku Tenīsiņ!” 

 Labdarības akcija “Sasildi ķepas!” 

 Valentīndiena. 

 Pavasara puķu ballīte. 

 Erudīcijas konkurss. 

 Digitālā nedēļa. 

 Joku diena. 

 Radošās darbnīcas “Koka pārvērtības”. 

 Lieldienu pasākums. 

 Lielā talka. 

 Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas svētki. 

 Ģimenes dienai veltīts koncerts. 

 Pēdējā zvana svētki. 

 Ekskursija Valmieras novadā. 

 Veselības nedēļa. 

 Pēdējā skolas diena. 

 Izlaidums. 

 Zinību diena. 

 Olimpiskā diena. 

 Ziedu kompozīciju izstāde “Miķeļdiena – miķelīšos. 

 Skolotāju diena. 

 Putras diena. 

 Skolas jubileja – absolventu salidojums. 

 Koncerts par godu Latvijas dzimšanas dienai. 

 Skolas stāstnieku konkurss. 

 Adventa ieskaņas svētrīts. 

 Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 
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Galēnu pamatskola 

Uz 01.01.2019 Galēnu pamatskolā mācījās 60 skolēni un 20 pirmsskolēni , bet  

31.12.2019  53 skolēni un 20 pirmsskolēni. Skola realizē četras izglītības programmas: 

1) pirmsskolas izglītības programmu, bērniem no 1 gada vecuma – izglītības 

programmas kods 0101 11 11; 2) vispārējo pamatizglītības programmu kods 21011111; 

3) speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem -

izglītības programmas kods 21015611; 4) speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem - izglītības programmas kods 21015911. 

Galēnu pamatskolas kolektīvs ir : 

1. Aktīvs dalībnieks ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai" , sniedzot individuālās konsultācijas izglītojamajiem ar 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem. 

2. Aprobācijas skola ESF projektā Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību 

saturā”. 

 3. ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai" dalībnieks, ar robotikas pulciņa nodarbībām  . Šī projekta ievaros sākumskolā 

darbu uzsāka pedagoga palīgs,  asistents un speciālais pedagogs , izglītības programmas 

210 15911  izglītojamo atbalstam. 

4. Sadarbības partneris Galēnu kultūrvēstures biedrībai Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) 

atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos”, 2019.gadā ar projektu „Arī tad, kad neiet, nav jāpārtrauc 

iet.” 

5.Projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. 

6. Latvijas valsts simtgades iniciatīvas skolu jauniešiem „Latvijas skolas soma” 

dalībnieki. 

Skola aktīvi iesaistās e-Twinning aktivitātēs un izstrādā Latvijas mēroga un 

starptautiskus projektus sākumskolas audzēkņiem „Pasaku pilsēta caur VR brillēm”, kā 

arī pedagogi dalījušies pieredzē par VR briļļu izmantošanu mācību procesa 

diferenciācijai. 

Galēnu pamatskolas skolēni aktīvi piedalās novada ,starpnovadu, reģiona mēroga 

olimpiādēs. 

2019. gadā iegūtas godalgotās vietas olimpiādēs. Novadā: Riebiņu novada kombinētā 

olimpiāde 3.vieta, divas atzinības; Riebiņu novada matemātikas olimpiāde 1., 2., 

3.vieta; Riebiņu novada informātikas olimpiāde 3.vieta. Starpnovadu olimpiādes: 

Vēsturē 2.vieta; Starpnovadu olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem angļu valodā 1.vieta. 

Sportā: Starpnovadu krosa stafetēs 3.vieta komandu kopvērtējumā, 26 godalgas Mazās 

balvas sacensībās divos posmos, Riebiņu novada spēka sacensības „Lāčplēša 

tvēriens”2.vieta, Starpnovadu „Veiklo stafešu” čempioni, starpnovadu čempionātā 
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Līvānos U-10 dambretes turnīrā 1.vieta, starpnovadu „Soļošanas un skriešanas 

sacensības ” 9 .godalgas. 

Skolēni aktīvi piedalās dažādos konkursos. Novada konkursi: Riebiņu novada 

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-6.kl.-2.vieta; Riebiņu novada skatuves runas 

konkurss I pakāpe; Riebiņu novada konkurss „Balsis” I pakāpe. Reģionālie konkursi: 

Latgales reģiona skatuves runas konkurss I pakāpes diploms. Preiļu, Riebiņu un 

Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 1.-3. 

un 4.-6.klasū deju kolektīvi -II pakāpe. Vislatgales domrakstu konkurss Naaizmierstulei 

1.vieta un 3 godalgas no neatkarīgiem ekspertiem. Latgales zonas skatuves runas 

konkurss –I pakāpe. Konkurss „Vuolydzāni” divas atzinības. Valsts mēroga konkursi, 

festivāli: R. Mūkam veltītā Vislatvijas jaunrades darbu konkurss 1.,2.,vieta, sešas trešās 

vietas, 2 Atzinības. Deju festivāls „Latvju bērni danci veda 2019 Alūksnē”. „Vēsture 

ap mums” 2.vieta valstī. Skola piedalās SIA Zaļās jostas akcijā „Tīrai Latvijai” 

makulatūras, bateriju vākšanā.  

Esam Eiropas sporta nedēļas ” Be active” aktīvi atbalstītāji pamatskolā un pirmsskolā 

Atbalstām un piedalāmies BTA kustības „Draudzīga skola” aktivitātēs un konferencēs.  

Esam aktīvi LVM Mežu dienu dalībnieki un iesaistāmies Mammas dabas iniciatīvās. 

Jauno ceļu satiksmes dalībnieku forums Preiļos 1.un divas 2.vietas un piedalīšanās 

valsts konkursā Rīgā , dalībnieki 50 labāko vidū valstī.  

Latvijas robotikas čempionātā valstī 5.vieta. 

e-Twinning projekts 1.-.4.klasēm „Karlsona dzimšanas dienas torte” un Nacionālā 

atbalsta dienesta kvalitātes sertifikāts 

Starptautiskie konkursi, sacensības. 

Starptautiskajā konkursā Olimpis.ru angļu valodā 1. un 3.pakāpes diplomi 

Skola ir aktīva starptautisko “e -Twinning” projektu izstrādē, par ko arī saņemts e-

Twinning Nacionālā atbalsta dienesta Kvalitātes sertifikāts 

Īpaši apbalvojumi skolotājiem: 

R.Upeniece saņēmusi Izglītības ministrijas īpašo pateicību. 

D.Mičule valsts CSDD konkursa organizatoru atzinību par ilggadēju piedalīšanos un 

izglītojamo izciliem rezultātiem konkursos. 

Skolas materiāltehniskais nodrošinājums un remonti. 

2019. gadā skolā papildināti materiāltehniskie resursi ar digitālajiem mācību 

līdzekļiem: 5 jauni datori, vēl 3 planšetes, digitālās klavieres, un Lego Mindstorm 

Education robotikas konstruēšanas komplekts, darba galds mājturībai un tehnoloģijām 

Unimat Basic ML2, krēsli informātikas klasei. 

Veikts remonts vēstures un mūzikas klasē un 2.stāva koridorā, katlu mājas jumta 

remonts, tapešu nomaiņa pirmsskolas klasēs.                                    
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Riebiņu vidusskola 

 

Mācību programma 

Izglītojamo skaits 

izglītības iestādē 

kopā 2019./2020. 

Pamatizglītības programma 21011111 134 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 33 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – neklātiene 

31011013 

5 

 

Riebiņu vidusskolas 2019./2020.m.g. prioritātes: 

 Kvalitatīvs vadības cikls (plānošana, organizācija, pārraudzība, izvērtēšana) 

visās darba grupās. 

 Audzināšanas programmas aktualizēšana. 

 

Uzdevumi: 

• Aktualizēt ikkatra pedagoģiskā darbinieka atbildību par kvalitatīva mācību 

procesa organizēšanu un sasniegtajiem rezultātiem, akcentējot; 

• katra izglītojamā izaugsmes dinamikas izpēti; 

• izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu un pašvērtēšanu, mācīšanas 

diferencēšanu un atbalstošu sadarbības vidi; 

• produktīvu individuālo darbu ar izglītojamajiem, kam ir nepietiekami mācību 

darba rezultāti; 

• Gatavoties kompetenču pieejas ieviešanai izglītības procesā, apgūstot metodiku 

un atbalstot skolēnu individuālo digitālo kompetenču attīstību; 

• Mācību stundās nodrošināt jēgpilnu atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu 

• Veicināt izglītojamo patriotismu, pilsonisko līdzdalību un valstiskās identitātes 

apziņu; 

• Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;   

• Veikt produktīvu izglītojamo, vecāku, pedagogu un dibinātāja iesaistīšanos 

izglītības iestādes pašvērtēšanā un attīstības plānošanā, veicinot katras puses 

līdzatbildību atbilstoši kompetences līmenim;  

• Atbalsts pedagogiem-MTB pilnveide, metodiskie materiāli, tālākizglītība un 

citi resursi. 

 

Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programmā 2018./2019. m. g. 

  

N.p.k. 

 

Mācību 

priekšmets 

 

Klase 

 

Sk. 

skaits 

 

Vidējais kopprocents 

Riebiņu 

vidusskolā 

 

Valstī 

1. Latviešu valoda 12. 15 46.52% 49.86% 

2. Angļu valoda 12. 11 65.21% 62.72% 

3. Matemātika 12. 15 38.50% 32.75% 

5. Krievu valoda 12. 4 57.67% 74.42% 

6. Bioloģija 12. 1 36.00% 57.08% 

7. Fizika 12. 2 26.00% 37.51% 
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Riebiņu vidusskolas izglītojamo CE rezultātu salīdzinājums par pēdējiem trīs 

gadiem 

 
Riebiņu vidusskolas izglītojamo 2018./2019.m.g. CE rezultātu salīdzinājums ar 

vidējiem rezultātiem valstī.  

 
Kā redzams diagrammā, Riebiņu vidusskolas izglītojamie ir sasnieguši augstākus 

rezultātus angļu valodas un matemātikas CE salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem valstī 

kopumā. Nedaudz zemāki rezultāti ir latviešu valodas CE (46,52%), bet valstī 

(49,86%). Analizējot eksakto zinātņu priekšmetus (bioloģija, fizika), rezultāti ir zemāki 

nekā valstī, kas liecina par šo mācību priekšmetu popularizēšanas un svarīguma 

izpratnes veicināšanas nepieciešamību skolēnu vidū.  

Necentralizēto valsts eksāmenu rezultāti vidusskolā 
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  Vērtējuma līmenis  Ekonomika 

12.klasē 

Ģeogrāfija 12.klasē Informātika 11. 

klasē 

Nepietiekams  0 0% 0 0% 0 0 

Pietiekams  1 25% 1 50% 3 25% 

Optimāls  3 75% 1 50% 9 75% 

Augsts  0 0% 0 0% 0 0 

 

Skolēna vārds, 

uzvārds 

Kl. Mācību priekšmets Vieta Līmenis Skolotājs 

 

Aivis Golubevs 10. Angļu valoda 3. Starpnovadu Natālija Smukša 

Kārlis Kokins 6. Angļu valoda 3. Atklātā Viļānu 

vsk. 

Marta Račko 

Dainis Pastars 5. Angļu valoda 3. Atklātā Viļānu 

vsk. 

Marta Račko 

Evija Bergmane-

Sprūdža 

9. Krievu valoda 

(svešval.) 

1. Starpnovadu Anna Meluškāne 

Evija Bergmane -

Sprūdža 

9. Krievu valoda 

(svešval.) 

3.pakāpe Valsts Anna Meluškāne 

Evija Bergmane -

Sprūdža 

9. Dabaszinātnes A Starpnovadu Digna Prodniece 

Laila Vibornā 

Agnija Jemeļjanova 9. Krievu valoda 

(svešval.) 

2. Starpnovadu Anna Meluškāne 

Agnija Jemeļjanova 9. Bioloģija 3. Starpnovadu Digna Prodniece 

Agnija Jemeļjanova 9. Vēsture A Starpnovadu Ārija Pudule 

Agnija Jemeļjanova 9. Fizika A Starpnovadu Laila Vibornā 

Agnija Jemeļjanova 9. Latviešu val. un 

literatūra 

2. Starpnovadu Diāna Bravacka 

Ritvars Vjakse 9. Bioloģija 3. Starpnovadu Ilze Grigule 

Ritvars Vjakse 9. Vēsture A Starpnovadu Ārija Pudule 

Ritvars Vjakse 9. Dabaszinātnes A Starpnovadu Ilze Grigule 

Laila Vibornā 

Ritvars Vjakse 9. Matemātika 3. Starpnovadu Alla Solovjova 

Ritvars Vjakse 9. Ķīmija 3. Starpnovadu Ilze Grigule 

Jūlija Vaivode  12. Vēsture 2. Starpnovadu Ārija Pudule 

Jūlija Vaivode 12. Filozofija A Starpnovadu Diāna Bravacka 

Viktorija Nagle 8. Latviešu val. un 

literatūra 

1. Starpnovadu Diāna Bravacka 

Viktorija Nagle 8. Matemātika A Riebiņu novada Ilze Dudeniča 

Lāsma Jurkāne 8. Latviešu val. un 

literatūra 

A Starpnovadu Diāna Bravacka 

Laila Putāne 5. Matemātika 3. Riebiņu novada Alla Solovjova 

Dagnija Vītoliņa 7. Matemātika A Riebiņu novada Alla Solovjova 

Gunita Vjakse 6. Matemātika A Riebiņu novada Ilze Dudeniča 

Karina Komlačova 11. ZPD 1.pakāpe Reģionālā Alla Solovjova 

Kristīne Laizāne 12. ZPD 2.pakāpe Reģionālā Guntis Tjarvja 

Laura Stabulniece 12. ZPD 3.pakāpe Reģionālā Laila Vibornā 

Laine Ševčuka 10. ZPD 3.pakāpe Reģionālā Ilze Grigule 

Karina Komlačova 11. ZPD 1.pakāpe Valsts Alla Solovjova 

Kristīna Laizāne 12. ZPD Spec.balva Valsts Guntis  Tjarvja 
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 Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu vidusskolā 2019./2020. m.g. 

Riebiņu vidusskolas kolektīvs vienmēr ir gatavs novitātēm izglītības sistēmā – skola 

iesaistījās daudzveidīgos projektos, izglītojamajiem tika iesaistīti dažāda mēroga 

aktivitātēs, kas skāra daudzveidīgus mācīšanas veidus un formas. 

 Riebiņu vidusskolā veiksmīgi tika realizētas ESF projekta “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes (skolotāji Laila Vibornā, Ilze 

Grigule, Valērijs Jurkāns, Silvija Avotiņa, Guntis Tjarvja), kā arī tika īstenots 

projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

sadarbībā ar Riebiņu novada karjeras speciālisti Lolitu Šmuksti.   

 Pateicoties projektam „Skolas soma” (koordinatore I. Anspoka), tika realizētas 

daudzpusīgas aktivitātes un pasākumi skolēniem. 

 Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra skolotāju 

konferencē 2019.gada 22.augustā  „Dabaszinātnes, matemātika, 

inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši!" ar savu pieredzi 

uzstājās skolotāja Alla Solovjova. 

 Tiek realizēts Nordplus projekts „Radošā mācīšanās caur kritisko domāšanu un 

ārpusklases nodarbībām” (skolas koordinators Jānis Čižiks). Projektā 

iesaistījušās triju Baltijas valstu skolas: Lasnamē ģimnāzija (Igaunija), Riebiņu 

vidusskola (Latvija) un Troškūnai ģimnāzija (Lietuva). Novembrī notika tikās 

Igaunijā, Tallinā, lai dalītos pieredzē un diskutētu par turpmākās darbības 

virzieniem projekta dalībskolās  

 Sadarbībā ar Dravnieku pamatskolu,  tiek realizēts Nordplus Junior programmas 

projekts nr. NPJR-2-19/10139 “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” (“The 

significant role of fish in our lives”) (projekta koordinators skolā Jānis Čižiks).  

Notika 2 dienu brauciens ar velosipēdiem uz   Salmeja ezeru Rušonas 

pagastā,  Logo izveides konkurss, Puka Kool (Igaunija) vizīte Riebiņu novadā 

 Sadarbībā ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” 6. klases skolēni piedalījās 

meža ekspedīcijā Kalupē. 

 Rēzeknes novada Verēmu pagasta Sarkaņkalnā notika izglītojošs pasākums 

“Latvijas Finiera Zaļā klase”, kurā piedalījās 8.klases skolēni. 

 Atceroties Baltijas ceļa 30. gadadienu Rīgā notika UNESCO LNK rīkotais 

Baltijas jauniešu forums „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019”, kurā piedalījās 

jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, Riebiņu vidusskolu pārstāvēja Evija 

Bergmane – Sprūdža, Agnija Jemeļjanova un Laura Stabulniece, skolotāja 

Marta Račko. 

 Riebiņu vidusskolas pedagoģi ( M. Pokšāne, Ā.Pudule, Ā.Bergmane-Sprūdža, 

A.Puncule, G.Tjarvja, Ž.Ļebedeviča, N.Smukša, I.Grigule, A.Solovjova) ir 

aktīvi darbojušies, veicot pienākumus kā Riebiņu novada mācību jomu 

koordinatori. 

 Konkursa „Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2019” Atzinības raksts par 

izcilu darbu CSDD satiksmes drošības projektos piešķirts skolotājai Innai 

Zenovjevai 

 Visa mācību gada garumā turpinājās pedagogu tālākizglītība (kursi, semināri, 

metodiskās dienas skolēnu brīvdienās) gan savu zināšanu un pedagoģisko 

prasmju pilnveidošanai, gan arī jauno izglītības novitāšu un jaunā satura 

apguvei „Skola 2030”. 

 Nikodema Rancāna vārdā nosauktajā balvas konkursā Atzinības rakstu par 

ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada 
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mācības ieviešanā skolas mācību vidē saņēma skolotājas Rita Pudāne un Ārija 

Bergmane-Sprūdža. 

 Rēzeknes Tehnoloģiju  akadēmijā akcijas „MANS SKOLOTĀJS” ietvaros 

Pateicības rakstus saņēma svešvalodu skolotāja Natālija Smukša un 

sākumskolas skolotāja Silvija Avotiņa par ieguldīto darbu skolēnu izaugsmes 

veicināšanā. 

 Riebiņu vidusskola – EKO skola 10 gadus. Popularizējam savas skolas vārdu, 

novadu starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā izstādē “Green Expo Riga 2019” 

 Skola2030 notikušajā profesionālajā konferencē 3. oktobrī Jelgavā “Pasaule 

skolā - skola pasaulē” skolotājiem, izglītības politikas veidotājiem un citiem 

interesentiem diskusiju klubā “Skolas loma kultūras mantojuma 

tālāknodošanā”  aktīvu dalību ņēma Riebiņu vidusskolas direktore Ineta 

Anspoka. 

 Riebiņu vidusskolas projekts “Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un 

sliņķiem par siltumu” (projekta iesniedzēja Laila Vibornā), kas īstenots kopā 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu ir konkursa "Nacionālā eTwinning balva 

2019" uzvarētājs un galvenās balvas ieguvējs. Balva par veiksmīgu projektu 

realizāciju Riebiņu vidusskolas skolotājai LAILAI VIBORNAJAI - eTwinning 

Eiropas konference Kannās (Francijā), kur satiekas vairāk nekā 500 eTwinning 

projektu īstenotāji no 44 valstīm.  

  Riebiņu vidusskola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko 

darbu ar eTwinning projektu "Birds sing about freedom".   

 Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2019” laureāti. Uzvarētāji 1.- 4. klašu grupā 

- Riebiņu vidusskolas 2. klase (audzinātāja LĪGA JERMOLOVIČA), 3.a 

(audzinātāja SOLVITA VOLONTE) un 3.b klase (audzinātāja INNA 

ZENOVJEVA). 

 30. un 31. oktobrī  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā 

norisinājās Krišjāņa Barona konference "Folklora un izglītība". Šajā diskusijā 

aktīvu dalību ņēma mūsu skolas skolotāja un folkloras kopas "Jumalāni" 

vadītāja Rita Pudāne. 

Klases audzinātāja pienākumu veikšanas efektivitāte. 

Izdevās – apzināt skolēnu izaugsmes iespējas un to veicināt, veidot draudzīgas 

attiecības starp klasēm un bērniem klašu kolektīvos, mudināt skolēnus mācību 

sasniegumu uzlabošanai, sadarboties ar vecākiem, skolēniem, skolas personālu, motivēt 

skolēnus iesaistīties konkursos, ārpusstundu aktivitātēs veidot izpratni par saistību starp 

izglītību, profesijas izvēli un nodarbinātību,,  

Jāpilnveido: skolēnu savstarpējo attiecību kultūra, atbildības un kopatbildības 

uzņemšanās, atsevišķu bērnu spēju un talantu izpēte, prasme mācīties un mācību 

motivācija, uzvedības jautājumu risināšana, audzinātāja un mācību priekšmeta 

skolotāja sadarbība. 

Veikts klašu audzinātāju regulārais darbs: 

 Klases audzināšanas darba gada plānojums; 

 Klases stunda vienu  reizi nedēļā atbilstoši skolas audzināšanas stundu plānam 

un klases audzinātāja darba plānojumam; 

 Sekmju lapu noformēšana atbilstoši skolas darba plānam; 

 Stundu kavējumu uzskaite; 

 Klases audzinātāja darba gada pašvērtējums; 
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Skolas darba plāns izveidots atbilstoši izvirzītajam virzienam. Klašu 

audzinātāju plāni izveidoti mācību gadam. Protams, darba procesā iespējami 

papildinājumi un korekcijas. 

Klases iesaistās skolas pasākumos, veicinot katra skolēna līdzdalības iespējas, 

izkopjot mērķtiecīgu un radošu personību, pilnveidojot izpratni par valstiskumu, 

atbilstoši skolas darba plānam. Piemēram, Zinību dienā, Dzejas dienās, Olimpiskajā 

dienā, izstādē „Rakstu rakstiem izrakstīju”, skolas sakopšanas talkā, UNESCO nedēļā, 

Tēvzemes nedēļā, Adventes sveces iedegšanas pasākumā, Rūķu skrējienā, Baltajā rītā, 

masku ballēs, Barikāžu atceres dienā ZPD un mini ZPD aizstāvēšanā, Lieldienu 

pasākumos, Baltā galdauta svētkos, videoakcija Mātes dienā un pēdējā skolas dienā. 

Atsevišķām klašu grupām ir tradicionāli pasākumi, kā, „Skolas augļa” stafetes 

sākumskolā, „100 dienas skolā” 1.un 12.klasei, LR starptautiskās atzīšanas diena, „Nāc 

pulkā!”, Valentīndienas pasākums vidusskolēniem, Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena pamatskolai.  

Klases audzinātāja stundas. 

 Pozitīvais: klases audzinātāja stundas atbilst plānotajam. Tajās akcentētas 

savstarpējās attiecības, izceļot atsaucību pret citiem, prasmi iejusties cita 

pārdzīvojumos. Latviskās dzīvesziņas iepazīšana, sekmējot piederības sajūtu savai 

valstij. Veselīga dzīvesveida un drošības popularizēšanas stundas, mācīšanās izdarīt 

izvēli un spēt atteikties no nevajadzīgā, kā arī novērtēt situāciju un rīkoties. Pozitīvas 

attieksmes veidošana pret vidi, karjeras izglītības pasākumi. 

Uzlabojamais klases audzinātāju stundās: stundu organizēšanas formu 

dažādošana, praktisku jautājumu apguve, piemēram, viedokļa izteikšana ar 

pamatojumu, katra skolēna iesaistīšana stundu sagatavošanas procesā, konfliktsituāciju 

risināšanas prasmes. 

Akcentējami pasākumi pēc klases audzinātāja ieskata: 

Pasākumi saistībā ar karjeras izglītību,   

Ekskursijas un mācību braucieni,   

Teātra izrādes apmeklējums,   

Tematiski klases vakari vai pēcpusdienas,   

Labdarības akcija,   

ZZ čempionāts,   

Žetonu vakars,   

Projekts „Sporto visa klase”,   

Piedalīšanās konkursos u.tml.,   

Fizikas festivāls „FIZMIX Eksperiments”,  

Piedalīšanās talkā.   

Klases izpētes materiālu apkopošana un izvērtēšana. 

Izdevās: sadarbība ar skolas psiholoģi, skolēnu izpētes anketu apkopojums, 

skolēnu mācību (un lasītprasmes) dinamikas apkopojums, klases fotohronika, 

klases audzinātāja mape elektroniski. 

Jāuzlabo: klases izpēte par kolektīva saliedēšanu, skolēna izpētes kartes 

ierīkošana, individuāls darbs ar atsevišķiem bērniem.  

Programma “Latvijas skolas soma“        

• Daugavpils teātra mūzikla „Džeina Eira” apmeklējums (9., 11., 12. kl.). 

• Izrāde "Hamlets" Daugavpils teātrī (10.kl.).  

• Izglītojoši pedagoģiskā programma, SIA "Skrīveru gotiņas" (7.-8.kl.). 

• Ekskursija Latvijas Kara muzejā (7.-8.kl.). 

• Nodarbība Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (10.kl.). 
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• Latvijas Leļļu teātra viesizrāde "Brālītis un Karlsons" Latgales vēstniecībā 

GORS (1.-4.kl.). 

• 5.-7.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Daugavpils teātra „Mazā raganiņa” 

atraktīvo izrādi un Daugavpils novadpētniecības muzeju. 

• Valda Pauliņa keramikas darbnīca Krāslavas novadā - ekskursija ar 

līdzdarbošanos (iepazīšanās ar Latgales keramikas tradīcijām, novadam 

raksturīgās formas un rotājumi, individuāla darbošanās) 10.-12.kl.  

• Ekskursija pa Krāslavu (grāfu Plāteru pils kompleks, 18. novembra laukums, 

parka skatu laukums, ainava uz Daugavu un Krāslavas pilsētu rudens rotā) 10.-

12.kl.   

• Ekskursija "Laimas" šokolādes muzejā (Laimas šokolādes meistardarbu 

apskate, šokolādes baudīšana ieraugot, sagaršojot, sadzirdot un sajūtot, radošā 

darbnīca) 1. un 4.kl.   

• Izrāde "Raudupiete"  Daugavpils teātrī 7.-8.kl.  

• Muzikāla izrāde "Rīgas gredzens" Latgales vēstniecībā “Gors” 9.-11.kl.   

• Nodarbība Salaspils novada Daugavas muzejā "Laivas un plosti" (tematiskā 

izstāde, informatīvs un māksliniecisks ieskats Daugavas plostnieku un 

laivinieku dzīvē) 2.-3.kl.     

ESF Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 

• Ekskursija 11.-12.kl. „Manas iespējas profesiju pasaulē”, kuras ietvaros skolēni 

apmeklēja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un izstādi 

„SkillsLatvia2019” Ķīpsalas izstāžu centrā. 

• 5. un 6. kl. pasākums “Ātrais randiņš ar profesionāli”, tika apmeklēts 

Aleksandra Ņesterjuka mikrouzņēmums “NESTER CUSTOM” Preiļos.  

• 10.-12.kl. reģionālā diskusija “Vadi savu karjeru PATS!” Rēzeknē ARPC 

“Zeimuļs”. 

•  1. – 6. kl. radošās darbnīcas ar devīzi ”Savu karjeru veidoju jau šodien” vadīja 

Riebiņu vidusskolas skolotājas I. Zenovjeva, S. Avotiņa un S. Volonte, kā arī K 

Komanda – VIAA sadarbībā ar improvizācijas teātra aktieriem. Paralēli 

radošajām darbnīcām 5. – 6. kl. skolēniem bija iespēja iekāpt Karjeras nedēļas 

busiņā, uzlikt virtuālās brilles un atraktīvā video virtuāli tikties ar dažādiem 

Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem un noklausīties viņu iedvesmas stāstus. 

• 10.-12.kl. diskusija “Es – pats savas karjeras veidotājs”, kuru vadīja 

Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles karjeras konsultante Inga 

Aleksejeva.  

Projekti 

• Programmas „Piens un augļi skolai” izglītojošajā daļā ir mini ZPD rakstīšana 

un aizstāvēšana 5.-9.klasēm. 

• „Sporto visa klase”. 

• Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” jau ceturto gadu īsteno projektu 

“Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tiek izstrādātas individuāla 

satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas. 

• VSIA “Latvijas Leļļu teātris” 2019.gada 15. maijā ir izsniedzis 33 bezmaksas 

biļetes uz izrādi „Vecmāmiņas pasakas” Latvijas Leļļu teātra Lielajā zālē.   

• Eiropas valstu starpskolu konkurss „Consumer Classroom Inter-School 

competition”. Sadarbojoties ar partnerskolu no Lietuvas tika izstrādāts ceļvedis 

par ekskursijas plānošanu uz Pērnavu (Igaunija). Izstrādātais projekts tika 

atzinīgi novērtēts un ierindojās 4. vietā no 17 iesniegtajiem projektiem, tādējādi 
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Riebiņu vidusskola kā balvu saņem skolas aprīkojumu līdz pat 1000 EUR 

vērtībā. 

• Projekts “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu 

uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā”.  

Sadarbība ar R.Mūka muzeju 
• Riebiņu vidusskolas 5., 7., 8.b klases skolēni 11.aprīlī priecājās par skolas 

vadības radīto iespēju apmeklēt R.Mūka muzeju Galēnos. Tur apskatījām 

Galēnu parku un iepazinām skulptūru simbolisko, filozofisko nozīmi.   

Noklausījāmies folkloras pētnieces, Dr.philol., Angelikas Juško - Štekeles 

priekšlasījumu par folklorā balstītām Latgales tradicionālajām vērtībām. 

Apskatījām grafiķes Vitas Lēnertes grafikas izstādi "Retrospekcija", kas ļāva 

novērtēt nianses un to nozīmi labu un vērtīgu darbu tapšanā. 

• 6. martā 11. klases apskatīja  interaktīvo izstādi „Trīs zvaigznes”, kurā tika 

stāstīts par trim slaveniem latviešu mūziķiem: vijolnieku Gidonu Krēmeru, 

dziedātāju Elīnu Garanču un diriģentu Marisu Jansonu. 

• Vairākus gadus pēc kārtas Riebiņu vidusskolas skolēni ar panākumiem piedalās 

Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2. - 12. klašu skolēnu jaunrades darbu 

konkursā.  “Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas 

sierā” (R. Mūks). 

• Aprakstu konkurss „Mans varoņstāsts”. 

Sporta aktivitātes un pasākumi: „Vella rats” Riebiņi-2019; “Olimpiskā diena 

2019”; „Nakts Orientēšanās” pa Riebiņu ciemu Eiropas nedēļas ietvaros; 

Sacensības “Lāčplēša tvēriens”; draudzīgāko rūķu skrējiens pēc piparkūkas ar 

Kasparu Zlidni; sertifikāts par dalību Eiropas Skolas Sporta dienā. 
 

4.2. Novada iestāžu darbība kultūras jomā 

Riebiņu KC 

 

Riebiņu novada kultūras centrs ir Riebiņu novada pašvaldības iestāde, kuras 

darbību finansē pašvaldība. Kultūras centra vadītāja koordinē kultūras iestāžu darbu 

pašvaldībā. Kultūras centra un kultūras namu darbinieki sadarbojas kopīgi organizējot 

Riebiņu novada svētkus, bērnības un jaunības svētkus u.c. pasākumus. 

Kultūras centra uzdevums ir veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras 

piedāvājumu atbilstoši savas teritorijas visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem, 

nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt 

starp kultūru dialogu un sadarbību.  

2019. gadā Riebiņu novada kultūras centrs sasniedzis vairāk nekā 15 000 

apmeklējumu.  Katru mēnesi Riebiņu KC apmeklētājiem piedāvā vidēji 3 pasākumus, 

kuros uzstājas amatiermākslas kolektīvi vai Latvijā populāri un profesionāli 

mākslinieki. Pārsvarā pasākumu koncepcija ir pašu kultūras centra darbinieku veidota. 

2019. gadā pasākumu programmā piedāvājam gan maksas, gan bezmaksas koncertus 

un balles. Kopumā 2019. gadā tika rīkoti vairāk kā 30 pasākumi. 

Riebiņu kultūras centra lielākie pasākumi, kas norisinājās 2019. gadā: 

Riebiņu novada svētki (svētku gājiens, pagastu dižošanās un degustāciju stendi, 

mākslinieku koncerts un nakts zaļumballe.) Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, 
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Jaungada sagaidīšanas svinības, jauniešu gada balle, bērnības svētki, Vecā-Jaunā gada 

pasākums, jauniešu pasākums “Nakts festivāls”, un daudzi citi. 

Riebiņu kultūras centrā tiek svinēti gadskārtu un tradicionālie svētki, 

pašdarbības kolektīvu jubilejas, senioru svētki u.c. Bieži tiek rīkotas jauniešu 

diskotēkas un iecienītu mākslinieku balles, kas ir visvairāk gaidītākie ikmēneša 

pasākumi. Riebiņu novada kultūras centrā tika organizēts Latgales kultūras darbinieku 

seminārs. 

 

Stabulnieku KN 

2 radošās darbnīcas ar 27 cilvēku piedalīšanos. 4 teātru izrādes – 290 apmeklētāju. 7 

KN pašdarbnieku kopā ar uzaicinātajiem pašdarbniekiem koncerti – kopējais 

apmeklētāju skaits 410. 10 balles  ar vidējo apmeklētāju skaitu 70 – 90 katrā ballē. 

Tika realizēts Riebiņu novada mazo grantu projekts, kura mērķis bija sumināt 

Stabulnieku pagasta jaunās ģimenes, kas palikušas dzīvot, strādāt, veidot uzņēmumus 

Stabulnieku pagastā vau Riebiņu novadā. Kopējais skaits 27 ģimenes un viņām tika 

dāvināts 1 augļu kociņš un 1 roze. 

Stabulnieku KN pašdarbnieku  kolektīvi 2019. gadā ir piedalījušies 16 vieskoncertos. 

 

Silajāņu kultūras nama apmeklētāju skaits pasākumos 2019. gadā 

Nr. 

p. 

k. 

Pasākuma nosaukums Datums 
Apmeklētāju 

skaits 

1. "Vecais jaunais gads" groziņballe 13.01. 10 

2. Diskotēka 09.02. 65 

3. Valentīndienas groziņballe 17.02. 10 

4. Pēcpusdiena "Pankūku laiks" 27.02. 10 

5.  
Iedzīvotāju tikšanās ar domes specialistiem, 

deputātiem 
28.02. 40 

6. Radošā darbnīca "Svētku zieds" 07.03. 5 

7. Groziņvakars 08.03. 10 

8. Lekcija "Onkoloģiskās slimības" 12.03. 20 

9. Amatierteātra izrāde 24.03. 45 

10. Baltā galdauta svētki  04.05. 8 

11. Lieldienu pasākums visai ģimenei 21.04. 10 

12. Koncerts veltīts Māmiņu un Ģimeņu dienai  19.05. 40 

13. 
Praktiskā nodarbība veselīgu ēdienu un veselīgu 

dzērienu pagatavošanā 
28.05. 10 

14.  Radošā darbnīca "Puķu pods" 17.07. 15 

15. Izklaides pēcpusdiena 23.08. 10 

16. Miķeļdienas pasākums 25.09. 10 

17. Rudens izstāde 
25.09.-

02.10. 
35 

18. Svecīšu vakars 12.10. 40 
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19. Senioru balle 20.10. 60 

20. 
Praktiskā nodarbība veselīgu ēdienu un veselīgu 

dzērienu pagatavošanā 
04.11. 15 

21. Radošā darbnīca "Piespraude" 13.11. 8 

22. Radošā darbnīca Adventa vainags" 29.11. 5 

23. Lekcija "Onkoloģisko slimību profilakse" 20.12. 15 

24. Ziemassvētku koncerts 25.12. 40 

 Kopā: 536 

 

Galēnu KN 

 

12.01.Spēlfilmas “Jaungada taksometrs” demonstrēšana. 

19.01.Elzas Avenas piemiņas pasākums. 

23.02.Tautu dejas sadancis  “Amizierēšanās Galēnos”. 

05.03.Lekcija par veselīgu uzturu ES projekta ietvaros.  

09.03.Teātra izrāde “Spāniešu muša”, Krustpils amatierteātris. 

16.03.Spēlfilmas “Klases salidojums” demonstrēšana. 

21.04.Lieldienu izrāde “Pēdējā lapa” teātra Puncuļīši sniegumā. 

05.05.Dokumentālās filmas “Lidija un Dziesmu vara” demonstrēšana. 

10.05.Koncerts veltīts māmiņu dienai. 

22.06.Ielīgošanas koncerts un balle Galēnu parkā. 

24.,25.08.Bārtuļdīna Galēnos, koncerts, tirgus jampadracis, balle. 

28.09.Balle kopā ar grupu Ivarmīns. 

11.10.Spēlfilma “Oļegs”. 

18.10.Šovs pie Stasika. 

26.10 Svecīšu vakari Galēnu kapsētās 

15.11.Skolēnu sadancis, koncerts. 

16.11.Valsts svētkiem veltīts pasākums, balle. 

23.11.Spēlfilma “Dvēseļu putenis”. 

14.12.Agape, klusā laika pasākums. 

21.12.Bērnu eglīte. 

27.12.Ziemassvētku koncerts. 

30.12.Spēlfilmas “Jaungada taksometrs 2” demonstrēšana. 

 

Rušonas KN 

Darbojas pašdarbības kolektīvi:  

1. Rušonas pagasta jauniešu deju kolektīvs “Rušona”; 

2. Rušonas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rušona”; 

3. Rušonas KN amatierteātris “Iz sitīņa”; 

4. Rušonas KN senioru vokālais ansamblis “Iedvesma”; 

5. Rušonas KN vīru vokālais ansamblis; 

6. Meiteņu vokālā grupa atsāka savu darbību. 

Rušonas KN notiek tradicionālie pasākumi ir Lieldienu pasākums bērniem, Senioru 

pēcpusdiena, Baltā galdauta svētki, Bērnības svētki, Ielīgošanas svētki, Teātra svētki,  

Ziemassvētku pasākumi. 2019. gadā notika Mārtiņdienas pasākums. 
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Organizējam amatierteātru izrādes, piemēram  Dekteru amatierteātra izrāde                   

“ Preilenīte”, Preiļu amatierteātra izrāde “Visi radi kopā”.  KN telpās notiek arī izstādes, 

ņemam no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumiem, gleznu izstādes. 

Notika izstāde “ Latvju raksti”. Augustā liels pasākums notika bērniem “Vasariņai 

atā…”. Šogad un pagājušajā gadā telpās notika jogas un zumbas nodarbības (veselības 

projekta ietvaros). Notika radošās darbnīcas: lējām ziepes; organizējām ķirbju svētkus. 

KN notiek diskotēkas un balles. Apmeklētāju skaits no 30- 80 pasākumos. 

Visapmeklētākie ir Ziemassvētku koncerti, balles un teātra izrādes. Ir notikuši arī kino 

seansi “Dvēseļu putenis”-80 apmeklētāju, “Klases salidojums”, Lote un pazudušie 

pūķi”, “Bille”.  
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5. KĀRTĪBNIEKU INFORMĀCIJA PAR SABIEDRISKĀS  

KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANU 

 

Bez izteiktajiem mutiskajiem brīdinājumiem par dažāda veida sabiedriskajiem 

pārkāpumiem Riebiņu novadā 2019. gadā ir sastādīti 42 administratīvā pārkāpuma 

protokoli, kuros ietilpst pārkāpumi par makšķerēšanas, zvejas noteikumu neievērošanu, 

sociālo māju iekšējo kārtības noteikumu un vides piesārņošanas noteikumu pārkāpšana, 

nepilngadīgo smēķēšana, nesaskaņotu kokmateriālu krautuvju izveidošana uz 

pašvaldības autoceļiem, sev piederošo zemes īpašumu nesakopšanu, kā arī par 

dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem.  

Novada ūdenstilpnēs, veicot gan plānotos, gan neplānotos reidus, kopā tika 

izņemti 14 zvejas tīkli kopgarumā 930 m, 10 zvejas murdi, kā arī 87 nelegālās ūdas, 13 

līdaku karodziņi un 1 makšķere. 

Ņemot vērā ziemas makšķerēšanas sezonai nelabvēlīgos laikapstākļus (ziemas 

makšķerēšanas sezonas nebija), būtiski samazinājās arī administratīvo protokolu skaits 

uz novada ūdenstilpnēm. 

Nepārtraukti tiek veikta sadarbība un informācijas apmaiņa ar VPLRP Preiļu 

iecirkņa vadību, Valsts probācijas dienestu, novada pašvaldības Bāriņtiesu un Sociālo 

dienestu. 
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6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS 

INFORMĒŠANA 

6.1. Pašvaldības dalība projektos 2019. gadā 

 

Attīstības un plānošanas daļa savus ieplānotos darbus ir realizējusi atbilstoši 

ieplānotajam. Projekti, kuru realizācija tika iesākta 2018. gadā  un tika pabeigta 2019. 

gadā. 

Projekti, kuri realizēti 2019. gadā: 

1. Ar  Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā ir realizēti 2 projekti zivju resursu 

pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu 

veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā” un ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu 

veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 

citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir 

atļauta makšķerēšana”. 

Projekti realizēti ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada 

Eikša un Zolvas ezerā, līdz ar to veidojot vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma 

attīstībai Riebiņu novadā.  

 

Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: 

 Eikša ezerā 5000 zandartu mazuļi ; 

 Zolvas ezerā 30 000 zandartu mazuļi. 
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Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Eikša un Zolvas ezerā, 

tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi 

izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi. 

Projekta ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša 

ezerā”  kopējā summa EUR  1270.50, Valsts zivju fonda atbalsts EUR 1070.00, 

pašvaldības finansējums EUR 200.50 un projekta ”Zivju resursu pavairošanas 

pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” kopējā summa EUR  7623.00, Valsts 

zivju fonda atbalsts EUR 6400.00 un pašvaldības finansējums EUR 1223.00. 

 

2. Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai 

pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās 

institūcijas kārtējos izdevumus)” šogad ir īstenots projekts “Sniega motocikla un meža 

kameru iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes 

paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”. 

 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada 

pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un 

aizsardzības pasākumu efektivitāti, iegādājoties sniega motociklu un 6 meža kameras. 

Projekta ieviešana realizēta : Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā 

teritorijā, projekta ietvaros tika iegādāts -  sniega motocikls, lai atvieglotu zivju 

inspektoru darbu ziemā un 6 meža kameras, kontroles nodrošināšanai,  līdz ar to 

nodrošinot zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos 

ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti. 

Projekta rezultātā: 

1. Uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada 

publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

2. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz risināt 

pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju 

apsaimniekošanas problēmas, kā arī veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu 

zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. 

3. Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Riebiņu novada 

ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu it sevišķi ziemas 

laikā. 

4. Projekta īstenošanas rezultātā tiek īstenota sabiedriski noderīga mērķa 

sasniegšana. 

 

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 15919.99, no kuriem, Zivju fonda finansējums EUR 

11800.00 pārējo EUR 4119.99 līdzfinansē pašvaldība. 

 

3. Pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai 

pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās 

institūcijas kārtējos izdevumus)” šogad ir īstenots projekts “Materiāltehniskā 

aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada 

ūdenstilpnēs”. 

Projekta mērķis: Veikt materiāltehniskā aprīkojuma iegādi zivju resursu aizsardzības 

pasākumu efektivitātes paaugstināšanai un īstenošanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs.  
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Projekta ieviešana realizēta : Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā 

teritorijā, projekta ietvaros tika iegādāts -  2 GPS ierīces, spoguļkamera, portatīvo 

dators,  līdz ar to nodrošinot zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības 

kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības 

pasākumu efektivitāti. 

 

Projekta rezultātā: 

1. Uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada 

publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

2. Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz 

risināt pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju 

apsaimniekošanas problēmas, kā arī veikt makšķernieku kontroli, lai 

aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. 

3. Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Riebiņu 

novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu it sevišķi 

zivju nārsta laikā. 

4. Projekta īstenošanas rezultātā tiek īstenota sabiedriski noderīga mērķa 

sasniegšana. 

 

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 2813.01, no kuriem, Zivju fonda finansējums EUR 

2061,00  pārējo EUR 752.01 līdzfinansē pašvaldība. 

 

4. Valsts Zivju fonda projekts “Bukletu un flajeru “Makšķerēšanas iespējas Riebiņu 

novadā” maketēšana un izdošana”. 
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Projekta mērķis: informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu 

zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par 

ieviesto licencēto makšķerēšanu Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, 

Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, Rušona 

un Zolvu ezerā.  

Realizējot šo zivju fonda projektu, izgatavoti 3000 bukleti  un 3000 flajeri  Jau gandrīz 

gadu ir mainījušies Saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Nolikums Par licencēto 

makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā 

Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”, kas iekļauj arī licenču cenu 

izmaiņas, taču joprojām ir daudz makšķernieki, kas nav informēti par šīm izmaiņām, 

tāpēc informācija tika atjaunota un izplatīta pēc iespējas lielākai auditorijai. 

 Flajeros iekļauta informācija par makšķerēšanu un Riebiņu novada ezeros mītošajām 

zivju sugām, attēlotas 15 populārākās zivis, to nosaukumi tulkoti vēl 4 valodās, kā arī 

kartē norādītas makšķerēšanas vietas. 

Bukletos publicēti Licencētās makšķerēšanas nolikuma svarīgākie punkti un licenču 

cenrādis, kartē norādīti ezeri, kuros notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēti tuvākie 

tūrisma apskates objekti un aktivitātes, sakrālie objekti, naktsmītnes, tehniskais serviss 

un ceļu tīkls. 

 Materiāli sabiedrībai būs pieejami pašvaldības iestādēs, makšķerēšanas licenču 

pārdošanas vietās, vienotajā pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, pie kārtībniekiem 

– zivju inspektoriem, ezeriem tuvējās DUS, kā arī drīzumā elektroniskā formātā 

www.riebini.lv . 

 Projekta kopējās izmaksas EUR 2093,30 (tajā skaitā PVN), no kurām EUR 1779,00 

finansē Zivju fonds un EUR 314,00 ir Riebiņu novada domes līdzfinansējums. 

 

5. Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu 

īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošanai.   

  

 Projektu mērķis -  nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada 

iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma 

autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un 

pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar 

lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. 

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti šādiem objektiem: 

http://www.riebini.lv/
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5.1.Projekta Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” 

ietvaros ir veikta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-

3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā 2.625 km garumā pārbūve. Projekta 

būvniecības kopējās 

izmaksas ir 191045.45 

euro (projektēšanas 

izmaksas 6590.73 euro, 

autoruzraudzības 

izmaksas 1111.69 euro, 

būvuzraudzības izmaksas 

6168.58 euro, būvdarbu 

izmaksas  177174.45  

euro), tai skaitā publisko 

tiesību juridiskās 

personas, Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu vai citas 

ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļi – 

171940.91 euro, pārējo līdzfinansē pašvaldība no budžeta līdzekļiem. Minēto 

pašvaldības ceļu pārbūves darbus veica būvuzņēmējs: SIA “E Būvvadība”. 

 

 

5.2.Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 “Riebiņu novada Galēnu pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr.3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0.00-2.00 

pārbūve” ietvaros ir veikta pašvaldības autoceļa Nr.3 Soboļevka-Maltas 

Trūpi km 0.00-2.00, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā 2.00 km garumā  

pārbūve. Projekta būvniecības kopējās izmaksas ir 286908.57 euro 

(projektēšanas izmaksas 5263.50 euro, autoruzraudzības izmaksas 847.00 

euro, būvuzraudzības izmaksas 14092.87 euro, būvdarbu izmaksas  

266 705.20  euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas 

Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 

– 258217.71 euro, pārējo līdzfinansē pašvaldība no budžeta līdzekļiem. 

Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs: SIA 

“RIVIERA L”. 
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5.3.Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43 pārbūve”, 

ietvaros 

paredzēts 

veikt 

pašvaldības ceļa Nr.: Nr.4 Stabulnieki-Pastari km 0.00-3.43, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 

362052.75 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 311634.83 EUR un 

pašvaldības līdzfinansējums 50417.92 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves 

darbus veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”. 

 

5.4.Projektam Nr. 18-03-A00702-

000004 “Riebiņu novada 

Sīļukalna pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.18 Teilāni-Grāvuļi-

Straujupe km 0.550-2.820 

pārbūve”, ietvaros paredzēts veikt 

pašvaldības ceļa Nr.18 Teilāni-

Grāvuļi-Straujupe km 0.550-

2.820, Sīļukalna pagastā, 

Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 

km garumā. Projekta kopējās 

izmaksas ir 284471.62 EUR, no 

kurām ELFLA finansējums ir 

253076.63 EUR un pašvaldības 
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līdzfinansējums 31394.99 EUR. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus 

veic būvuzņēmējs: SIA “Alņi AS”. 

6. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekts: 

  

MEŽA DIENAS 2019 – PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS 

Projekta ietvaros ir izveidots koka konstrukciju bērnu rotaļu laukums Riebiņu 

pagasta Riebiņu parkā, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās 

atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Riebiņu pagasta 

iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu 

ārpus dzīvojamām telpām. Bērnu rotaļu laukumu izveidošana ir ļoti nozīmīga Riebiņu 

ciemata un 

apkārtējo 

ciematu 

bērnu 

attīstībā. 

Rotaļu 

laukuma 

izveidošana bija 

nepieciešama, 

jo rotaļāšanās 

bērnam ir 

vissvarīgākā 

nodarbe 

pasaules 

izzināšanā un 

cilvēku 

iepazīšanā, 

rotaļāšanās 

palīdz trenēt un 

attīstīt dažādas 

bērna spējas, 
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pozitīvi ietekmē bērnu augšanas un attīstības procesus, spēlēšanās sekmē bērna psihi 

un attīsta sociālās attiecības, dažādas rotaļas un spēles nostiprina bērna fiziskās un 

garīgās spējas, kā arī attīsta pašapziņu, rotaļāšanās laikā bērns apgūst dažādas zināšanas 

un prasmes. 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1500.00. Piešķirtais finansējums – EUR 900, 

Riebiņu novada domes finansējums – EUR 600.  

7. No 2018. gada 2. maija līdz 2020. gada 1. februārim tika realizēts projekts 

Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot 

ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”). Projektu līdzfinansē Interreg V-

A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. 

gadam. Vadošais  partneris Preiļu novada pašvaldība aicināja visus 

partnerus (Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome, Moletai 

pašvaldība, Anīkšču pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Gražutes un Sartu 

reģionālā parka direkcija). 

 Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas 

vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, 

tādējādi 

palielinot 

apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta 

izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 

525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tai skaitā 

Riebiņu novada pašvaldības kopējais projekta budžets sastāda 57 364,52 eiro. 

Gandrīz divu gadu laikā projekta ietvaros realizētas daudz un dažādas aktivitātes, 

kurās iesaistītas vairākas mērķgrupas, reģiona iedzīvotāji un tūristi.  
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Viens no lielākajiem projekta ieguvumiem noteikti ir ūdens objektu infrastruktūras 

uzlabošana un pieejamība personām ar invaliditāti ekotūrisma attīstības veicināšanai. 

Projekta partneri iegādājušies un aprīkojuši pludmales ar ūdens inventāru. Riebiņu 

novadā tūristiem atpūtas sezonā turpmāk pieejami katamarāni, ūdens velosipēdi, SUP 

dēļi, airu laivas, zorba un ūdens bumbas, motorizēta laiva, kā arī pakalpojuma 

nodrošināšanai iegādāta piekabe, moduļtipa konstrukcija un telts inventāra 

uzglabāšanai.  

 

Projekta ietvaros radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu 

pierobežas reģionā – gan mobilā aplikācija par Latvijas un Lietuvas ūdenstilpnēm “Pure 

Water” (“Tīrs ūdens”), gan trīs projektā izstrādātie jaunie tūrisma maršruti Latgalē un 
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Aukštaitijā, kas pieejami arī aplikācijā. Maršruti veidoti dažāda veida ceļotājiem – tiem, 

kas ceļo uz pāris dienām, pieredzējušiem ceļotājiem, kas vēlas uz ilgāku laiku “pazust 

dabā”, un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un tos visus vieno uzsvars uz dabai 

draudzīgu ceļošanu un dabas vērtību apzināšanu. 

Projekta aktivitāšu ietvaros tika aktualizēti vides aizsardzības jautājumi, izglītoti 

tūrisma speciālisti, bērni, ģimenes ar bērniem, vietējie iedzīvotāji un tūristi iesaistīti 

tūrisma festivālos un praktiskajos semināros. Riebiņu novada 8 skolēni piedalījušies 

nometnēs Aglonā un Antalieptē, Lietuvā. Atzinīgi vērtēts Rušonas ezera Eko festivāls, 

tāpat vēl 3 festivāli, kurus rīkojuši projekta partneri Preiļos, Antalieptē, Paņevežā. 

 Papildus praktiski lietojamiem produktiem projekta partneri kopīgi izstrādājuši 

dokumentu – Ekotūrisma attīstības stratēģiju 2019. – 2023. gadam pārrobežu 

teritorijām, kurā apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas Latvijas un 

Lietuvas pierobežā. Stratēģijas mērķis ir palielināt teritorijas atpazīstamību un 

konkurētspēju, radot ekotūrismā integrētus un pieprasītus produktus un pakalpojumus. 

8.  Riebiņu novada dome realizējusi darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās 

projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā 

Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju 

pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla 

pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Preiļu novada 

dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu un Aglonas novada pašvaldības kā projekta 

sadarbības partneri. 

Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados – Preiļu, Riebiņu un Aglonas 

novadā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt 

konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, 

līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu 

nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros Riebiņu novadā tika atjaunota – 3.5 ha lielu degradēto teritoriju, tiks 

radītas 18 jaunas darba vietas. Uzņēmēji ir apliecinājuši, ka veiks nefinanšu investīcijas 

pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā vairāk kā EUR 1 

071 836,15 apmērā. 

Projekta ietvaros tika paredzēta septiņu Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu 

pārbūve: pašvaldības autoceļa Nr. 26  Saules iela 0.00-0.38 km, Saules iela 0.38-0.47 

km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km, 

Nr.15 Opūgi –Runcavnieki 0.00-0.745 km, Nr.7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km, Nr. 

48 Duntišķi – Skangeļu karjers- Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Nr. 15 Upes iela 0.00-

0.620 km pārbūve. 

2019. gada aprīlī tika nodoti ekspluatācijā trīs objekti – trīs pašvaldības autoceļi 

uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai: pašvaldības autoceļš Nr. 26 Saules 

iela 0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu 

novadā pārbūve 0.23 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, bet 

būvdarbu kopējās izmaksas EUR 193 134,31, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”, 
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kur izmaksas – EUR 7 515.31. Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-

0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 0.250 km garumā. Minētā 

ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns “, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 96 759,68, 

būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” – EUR 4 359.63. Pašvaldības autoceļa Nr. 7 

Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūve 

0.795 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās 

izmaksas EUR 122 596,74, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” – EUR 5 811.63 

EUR. 

  

 

Attēlā: Ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļš Nr. 19 Saimniecības iela, kur 

veikti pārbūves darbi 250 metru garumā. 
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2019. gada septembrī tika nodoti ekspluatācijā pēdējie šī projekta objekti. 

Ekspluatācijā nodoti pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela pārbūves darbi 0.620 km 

garumā Rušonas pagastā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA ”Ošukalns”. Būvdarbu 

kopējās izmaksas – EUR 157 529.37, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”, kur 

izmaksas – EUR 5690.63. 

 

Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi – Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūves darbi 

Riebiņu 

pagastā 

veikti 

0.745 km 

garumā. 

Minētā 

ceļa 

būvdarbus 

veica  SIA 

“Ošukalns”. Būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 291 805.46, būvuzraudzību veica SIA 

“Firma L4”, kur izmaksas – EUR 9804.63. 
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Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skangeļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km 

pārbūve Riebiņu pagastā veikta 0.550 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA 

“Ošukalns”. Būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 185 156.58, būvuzraudzību veica SIA 

“Firma L4”,kur izmaksas – EUR 6295.63. 

  

 

  

Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0.00-0.38 km pārbūve Riebiņu pagastā 0.38 

km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA “Ošukalns”. Būvdarbu kopējās izmaksas 

– 177 558.95 EUR, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”, kur izmaksas – EUR 10 

527.00 EUR. 
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9. 2019./2020. mācību gads sācies arī Eiropas Sociālā fonda projektā 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar 

pašvaldībām. Šajā mācību gadā Riebiņu novadā dalību projektā uzsāk 39 skolēni 5. – 

9. klašu grupā četrās izglītības iestādēs – Galēnu, Rušonas, Sīļukalna un Dravnieku 

pamatskolā. Atbalsts skolēniem, kuriem identificēts kāds no riskiem, kas ietekmē 

mācību procesu un kvalitāti, tiks sniegts vairākos mācību priekšmetos, kā arī logopēda 

un psihologa konsultācijas. Līdz 2020. gada 29. februārim kopējā izlietotā summa no 

projekta uzsākšanas sastāda 47 525,09 Eur, kas tiek segta no projekta līdzekļiem.  

 

Vasaras izskaņā līgumus ar Riebiņu novada domi par projektu īstenošanu noslēgušas 

divas biedrības, kas piedalījās projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. 

Sīļukalna pagasta biedrība “Saulrozītes” laika posmā no 01.09.2019. – 31.05.2020. 

īsteno projektu „Mācies, pilnveidojies, sasniedz!”, kura mērķis ir veicināt 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu 

turpināt izglītību, radīt iespēju pilnveidot esošās un apgūt jaunas prasmes aktīvai 

līdzdalībai ikdienas dzīvē. 

Aktivitātes paredzētas personības un sociālo prasmju pilnveidei. Projektā tiks realizētas 

dažādas neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi, līdzdalības prasmju 

pilnveidošana, pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes, kā arī sporta, mūzikas 

un teātra sporta nodarbības kā izglītības un sociālās iekļaušanās instrumenti. Mērķa 

grupa: Sīļukalna pamatskolas 5. – 9. klases 10 skolēni, tajā skaitā priekšlaicīgas mācību 
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pārtraukšanas (PMP) riska grupas 5 skolēni un Dravnieku pamatskolas 15 skolēni, tajā 

skaitā PMP riska grupas 13 skolēni. 

Galēnu pagasta biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” realizē projektu “Arī 

tad, kad neiet, nav jāpārtrauc iet”. Projekts tiek realizēts laika posmā no 01.09.2019. 

– 20.01.2020. ar mērķi iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 

Galēnu pamatskolas jauniešus uz pozitīvām un produktīvi vērstām pašpilnveides 

aktivitātēm, kas attīsta un motivē mērķtiecīgai dzīves darbībai. 

 Projekta galvenās aktivitātes: personības mācību meistarklases sadarbībā ar kouču – 

transformācijas, radošas improvizācijas nodarbības, teātra apmeklējums, nodarbības 

pašattīstībai un motivācijai. Mērķa grupa: Galēnu pamatskolā iesaistītie izglītojamie 

projektā “Pumpurs” ar mācīšanās grūtībām, ilgstoši slimojoši un izglītojamie ar 

sociālām grūtībām, kopskaitā 23 skolēni. 

Projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” projekta īstenotājiem katram tiek piešķirts finansējums 

EUR 4600,00 apmērā no Eiropas Sociālā fonda.   

10.  Riebiņu novada dome šī gada augustā saņēma apstiprinājumu projekta “Veselības 

un sporta nedēļas organizēšana Riebiņu novadā” īstenošanai. Projekta konkursu 

organizēja biedrība “Latvijas Sporta federācijas padome” kā Eiropas Sporta nedēļas 

nacionālais koordinators. 

Projekta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus veselīgās un fiziskās aktivitātēs, tādējādi 

uzlabojot zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas 

aktivitātes un sportošanas veidus, tādejādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu. Piešķirts 

finansējums 1400,00 Eur apmērā pasākumu organizēšanai un norisei. 

Riebiņu novadā laika posmā no 23. septembra līdz 28. septembrim tiks rīkota Veselības 

un sporta nedēļa. Tās ietvaros tika organizētas fizisko aktivitāšu dienas katrā Riebiņu 

novada izglītības iestādē. Tika organizētas šādas publiskas aktivitātes: 

       23. septembrī Riebiņos plkst. 18.00 tiks organizēta aktivitāte senioriem – “Esi 

kustīgs un mobils – nūjošanas nodarbība”. 

       24. septembrī plkst. 20.00 “Nakts orientēšanās ikvienam” pie MJIC “Pakāpieni”. 

       27. septembrī plkst. 16.00 “Futbola turnīrs novada jaunatnei” Galēnu pamatskolas 

sporta laukumā. 

       28. septembrī plkst. 11.00 “Vella Rats 2019”, kura ietvaros būs velobraukšana. 

       28. septembrī plkst. 12.00 “Veselīgu ēdienu un veselīgu dzērienu meistarklase” 

Riebiņu vidusskolas teritorijā. 

8. maijā Riebiņu novada domē tika parakstīti līgumi ar uzņēmēju grantu projektu 

konkursa „Riebiņu novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem” uzvarētājiem, kas 

saņems Riebiņu novada pašvaldības finansējumu. 

  

11. Riebiņu novada iedzīvotājiem bija iespējams piedalīties Riebiņu novada domes 

rīkotajā konkursā uzņēmējiem pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā. 
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Projektu konkursam kopumā tika iesniegti pieci projektu pieteikumi, bet 21. maija 

novada domes sēdē tika apstiprināti projekta rezultāti par pašvaldības finansējumu 

projektiem pilnā apjomā. 

  

 

Attēlā: 28. maijā Riebiņu novada domē notika svinīga līgumu slēgšana ar 

finansējuma saņēmējiem. 

Finansējumu EUR 1320,00 apmērā saņems Sergejs Škuratovs no Silajāņu pagasta, kas 

iesniedza projektu “Hidrauliskā auto pacēlāja iegāde”. Projekta ietvaros paredzēts 

iegādāties hidraulisko auto pacēlāju, kas uzņēmējam ļaus samazināt auto remonta 

pakalpojumu izmaksas, kā arī uzlabot šī pakalpojuma kvalitāti. 

 

Topošā pašnodarbinātā no Rušonas pagasta Laura Reitāle saņems EUR 1500,00 lielu 

finansējumu projekta “Bišu dravas izveide – biškopības uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”. Projekta ietvaros tiks iegādāti bišu stropi, bišu saimes, biškopībai 

nepieciešamais inventārs un darba apģērbs, lai izveidotu bišu dravu biškopības 

produkcijas ražošanai un perspektīvā piedāvājot ar biškopību saistītus pakalpojumus 

kā, piemēram, bišu terapiju un apiterapiju. 

 

Individuālais uzņēmums “Makra” un tā vadītāja Valentīna Litvjakova no Galēnu 

pagasta saņems pašvaldības finansējumu EUR 1500,00 apmērā projekta “Ieguldījumi 

IU Makra attīstībā” realizācijai. Tā ietvaros uzņēmēja ar projektā iegūtajiem finanšu 
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līdzekļiem plāno uzstādīt aukstumkameru vienā no uzņēmuma telpām, iekārtojot gaļas 

izstrādājumu uzglabāšanas vietu, tā palielinot ražošanas efektivitāti un apjomu. 

 

Saimnieciskās darbības veicējs Aigars Kondavnieks no Rušonas pagasta saņems EUR 

769,60 lielu finansējumu projekta “Produktu noieta palielināšana un izdevumu 

optimizēšana” realizācijai. Projekta iesniedzējs paredzējis iegādāties vieglā 

automobiļa piekabi, lai atvieglotu un ievērojami uzlabotu saimnieciskās darbības 

veikšanu, samazinot materiālu un izgatavotās produkcijas transportēšanas izmaksas un 

laiku. Uzņēmējs piedāvā jaunus un unikālus risinājumus koksnes izmantošanā. Tiek 

ražoti un pēc individuāliem pasūtījumiem izgatavoti dažādi koka aksesuāri, suvenīri, 

apbalvojumi un medaļas sporta pasākumiem, kā arī ir uzkrāta pieredze attīstošo koka 

rotaļlietu izgatavošanā. 

 

Apstiprināto projektu pašvaldības finansējums ir EUR 5089.60.  

 

12. “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas 

pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”. 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija ir sākusi īstenot projektu 

“Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas 

pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”: Projekta mērķis ir organizēt veselības 

veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem, 

jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot 

sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses 

pasākumos. No šī gada oktobra līdz decembra beigām tika īstenotas dažādas aktivitātes, 

lielākoties tās bija fiziskās aktivitātes. Tika noorganizēta nometne bērniem par garīgās 

veselības nozīmi un Veselības diena Riebiņos. Aktīvi tika uzsāktas fiziskās aktivitātes 

katrā Riebiņu novada pagastos – aerobikas – deju un kustību nodarbības; vingrošanas 

nodarbības visām vecuma grupām; vispārattīstošās vingrošanas nodarbības bērniem 

izglītības iestādēs; nūjošanas nodarbības. Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, 

tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanai un 

slimību primārai profilaksei.  

 

2019. gadā tika organizētas fizisko aktivitāšu nodarbības – gan jogas 

nodarbības, gan vingrošanas nodarbības, gan fitnesa nodarbības, novadītas nodarbības 

par veselīgu uzturu, dažādiem ēšanas paradumiem un to ietekmi uz veselību. Šajā gadā 

tika noorganizētas 3 informatīvās kampaņas “Sirds diena”. Gada sākumā esošajām, 

topošajām un tām, kas plāno kļūt par māmiņu tika novadītas nodarbības “Vesela māte, 

vesels bērns”. Maija mēnesī notika informatīvā kampaņa “Veselības diena” un 

“Veselības un sporta nedēļa”. Izglītības iestādēs bērniem bija iespēja piedalīties 

pasākumu ciklā “Jūties labi skolā”, kā arī viņiem bija iespēja iegūt noderīgu 

informāciju par reproduktīvo veselību, klausoties biedrības “Papardes zieds” lekcijas. 

Īpašu atzinību guva projekta ietvaros organizētās divas nometnes – veselīgam 

dzīvesveidam un garīgās veselības stiprināšanai. Novembrī tika organizētas 

informatīvās kampaņas onkoloģisko slimību profilaksē, Pretvēža dienas. 
 
2019. gadā tika apgūts projekta finansējums 32 792,89 Eur apmērā no kopējā 

projekta finansējuma. 
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Projekta īstenošana ir līdz 2019. gada decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 

69 352.00, no tā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% Valsts budžeta 

dotācija. 

13.  Riebiņu  novada dome paziņo, ka 2019. gada 19. februāra Riebiņu novada 

domes sēdē (Nr. 2, protokols Nr. 27) tika apstiprināta Riebiņu novada attīstības 

programma 2019. – 2025. gadam. Riebiņu novada attīstības programma ir vidēja 

termiņa plānošanas dokuments, kura izstrādes mērķis ir veicināt Riebiņu novada 

iedzīvotāju dzīves līmeņa labklājības paaugstināšanos, dzīves vides uzlabošanu un 

ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību, sekmējot novada ekonomisko izaugsmi, sociālo 

stabilitāti un vides kvalitāti. Attīstības programma izstrādi gandrīz gada garumā veica 

SIA “Konsorts”, par kopējo līgumsummu 10890,00 eur.  

 

14. Riebiņu novada dome ir 

īstenojusi Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 

3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt privāto investīciju 

apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām” trešās projektu 

iesniegumu atlases kārtas 

“Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 

nozīmīgā infrastruktūrā 

pašvaldībās, kuras nav 

nacionālas vai reģionālas 

nozīmes attīstības centru 

pašvaldības” projektu 

Nr.3.3.1.0/16/I/014 14.1. 

“Komercdarbības atbalstam 

paredzētās publiskās 

infrastruktūras attīstība 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu 

novadā”   

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās 

infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā” mērķis bija 

izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā, 

veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko 

izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tika veikta tehniskā projekta 

izstrāde, ceļa seguma pārbūve ceļa posmam 1,11 - 1,69 km, asfaltbetona seguma 

ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, 

būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.      
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Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti. 

Projekta rezultātā: 

 1.Izstrādāts "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi 

- Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 pārbūve"  būvprojekts. 

2.Projekta ietvaros tiks veikta Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi 

- Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā 

transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī transportam, kas veic 

saražotās produkcijas transportēšanu. 

3.Projekta ietvaros veikta Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 

6 Krištobi - Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 pārbūves autoruzraudzība 

un  būvuzraudzība.  

4.Piesaistot  projekta vadītāju un grāmatvedi, veikta projekta vadības nodrošināšana. 

5.Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu. 

6. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti 

ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām. 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām 

infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos savā uzņēmumā 130 000. 00 EUR apmērā, kā arī radīs 4 jaunas darba 

vietas.                 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai 

nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Stabulnieku  pagasta komersantu 

komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu 

radīšanai.   

Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  ir 152941.18 EUR, no tiem: ERAF 

finansējums 130000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 16058.83 EUR, un valsts 

budžeta dotācija sastāda  6882.35 EUR , un neattiecināmās izmaksas 19294.72 EUR. 

Projekta īstenošanas vieta Riebiņu novada Stabulnieku pagasta administratīvā teritorija. 

Projekta realizācijas periods 01.12.2017. - 21.12.2018. 

 

14.2. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 

teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā 

infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru 

pašvaldības” projektu Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to 

nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā”.  

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to 

nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu 

pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu 

pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada 

ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tiks veikta tehniskā 

projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve  Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa 

posmiem -autoceļš Nr.16 Gribolva - Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr.27 

Gribolva - z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva - Vecbeči km 

0.00-0.82, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un 

labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.  

Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.  

Projekta rezultātā: 
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 1.Izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr.16 Gribolva 

- Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr.27 Gribolva - z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 

Gribolva - Vecbeči km 0.00-0.82 pārbūve  būvprojekts. 

2.Projekta ietvaros ir veikta autoceļu Gribolva –Apšu mājas pārbūve  0.00-1,00 

km, Gribolva –z/s Liepas pārbūve 0.00-0.40 km, Gribolva –Vecbeči pārbūve 0.00-0.82 

km ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei 

komersantu uzņēmumiem. 

3.Projekta ietvaros veikta Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu  

Nr.16 Gribolva - Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūves, Nr.27 Gribolva - z/s Liepas km 

0.00-0.40 pārbūves, Nr. 30 Gribolva - Vecbeči km 0.00-0.82 pārbūves autoruzraudzība 

un  būvuzraudzība.   

4. Piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības 

nodrošināšana. 

5.Projekta ietvaros veikta projekta publicitātes pakalpojumi par projekta 

īstenošana. 

6. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tika piesaistīti 

speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām. 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām 

infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos savā uzņēmumā 535500.00 EUR apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba 

vietas.                  

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota 

komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu  pagasta 

komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  

darbavietu radīšanai.    

Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  ir 593717.26 EUR, no tiem: ERAF 

finansējums 504659.67 EUR, valsts budžeta dotācija 26717.27 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 62340.32 EUR.    

Projekta īstenošanas vieta Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā 

teritorija.  

Projekta realizācijas periods 01.12.2017. -29.11.2019. 

 

15. Riebiņu novada dome informē, ka apstiprināts Latgales plānošanas reģiona 

sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) rīkotajā 

projektu konkursā domes iesniegtais projekta pieteikums. Aktivitāte tika rīkota 

VARAM prioritārā pasākuma 2019. – 2021. gadam “Diasporas likuma normu 

īstenošanai (atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas 

koordinators”)  ietvaros. Turpinot līdzšinējās aktivitātes remigrācijas veicināšanai, kuru 

rezultātā novadā atgriezušies remigranti, un veiksmīgo pašvaldības sadarbību ar 

Latgales plānošas reģiona koordinatoru, Riebiņu novada dome piedalās projektā 

“Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” plānoto pasākumu 

īstenošanā. 

Saskaņā ar atbalsta pasākumu plānu, par saņemto finansējumu EUR 3600 tiks 

organizēta vizīte pie Anglijā vai Īrijā dzīvojošajiem latviešiem (diasporas). Lai sekmētu 

remigrāciju un darbu ar potenciālajiem remigrantiem/remigrantiem vietējā pašvaldībā, 

Riebiņu novada pašvaldības darbinieki turpinās iepazīties ar “labās prakses piemēriem” 

un apmeklēs ar remigrācijas jautājumiem saistītus pasākumus, kā arī ar domes 
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finansējumu tiks izveidots video sveiciens – prezentācija, kas tiks ievietota sociālajos 

tīklos un ņemta līdzi vizītē pie diasporas kopienām/organizācijām ārvalstīs. 

Projekts ilgs līdz 2020. gada 31. maijam. Informācija par projekta gaitu un rezultātiem 

tiks ievietota Riebiņu novada domes mājas lapā un Facebook. 

 

16. Ir uzsākts  Eiropas sociāla fonda projekts “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”.Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka    kvalifikācijas neatbilstību 

darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba 

produktivitātes pieaugumu. Projektā var iesaistīties nodarbinātie vecumā no 25 gadiem 

visos Latvijas novados, tajā skaitā personas ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību 

specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums un ar izglītību specialitātē, kurā 

cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Priekšrocības uzņemšanā sociālā 

riska grupu nodarbinātajiem, vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 

5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas: pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 

kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu 

montieri, vienkāršajās profesijās strādājošie. vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši 

rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam", bēgļiem un 

personām ar alternatīvo statusu. Projekta paredzētais īstenošanas laiks 2017. gada 

1.janvāris – 2022.gada 31.decembris 

17. Pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Sociālā fonda finansētais projektu 

“PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā 

iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz 

jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, 

jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus 

atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas 

mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot 

ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 

kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu 

centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā 

vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie 

amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa 

grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu 

programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.  Projekta mērķis ir attīstīt 

mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 

apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības 

attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos 

bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā. 

Uz doto brīdi projektu pabeiguši 63 jaunieši. 

18. Riebiņu novada iedzīvotājiem bija iespējams piedalīties Riebiņu novada domes 

rīkotajā mazo grantu projektu konkursā iedzīvotājiem “Iedzīvotāji veido savu 

vidi” pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā. Projektu konkursam kopumā 

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4645
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tika iesniegti 12 projektu pieteikumi, bet 21. maija novada domes sēdē tika apstiprināti 

projekta rezultāti par pašvaldības finansējumu projektiem pilnā apjomā. 

19. Latgales kultūras  programmas  projekts “Latgales kultūras un mākslas 

nedēļa Riebiņu novadā”, kura mērķis bija stiprināt Latgales kultūras, mākslas, 

starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti, attīstīt Riebiņu novada iedzīvotāju radošo 

darbību, kas veicinās kultūrvides, vērtību un savu senču tradīciju attīstību. Projekta 

ietvaros tika noorganizētas 3 meistarklases – sveču liešanas meistarklase, aušanas, 

izšūšanas un rotu darināšanas meistarklase, maizes cepšanas meistarklase. Kā arī 

projekta ietvaros tika noorganizēts Mākslas plenērs 2019. 

20. Valsts atbalsta programma “Piens un augļi skolai” 2019./2020. mācību gadam. 

Riebiņu novada izglītības iestādēm – Rušonas pamatskolai, Riebiņu vidusskolai, PII 

“Sprīdītis”, Dravnieku pamatskolai, Galēnu pamatskolai un Sīļukalna pamatskolai 

sākot no oktobra mēneša tika izdalīti piens un augļi trīs reizes nedēļā. Produktu izdales 

turpinājās līdz marta sākumam. 

21. Programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros Riebiņu novada pašvaldības 

speciālisti piedalījās projekta “European Cities for a European Energy Policy” 

aktivitātēs. Projekta ietvaros pašvaldības speciālisti devās pieredzes apmaiņā uz 

Itālijas mazpilsētu FOIANO DI VAL FORTORE, kur notika diskusijas par 

atjaunojamajiem energoresursiem, šo objektu apskates un katra projekta partnera 

pieredze atjaunojamo energoresursu jomā. Projekta aktivitāšu īstenošanai tika piešķirts 

finansējums no programmas “Eiropa pilsoņiem”.  

22. Kopš 2016. gada Riebiņu novada dome kā sadarbības partneris Latgales plānošanas 

reģionam ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā Nr.  9.2.2.1/15/I/005 

„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”. 

Deinsitucionalizācija ir process, kad institucionālās aprūpes vietā tiek veidoti un 

piedāvāti daudzveidīgi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, lai cilvēks, kas līdz šim 

dzīvojis sociālās aprūpes iestādē vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez vajadzīgā 

atbalsta un nepieciešamajiem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka attiecībā uz personām, 

kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs, sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tās 

personas, kuras, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgas uzsākt 

patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm. 

 

2019. gadā Riebiņu novadā tika nodrošināts Atelpas brīža pakalpojums vienam 

bērnam, aprūpes pakalpojums mājās – 1 bērnam, sociālās rehabilitācijas – fizioterapeita 

individuālās nodarbības 7 bērniem, psihologa individuālo nodarbību pakalpojums 3 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 1 pilngadīgai personai ar garīga rakstura 

traucējumiem tika nodrošinātas dienas aprūpes centra aktivitātes.  

 

Šobrīd diviem bērniem tiek nodrošināts reitterapijas pakalpojums. Tomēr 

izvērtēto individuālo vajadzību un nepieciešamo pakalpojumu pieprasījums ir plašāks 

par šobrīd pieejamo. Šobrīd projektā ir aktualizēts jautājums par mērķa grupas personu 

jaunu izvērtēšanu, kas pavērtu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojums lielākam personu skaitam. 

 

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/#.XHOlU7jgrDd
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/#.XHOlU7jgrDd
http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/socialie-pakalpojumi/9-noderiga-informacija/sabiedriba-balstiti-socialie-pakalpojumi-un-deinstitucionalizacija/patstaviga-dzive-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem


RIEBIŅU NOVADA DOMES 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS | 70 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar 

kopējo summu 8 278 912, 00 EUR, no tiem 7 037 075,20 EUR (85%) ir ESF 

līdzfinansējums.  

Riebiņu novadā 2019. gadā projektā no ESF apgūti EUR 4189,34.  

 

23. Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde 
Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu(turpmāk tekstā 

Noteikumi) izstrāde notiek saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu 

projekta “Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde” 

ietvaros, Noteikumu izstrādātājs ir SIA “Vides risinājumu institūts”. 

 

Projekta koncepcija:  

Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde palīdzēs 

apsaimniekot Rušonas ezera ūdeņus, kā arī pasargāt publisko ūdenstilpni no plūdu 

draudiem un applūšanas platības ap ūdenskrātuvēm, palīdzēs veikt ūdens objekta 

hidroloģisko režīmu regulēšanu Kameņecas HES un Jaunaglonas HES. Uz doto brīdi 

nav izstrādāti Rušonas ezera ekspluatācijas(apsaimniekošanas) noteikumi, lai gan tas ir 

nepieciešams, lai mazo HES īpašnieki atbildīgi veiktu hidrotehnisko būvju 

ekspluatāciju. 

 

Projektā risināmā  problēma izstrādāt Rušonas ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumus, kuri ļaus pilnvērtīgi apsaimniekot Rušonas ezeru. 

 

Projekta mērķi. Īstermiņa: 

Izstrādāt noteikumus, kas ļaus kvalitatīvāk apsaimniekot Rušonas ezera ūdeņus, kā arī 

pasargāt no plūdu draudiem un applūšanas platības ap ūdenskrātuvēm, palīdzēs veikt 

ūdens objekta hidroloģisko režīmu regulēšanu Kameņecas HES un Jaunaglonas HES. 

Saglabāt Rušonas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas 

kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī, veicināt teritorijas nenoplicinošu 

saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību ilgtermiņā. 

 

Ilgtermiņa: 

Rušonas ezera saimnieciskās izmantošanas veidi, kas nav pretrunā ar ezera 

izmantošanas ilgtermiņa mērķiem būs sekojoši:  

1) rūpnieciskā (komerciālā, pašpatēriņa) zveja; 

2) amatierzveja-makšķerēšana; 

3) kultūrvēsturisko un dabas objektu aizsardzība; 

4) rekreācija (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšana); 

5) ūdens ņemšana īpašām vajadzībām (ugunsdzēsībai); 

6) zinātniskās pētniecības darbi; 

7) ūdensspēka izmantošanai (tieši ezera ūdens resursi tiek izmantoti Kameņecas HES 

un Jaunaglonas HES, kas atrodas uz ezera iztekas – Tartakas upes. Abu HES darbība ir 

pakārtota Rušonas ezera noteces un ūdens līmeņu regulēšanas režīmam). 

 

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 14052.75, no tiem LVAF finansējums EUR 10000.00, 

pašvaldības līdzfinansējums EUR 3002.75, Aglonas novada domes līdzfinansējums 

EUR 1050.00. 

Projekts tiks pabeigts 2020. gadā. 
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24.  “Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde”. 

Ar 2019.gada 20.februāra Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk tekstā LVAF) 

padomes sēdes lēmumu apstiprināts projekts “Bicānu ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde”, kurš tika iesniegts  valsts budžeta 

programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās 

organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā 

“Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu 

pārvaldībai”.  

Projekta mērķis ir izstrādāt Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumus, tādējādi nodrošinot racionālu ūdens un bioloģisko resursu izmantošanu un 

aizsardzību, ievērojot ezera ekoloģisko stāvokli un tam pieguļošo teritoriju aizsardzības 

prasības. 

Bicānu ezers ir viena no ūdenstilpnēm, kura aktīvi tiek izmantota gan makšķerēšanai, 

gan ūdenstūrismam. Bicānu ezera un tā salu teritorijai raksturīga ainaviska struktūra, 

kā arī biotopu un sugu daudzveidība, turklāt tā atrodas Natura 2000 teritoriju tīklā. Ir 

nepieciešama detalizēta Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrāde, kas ļaus šo teritoriju izmantot maksimāli saudzīgi. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5929.00. Tā finansēšanu 100% apmērā nodrošina 

LVAF. 

Saskaņā  ar veikto cenu aptauju  Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumu izstrādi veic nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, ar kuru Riebiņu 

novada dome 2019. gada aprīlī noslēgusi līgumu. Līguma  ietvaros plānotas sekojošas 

aktivitātes: objekta apsekošana, ūdens paraugu ņemšana un ūdens kvalitātes izpēte, 

iegūto datu apkopošana un apstrāde u.c.. Ir paredzēta tikšanās ar vietējiem 

iedzīvotājiem un citiem interesentiem, publikācijas laikrakstos un sociālajos tīklos ar 

mērķi informēt sabiedrību un publiski apspriest projekta realizāciju un rezultātus.  

Projekta gala rezultātā tiks izstrādāti Bicānu ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu 10 gadus ilgam laika periodam. Izstrādātie noteikumi 

palīdzēs izsekot, lai visas darbības ūdenskrātuvē – Bicānu ezerā tiktu veiktas atbilstoši 

saskaņotajiem dokumentiem. Turklāt šie noteikumi Riebiņu novada domē tiks pieņemti 

kā saistošie noteikumi, kas nosaka ūdens objekta apsaimniekošanu.  

Projekts tiks pabeigts 2020. gadā. 
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 6.2. Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem 

 

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

 Kopš 2005. gada jūnija iznāk Riebiņu novada domes informatīvais izdevums 

latviešu un krievu valodā „Riebiņu novada ziņas”. Informatīvais izdevums 

iznāk vienu reizi mēnesī un tajā tiek atspoguļoti domes lēmumi, apstiprinātie 

saistošie noteikumi un visa jaunākā informācija par notiekošo Riebiņu novada 

domē un novada teritorijā kopumā. Bezmaksas informatīvais izdevums 

“Riebiņu novada ziņas: 12 numuri, tirāža 3200 eksemplāri. 

 Kopš 2006. gada jūnija darbojas novada mājas lapa www.riebini.lv. 

 Informācija par aktualitātēm: kultūras, sporta pasākumi, aktuālie projekti un 

vakances tiek publicēti sociālajos tīklos – Facebook lapā. 

 Pašvaldības sadarbojas ar reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem: „Vietējā 

avīze”, Latgales reģionālo televīzija, RADIO 1, Latgales radio un citiem 

plašsaziņas līdzekļiem. 

 Reprezentācijas materiāli: pildspalvas, krūzītes, dāvanu maisiņi. 

 

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba 

kvalitāti un to rezultāti 

 Reizi gadā Riebiņu novada dome organizē domes deputātu un izpildinstitūcijas 

tikšanos ar novada iedzīvotājiem. 

 Pagastu teritoriālo pārvalžu iestādēs un novada domē ir uzstādītas ierosinājumu, 

sūdzību un priekšlikumu pastkastītes, kas ļauj ikvienam iedzīvotājam anonīmi 

vai uzrādot savu vārdu izteikt viedokli par pašvaldības darbību. 

 Iespējas uzdot jautājumus ar novada mājas lapas www.riebini.lv starpniecību. 

 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 Riebiņu novada dome sniedz līdzfinansējumu novada biedrībām un/vai 

sabiedriskajām organizācijām projektu realizācijai, kas veicina cilvēku un 

novada labklājību un attīstību.  

 Riebiņu novada dome nodrošina biedrību un sabiedrisko organizāciju realizēto 

projektu publicitāti novada informatīvajā izdevumā „Riebiņu novada ziņas” un 

mājas lapā www.riebini.lv 

  

http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/
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7.  SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE 

 

2019. gadā sociālajos pabalstos izmaksāts EUR 66 901, tajā skaitā pabalsts GMI 

nodrošināšanai EUR 24 983, pabalsts komunālajiem maksājumiem un dzīvokļa pabalsts EUR 

16 180, pabalsti veselības aprūpei EUR 2 800, pabalsti ēdināšanai trūcīgām un daudzbērnu 

ģimenēm EUR 1 422, pabalsts apbedīšanai – EUR 10 120, sociālās garantijas bērniem 

bāreņiem – EUR 4946, pārējie pabalsti – ārkārtas situācijas, mācību līdzekļu iegādei 

daudzbērnu ģimenēm – EUR 6450. 

 

Tika nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi sociālās aprūpes centrā „Rušona” – 

vidēji gadā 27 iemītniekiem, izmaksas – EUR 263 444, kā arī pašvaldība ir pirkusi sociālos 

pakalpojumus no citas pašvaldības un izlietojusi EUR 900, sociālā dzīvojamā mājā 

„Rudenāji” tika piedāvāta dzīvojamā platība veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām – vidēji gadā 11 iemītniekiem un 2 krīzes istabiņas. 2019. gadā vidēji gadā 39 

pieaugušie invalīdi un 2 bērni invalīdi ir saņēmuši asistenta pakalpojumus pašvaldībā, kopējās 

izmaksas – EUR 25 264. 

 

Sociālā pakalpojumu centrā Riebiņos mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām tiek 

piedāvāts saņemt veļas mazgāšanas pakalpojumus, dušas apmeklēšanu, kā arī iespēja 

apmainīt un salabot apģērbu. Veļas mazgāšanas pakalpojumus var saņemt arī Sīļukalna 

pagasta teritoriālajā pārvaldē. 

 

Bērniem, kuri apgūst pamatizglītību un vidējo izglītību Riebiņu novada skolās, tika 

nodrošināta nokļūšana uz skolu un atpakaļ gan ar Riebiņu novada autotransportu, gan 

apmaksājot ceļa izdevumus tiem bērniem, kuri izmanto sabiedrisko transportu. 

 

2019. mācību gadā, Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem,  

tika segti ēdināšanas izdevumi EUR 0,70 apmērā vienā mācību dienā.  

 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2019. gadā trūcīgas, 

maznodrošinātās vai krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, 

balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata, saņēma 

pārtikas preču komplektu, arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces 

un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 

gadiem). 

 

Sociālais dienests sadarbojas ar daudzām nevalstiskajām organizācijām, tādām kā 

Latgales Viduslatgales pārnovadu fondu, ar kura palīdzību 2019. gadā  3 Riebiņu novada 

bērni ar īpašām vajadzībām ir piepildījuši savus sapņus, ar Viļānu invalīdu biedrības 

“Saulstariņi” atbalstu trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes saņēmušas pārtikas pakas akcijas 

“Paēdušai Latvijai” ietvaros. Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanis krusts” saņemta 

humānā palīdzība: apģērbi, apavi, funkcionālās  gultas un citi sadzīves priekšmeti 

 


