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Riebiņu Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs – jaunās telpās

Riebiņu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
vadītāja Juta Vaivode.

Riebiņu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra jauno telpu atklāšanu ar uzrunu ievadīja
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

Riebiņu novada domes administrācijas pirmajā stāvā 20. janvārī svinīgi tika
atklātas Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra (VPVKAC)
jaunās telpas. Pasākumu ar uzrunu atklāja Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, bet par pakalpojumiem, kurus sniegs VPVKAC, nedaudz vairāk pastāstīja novada sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis.
Jāpiebilst, ka VPVKAC pakalpojumi
novada domē iedzīvotājiem tiek sniegti
jau kopš aizvadītā gada oktobra.

Klātesošos uzrunāja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvis – VARAM Pašvaldību departamenta direktors un Publisko pakalpojumu
direktora p. i. Aivars Draudiņš. Jaunās telpas iesvētīja Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila
Romas katoļu baznīcas prāvests Česlavs
Mikšto, bet ar skanīgām balsīm un jestriem
dančiem ieskandināja Riebiņu vidusskolas
folkloras kopa «Jumalāni».
VPVKAC, kas tiek veidoti pēc VARAM
iniciatīvas, iedzīvotāji un uzņēmēji var
vienkopus saņemt dažādus valsts un paš-

Riebiņu novada dome 2015. gadā
iesaistījās brīvprātīgā Latvijas pašvaldību apvienībā «Sabiedrība ar dvēseli –
Latvija».
Apvienība «Sabiedrība ar dvēseli –
Latvija» darbojas, lai iedzīvotājiem un to
apvienībām palīdzētu īstenot ieceres un
paveikt nelielus projektus pašu spēkiem.
Tas ir atbalsts nevalstiskajām organizācijām vai nereģistrētām iedzīvotāju grupām.
Iedzīvotāji raksta projektus, žūrija tos izvērtē, bet atbalstītie projekti saņem pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īstenot, dodot savu ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi. Līdz šim iedzīvotāju centienus
pilnveidot un uzlabot savu dzīves vidi atbalstīja Nīderlandes fonds «Koninklijke
Ne der landsche Heide Maatschappij»
(KNHM) Latvijā, kurš deviņu gadu laikā,
atbalstot mazo grantu projektus, Latvijas
ekonomikā ieguldījis vairāk nekā 2 miljonus eiro.
Šī gada 16. janvārī Lielvārdē norisinājās
«Sabiedrība ar Dvēseli – Latvija» noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti 2015. gada veiksmīgāk realizētie iedzīvotāju projekti. Sākotnēji katrā plānošanas reģionā
tika izvirzīti seši veiksmīgāk realizētie
projekti, no kuriem trīs labākie projekti
katrā reģionā tika apbalvoti noslēguma
pasākumā. Vērtēšanu veica reģionālā žū-

rija, kā arī visi pasākumā klātesošie apmeklētāji, kas novērtēja un izvēlējas reģionālos uzvarētājus.
Ņemot vērā Riebiņu novada 2015. gada mazo grantu projektu konkursa «Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā» rezultātus, Riebiņu novadu pasākumā pārstāvēja iniciatīvu grupa «Kopā ir spēks» (vadītāja Ilona Sondare) ar projektu «Sociālās
dzīvojamās mājas «Rudenāji» apkārtējās
vides labiekārtošana» un iniciatīvu grupa
«Vēstures pētnieki» (vadītāja Rita Upeniece)
ar projektu «Galēnu pagasta mājokļu vēsturiskā karte».
Žūrijas un klātesošo vērtējumā par
Kurzemes reģiona uzvarētāju tika atzīta
Kuldīgas Centra vidusskola ar projektu
«Āra – zaļā klase», Vidzemes reģiona uzvarētājs – Jauniešu biedrības «Vari un dari» projekts «Strītbola laukuma izveide
Stalbes vidusskolas struktūrvienības teritorijā» (Pārgaujas novads), Pierīgas reģiona uzvarētājs – ciemata «Kurzuļi» iedzīvotāju grupa ar projektu «Bērnu rotaļu
laukums Kurzuļos» (Ādažu novads),
Zemgales reģiona uzvarētāji – iedzīvotāju
apvienība «Hokeja entuziasti» ar projektu «Ledus laukuma ierīkošana», kas ieguva arī 2015. gada nacionālo balvu
EUR 500,00 eiro apmērā, savukārt par
Latgales reģiona uzvarētājiem tika atzīts
«Vēstures pētnieku» projekts «Galēnu pa-

valdības pakalpojumus, tā būtiski ietaupot
laiku un naudu.
Riebiņu novada klientu apkalpošanas
centrā iedzīvotāji var klātienē pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu
reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID,
VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu

lietošanā. Sadarbību ar pašvaldību uzsāks
arī Lauku atbalsts dienests. Uzkrājot un
izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības
pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.
VPVKAC izveide ir mērķtiecīgs Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku
publisko pakalpojumu saņemšanu. Latvija,
pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas saņemt
publiskos pakalpojumus, ir paraugs arī
daudzām Eiropas valstīm.

Projekts «Galēnu pagasta mājokļu vēsturiskā karte» –
Latgales reģiona uzvarētājs

Riebiņu novada projektu pārstāvji «Sabiedrība ar dvēseli – Latvija» noslēguma pasākumā
Lielvārdē.

gasta mājokļu vēsturiskā karte» (Riebiņu
novads).
Jāpiebilst, ka Latgales reģionu apvienībā
«Sabiedrība ar dvēseli – Latvija» pārstāv
Riebiņu, Krāslavas, Līvānu un Dagdas
novadi. Riebiņu novada domes vārdā pateicamies visiem projektu pārstāvjiem, kas
realizēja projektus, piedalījās pasākumā un

pārstāvēja Riebiņu novadu. Arī 2016. gadā ceram uz jaunām projektu idejām,
aktīvu sabiedrības līdzdalību, iniciatīvu
un veiksmīgu sadarbību!

Antra Meluškāne,
Riebiņu novada domes Attīstības un
plānošanas daļas projektu vadītāja
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Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā
juristu, kārtībnieku, psihologu, lietvedi un kultūras darba
organizatoru.
Darba pienākumus un prasības pretendentiem, kā arī termiņus,
kādos iesniedzamas pieteikuma vēstules, skatīt pašvaldības
vietnē http://riebini.lv/lv/Vakances

Gājēju celiņa būvdarbus Riebiņos
sāks pavasarī

Jau pavasarī sāksies gājēju un velosipēdistu celiņa ierīkošana Riebiņu
ciematā ceļa P58 Viļāni–Preiļi–Špoģi posmā 28,39. – 29,42. km. Tāpat būtiskas
izmaiņas skars arī krustojuma zonu, kur tiks veikta tā rekonstrukcija.

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi

Līdz ar atkušņa iestāšanos,
lai novērstu autoceļu bojājumus
uz atsevišķiem Riebiņu novada
autoceļiem, var tikt ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes
ierobežojumi. No 2016. gada
29. janvāra pakāpeniski tiek uzstādītas ceļa zīmes Nr. 312 «Masas ierobežojums 10 t» uz ceļiem,
kuri lietavu dēļ zaudē savu nestspēju. Autotransporta satiksmes
ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks –
līdz pastāvīgam ziemas sasalumam).

Lūdzam kravu pārvadātājus
un lauku saimniecības izvērtēt
ceļa stāvokli un atturēties no
smagsvara transportlīdzekļu
un kravu pārvadājumiem līdz
ziemas sasalumam.
Ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties uz MK noteikumiem
Nr. 456 «Noteikumi par autoceļu
valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi». Atšķirībā no satiksmes ierobežojumiem pavasarī, šajā laika
periodā Riebiņu novada dome

izsniegs atļaujas ātri bojājošos produktu vai lopbarības piegādēm.
ATGĀDINĀM: pa visiem
autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem
transportlīdzekļiem; satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs
Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.
Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama
pa tālr. 65324378 vai vietējās
pagastu teritoriālajās pārvaldēs.
Pateicamies par sapratni!

Latvijas pilsonību
saņem galēniete Zoja Evarte

Aizvadītā gada 1. oktobrī tika atvērti piedāvājumi izsludinātajam konkursam būvdarbu iepirkumam gājēju un velosipēdistu
celiņa ierīkošanai Riebiņos valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni–
Preiļi–Špoģi posmā 28,39.–29,42. km un krustojuma rekonstrukcijai
ar valsts vietējo autoceļu V557 Puša–Krāce–Silajāņi–Riebiņi.
Savukārt 2015. gada 14. novembrī beidzās Iepirkumu uzraudzības
biroja noteiktais nogaidīšanas termiņš un ir visas iespējas slēgt līgumu ar būvuzņēmēju SIA «Ceļi un tilti». Laika apstākļi gan nosaka to,
ka būvdarbi sāksies 2016. gada pavasarī.
Projektu izstrādāja SIA «Pk 19+93». Gājēju celiņš un arī krustojuma zona būs veidota bruģī un asfaltā, celiņš – ar apgaismojumu
visā tā garumā. Būvdarbus finansē valsts budžets, un to līgumcena ir
EUR 292 000 eiro (ar PVN).

Informāciju sagatavoja
VAS «Latvijas Valsts ceļi» Komunikācijas daļa

Topošie studenti ir aicināti
pieteikties LU Fonda stipendijām

Līdz 11. martam 12. klašu skolēni ir aicināti pieteikties
Latvijas Universitātes (LU) Fonda «Ceļamaize» un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijām studijām 2016./2017. akadēmiskajā
gadā. Pieteikties stipendijām ir iespējams, aizpildot attiecīgu
on-line pieteikuma anketu un augšupielādējot nepieciešamos
dokumentus mājas lapā www.fonds.lv.
Lai pieteiktos stipendijām, abiturienta vidējai atzīmei ir jābūt
augstākai par 7,5 ballēm. M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijas
pretendentiem, piesakoties stipendijai, nepieciešams pievienot arī
izziņu no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo
ienākumu līmeni vai apgrūtināto sociālo stāvokli. Stipendiju pretendenti nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu
stipendiju ieguvēji, kā arī LU darbinieki.
Uz stipendiju «Ceļamaize» var pretendēt 12. klašu skolēni,
kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē, bet stipendijas
apmērs ir EUR 2200 akadēmiskajā gadā. Nosacījumi saņemšanai:
izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan
citās aktivitātēs ārpus mācību darba.
Pieteikšanās anketa:
www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai
Uz M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju var pretendēt 12. klašu
skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē. Tās
apmērs – EUR 2200 akadēmiskajā gadā. Nosacījumi saņemšanai:
nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, izcilas sekmes
mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs
ārpus mācību darba.
Pieteikšanās anketa:
www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai

Galēniete Zoja Evarte ar sveicējiem: no kreisās – domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, labajā pusē –
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Preiļu nodaļas vadītājs Ilmārs Vaikulis.

3. februāris turpmāk būs nozīmīgs datums
un atskaites punkts galēnietei, pirmsskolas grupas audzinātājai Zojai Evartei, kas saņēma Latvijas Republikas pilsoņa pasi. Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Preiļu nodaļā Zoja
Evarte deva svinīgu solījumu par uzticību Latvijai, kas ir atjaunota naturalizācijas procesa
tradīcija. Latvijas Republikas pilsones pasi pasniedza Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Preiļu nodaļas vadītājs Ilmārs Vaikulis.
Zoja Evarte pēc tautības ir baltkrieviete, taču
dzimusi Latvijā un daudzus gadus dzīvo un strādā
Riebiņu novada Galēnos. Šajā svinīgajā brīdī Zoju
sveica ģimene, bet visa novada vārdā – Riebiņu

novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis,
kurš norādīja, ka Zoja ir pieņēmusi svarīgu
lēmumu, kļūstot par LR pilsoni un reizē par visas
Eiropas Savienības pilsoni. Savukārt tas uzliek par
pienākumu īsteni ziedot sevi Latvijas un Eiropas
Savienības labā. «Pilsonība nav tikai pilsoņa pase
un juridisks akts, bet gan daudz ciešāka saikne ar
valsti. Latvija mums visiem ir viena, un Latvijai kā
mazai valstij ir svarīgs ikviens cilvēks. Tādēļ
patiesi priecājos, ka Jūs esat pievienojusies Latvijas
pilsoņu saimei, tādēļ novēlu, lai Jūs izjustu patiesu
piederību Latvijai, Latgalei un Riebiņu novadam,»
sveicot jauno valsts pilsoni, teica domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis.

Aptauja: iedzīvotāju viedoklispar Riebiņu novada domes
sniegto pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa veic aptauju ar mērķi noskaidrot Riebiņu
novada iedzīvotāju viedokli par novada domes pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti, paveiktajiem
darbiem, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, veicamajiem uzlabojumiem, kā arī sagatavot
priekšlikumus Riebiņu novada domes sniegto pakalpojumu un visa novada kopējai attīstībai.
Aptauja pieejama pašvaldības vietnē
www.riebini.lv vai http://www.visidati.lv/aptauja/1141135481/

AS «Latvenergo» aicina valsts atbalstam elektroenerģijas norēķiniem pieteikties I grupas
invalīdus, daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds

Valsts atbalsta programmas ietvaros
2016. gadā I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds,
katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām. Ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns
invalīds, kā arī 1. grupas invalīdiem atbalstam jāpiesakās mājaslapā www.elektrum.lv vai Latvenergo klientu apkalpošanas centros «Elektrum».

Pieteikšanās atbalstam ir vienkārša –
autorizējoties ar internetbanku un aizpildot pieteikumu portālā www.elektrum.lv.
Atbalsta pieteikumu invalīda vietā var
veikt arī viņa radinieki vai asistenti.
Vairāk informācijas klienti var iegūt
arī, zvanot uz bezmaksas klientu servisa
tālruni – 80200400.
Svarīgi, ka valsts atbalstu var attiecināt uz jebkuru «Latvenergo» līgumu.

Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju.
Šajā gadījumā klientam ir jānorāda
«Latvenergo» līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.
Valsts atbalsta programmas ietvaros
2016. gadā atbalstu elektrības norēķiniem
var saņemt arī daudzbērnu ģimenes, tas

ir – ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni
līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās.
Katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām tās varēs norēķināties
par zemāku cenu. Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē
ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt
atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām.

2016. gada februāris

DOMES LĒMUMI

19. janvārī notika kārtējā Riebiņu novada domes
sēde

Slēdz līgumu par sadarbību

Novada domes deputāti pieņēma lēmumu slēgt
līgumu ar SIA «MG Latgolas Bolss» par sadarbības piedāvājumu 2016. gadam. Līguma projektā paredzēts par
summu EUR 100,00 mēnesī (tajā skaitā PVN) ierakstīt
un atskaņot Latgales Radio ēterā (103 FM) raidījumu
«Riebiņu novada ziņas» katru pirmdienu plkst. 8.05 ar
atkārtojumu otrdien plkst. 11.05, kā arī ne vairāk kā
vienu reizi mēnesī raidījumā iekļaut interviju ar Riebiņu
novada pārstāvi

Apstiprina Iepirkumu
komisijas pieņemtos lēmumus

‚ ar SIA «Salang-P» par kancelejas preču iegādi
Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 35 581,38 (bez PVN);
‚ ar SIA «Vietējā» par Riebiņu novada domes informatīvā izdevuma «Riebiņu novada ziņas» sagatavošanu,
iespiešanu un piegādi 2016. un 2017. gadā ar piedāvāto
līgumcenu EUR 15 744,00 (bez PVN).
26. janvārī notika Riebiņu novada domes ārkārtas
domes sēde

Apstiprina saistošos noteikumus
par pamatbudžetu
un speciālo budžetu 2016. gadam

3.

mes 2016. gada speciālo budžetu» projekts (sīkāk skatīt
šī numura rakstā «Apstiprināts Riebiņu novada 2016. gada budžets»).

Apstiprina saistošos noteikumu
projektu par vienreizēju
bērna dzimšanas pabalstu

Domes sēdē tika apstiprināts saistošie noteikumu
Nr.7/2016 «Par vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu
ģimenei» projekts.
Sīkāk par pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību
lasīt šī numura rakstā «Apstiprināts Riebiņu novada
2016. gada budžets».

Apstiprina investīciju plānu

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:

Trim deputātiem atturoties un 12 deputātiem balsojot
par, tika apstiprināts Riebiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 5/2016 «Par Riebiņu novada domes 2016. gada
pamatbudžetu» projekts un Riebiņu novada domes
saistošo noteikumu Nr. 6/2016 «Par Riebiņu novada do-

Domes sēdē nolemts apstiprināt Riebiņu novada Attīstības programmas 2012.–2018. gadam Stratēģiskās
daļas Investīciju plāna 3. pielikumu, kā arī publicēt
investīciju plānu pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv,
izsūtīt VARAM un Latgales plānošanas reģionam.

26. janvārī Riebiņu novada domes ārkārtas sēdē
tika apstiprināts 2016. gada budžets. Riebiņu novada
konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2016.
gadā prognozēts EUR 5 260 039, izdevumu kopējais
apjoms – EUR 5 260 039.
Ieņēmumi 2016. gadā plānoti EUR 5 260 039 apjomā,
tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – EUR 4 897 110 –
un speciālā budžeta ieņēmumi – EUR 362 929.
2015. gada 4. jūnija Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
likums noteic, ka pašvaldību savstarpējās iemaksas un
dotācijas tiks rēķinātas pēc īpašas formulas, ņemot vērā
pašvaldību vidējos vērtētos ieņēmumus uz vienu nosacīto
iedzīvotāju, ko veido prognozētie ieņēmumi no nekustamā
īpašuma nodokļa un daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas noteikta valsts budžeta likumā. Šis modelis
un aprēķins nav par labu Riebiņu novada pašvaldībai.
Salīdzinot ar 2015. gadu, kopējā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir samazināta par
EUR 135 711.
Valsts un pašvaldību budžetu maksājumi – mērķdotācijas,
dotācijas un savstarpējie norēķini – 2016. gadam plānoti
EUR 2 314 209, tas ir 55,2 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes sadalījums
pašvaldību un valsts budžetā noteikts attiecīgi 80 % un
20 % apmērā. Iepriekšminētā faktora rezultātā, ievērojot
piesardzības un paritātes principu budžeta ieņēmumu
plānošanā, Riebiņu novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognozē EUR 1 341 186, kas pamatbudžeta kopējos ieņēmumos ir 32,0 %.
Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
2016. gadā prognozēti EUR 250 121 apmērā. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi 2016. gadā ir plānoti 6 % no
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. 2016. gadā plānots izveidot stingrākus fiskālas politikas instrumentus,
izveidojot jurista štata vietu, kas administrētu debitoru
parādus, tajā skaitā iekasētu iepriekšējo periodu nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli.
No Labklājības ministrijas arī 2016. gadā nav plānots
saņemt mērķdotāciju izmaksātā garantētā minimālā ienākuma pabalsta kompensācijai, tādējādi arī 2016. gadā izdevumi šim mērķim ir plānoti pašvaldības budžetā.
Vislielāko izdevumu apjomu ikgadējā pamatbudžetā
ieņem izglītības iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšana. Izglītības nozarei 2016. gadā
plānotais izdevumu apjoms ir EUR 1 686 610, kas ir 34,4 %
no plānotajiem kopējiem 2016. gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Vispārējo vadības dienestu, tajā skaitā novada domes,
pagastu teritoriālo pārvalžu izdevumi, aizdevumu procentu
maksājumi un pašvaldības savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izdevumi ir
19,1 % apmērā no pamatbudžeta izdevumiem. Ekonomiskajai darbībai paredzētie izdevumi – 10,4 %, teritorijas un
mājokļu apsaimniekošanai, labiekārtošanai – 9,6 %, atpūtai, kultūrai un sportam – 9,4 %, sociālajai aizsardzībai –
9,9 % no pamatbudžeta izdevumiem. Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei ir 7 % apmērā no pamatbudžeta izdevumiem.
Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2016. gadā
prognozēti EUR 362 929 apmērā. Būtiskākais ieņēmumu
veids – Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2016. gadā
plānoti EUR 281 021 apmērā, tikmēr dabas resursu uzturēšana plānota EUR 81 908 apmērā.
2015. gadā iesākās un 2016. gadā turpinās Latvijas
vides aizsardzības fonda (LVAF) projekts «Dabas aizsar-

dzības plānu izstrāde dabas liegumiem «Rušonas ezera
salas» un «Lielais Pelēčāres purvs», un dabas aizsardzības
plāna aktualizēšana dabas liegumam «Jašas – Bicānu
ezers»».
2015. gadā iesākās un 2016. gadā turpinās Norvēģijas
finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas
projekts «Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana».
Arī 2016. gadā ir plānots izsludināt mazo grantu projektu konkursu, paredzot 2016. gada pašvaldības budžetā
attiecīgus līdzekļus EUR 5000 apmērā. Projektu konkursa
mērķis ir atbalstīt Riebiņu novada vietējo iniciatīvas
grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta,
brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos
šajās aktivitātēs.
Pašvaldība plāno 2016. gadā piedalīties šādos projektos: Zivju fonda administrētajā projektā ar mērķi
ielaist zivju mazuļus Rušonas, Salmeja un Kaučera ezeros, paredzot līdzfinansējumu EUR 5000 apmērā; Valsts
Kultūrkapitāla fonda administrētajā projektā – profesionālās mākslas pieejamība reģionos – ar līdzfinansējumu
EUR 1500 apmērā; atbalstīt Roberta Mūka muzeja iniciatīvas projektu, piešķirot līdzfinansējumu EUR 800
apmērā; rīkot Mākslas plenēru un Meža dienu aktivitātes
ar līdzfinansējumu EUR 1500 apmērā.
LEADER projektu idejas pašvaldībā 2016. gadā:
gaismas, skaņas, video pārraides un specefektu aparatūras
iegāde un uzstādīšana Riebiņu novada KC kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanai ar līdzfinansējumu EUR 5000;
informācijas stendu, norādes zīmju izvietošana Riebiņu
novadā – apkārtējās vides pievilcības palielināšanai ar
līdzfinansējumu EUR 5000; sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Riebiņu novada iedzīvotājiem – mobilā auto iegāde ar pieejamību personām ar
kustību traucējumiem ar līdzfinansējums EUR 10 000.
Latvijas lauku attīstības programmas 2015.–2020. gadam projekti 2016. gadā paredzēti ceļu infrastruktūras
uzlabošanai Riebiņu novadā. 1. kārtā plānota Rušonas,
Silajāņu un Riebiņu pagasta ceļu atjaunošana, nodrošinot
kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem
un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras stāvokli. EUR 800 000
ir nepieciešams priekšfinansējums. Līdzfinansējums paredzēts 10 % no summas – EUR 80 000.
2016. gadā ir plānots realizēt divus sadarbības projektus programmā «Eiropa pilsoņiem» ar līdzfinansējumu
EUR 3600.
Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
finansējumu Specifiska atbalsta mērķis (SAM) 4.2.2 aktivitātes īstenošanai, 2016. gadā ir plānots veikt pasākumus
energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldības administratīvajā ēkā Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā ar
līdzfinansējumu 15 % apmērā, kas ir EUR 75 000.
SAM 3.3.1. aktivitātē 2016. gadā ir plānots veikt
Riebiņu novada pašvaldības autoceļu Nr. 15 Opūgi–Runcaunieki, Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas, Nr. 27 Gribolva–
ZS Liepas, Nr. 30 Gribolva–Vecbeči, Nr. 6 Krištobi–Meža Mičulīši ceļa klātnes pārbūvi un pielāgošanu smagā
transporta kustībai, kā arī asfaltbetona seguma izbūvi,
novada uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Līdzfinansējums aprēķināts 15 % apmērā, kas ir EUR 42 000.
SAM 5.4.1. aktivitātē 2016. gadā ir plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā NATURA 2000 teritorijās,
paredzot 15 % līdzfinansējumu – EUR 25 000.
Jāpiebilst, ka 2016. gada budžeta ietvaros ir paredzēti
gaiteņu remontdarbi Riebiņu vidusskolā, tāpat arī daļējs

iekštelpu remonts PII «Sprīdītis», bet Galēnu un Dravnieku pamatskolā – sanitāro mezglu remontdarbi. Plānota
arī tehnisko projektu izstrāde Riebiņu novada domes administratīvās ēkas renovācijai, Sīļukalna kultūras nama
siltināšanai, sociālo dzīvokļu Stabulnieku ciematā
siltināšanai un bijušās Gailīšu pamatskolas ēkas rekonstrukcijai, pielāgojot to SAC «Rušona» vajadzībām.

Apstiprināts Riebiņu novada 2016. gada budžets

Sociālām vajadzībām Riebiņu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos 2016. gadam plānoti EUR 483 620,
tas ir 9,9 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. EUR 85 000 ir plānotie izdevumi sociālajiem
pabalstiem. Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas
kārtību nosaka Riebiņu novada domes saistošie noteikumi.
Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma un dzīvokļu
pabalstu izmaksu tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus.
Riebiņu novada pašvaldība turpinās nodrošināt bērnu
nokļūšanu līdz pašvaldības izglītības iestādēm gan ar
Riebiņu novada autotransportu, gan apmaksājot mēnešbiļetes. No valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta 1. līdz
4. klases skolēnu ēdināšana par summu EUR 1,42 vienam skolēnam dienā. Bērniem Riebiņu novada izglītības
iestādēs klašu grupās no 5. līdz 12. klasei piešķirtas brīvpusdienas, paredzot segt ēdināšanas izdevumus EUR 0,70
mācību dienā vienam audzēknim.
Apstiprinot 2016. gada budžetu, novada domes deputāti atbalstīja ideju par vienreizēju bērna piedzimšanas
pabalstu ģimenei. Nolemts, ka pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu
mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Pabalsta apmērs ir EUR 75,00, ja vienam no
bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms
bērna piedzimšanas pamata dzīvesvieta ir deklarēta
Riebiņu novada administratīvajā teritorijā vai EUR 150,
ja abiem no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas pamata dzīvesvieta ir
deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas, bet, lai to saņemtu, pabalsta pieprasītājs
Riebiņu novada Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu
par bērna piedzimšanu, bērna dzimšanas apliecības
kopiju vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis,
izziņu par bērna deklarēto dzīvesvietu, ja šī informācija
nav Sociālā dienesta rīcībā.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar
Latvijas pašvaldībām arī 2016. gadā īstenos aktīvo nodarbinātības pasākumu «Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi». Bezdarbnieku skaits, kuri iegūs vai uzturēs darba
iemaņas Riebiņu novada pašvaldībā, būs tāds pats kā pagājušajā gadā. Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanu bezdarbnieks saņem atlīdzību – EUR 150,00
mēnesī, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai. Reģistrētais
bezdarba līmenis Riebiņu novadā uz 2015. gada 30. novembri bija 14,90 % no visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem.
Riebiņu novada budžeta ienākumu un izdevumu
sīkāks izklāsts tiks atspoguļots «Riebiņu Novada Ziņas»
marta numurā.
Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

4.

2016. gada februāris

PASĀKUMI FEBRUĀRĪ

Riebiņu KC

F 13. februārī plkst. 22.00 Valentīna dienas ballīte.
Īpašie viesi – grupa «Serenāde». Ieejas maksa – EUR 3,
pēc plkst. 23.00 – EUR 4.

Rušonas KN

F 9. februārī plkst. 16.00 pasākums «Februāris –
sveču mēnesis». Viss par svecēm, sveču darbnīca.
F 19. februārī plkst. 19.00 dziedošo jauniešu pasākums «Silta sirds...» Ieeja – bez maksas.
F 19. februārī plkst. 22.00 Normunda diskotēka.
Ieejas maksa – EUR 2.

Galēnu KN

F 12. februārī plkst. 22.00 superballe «Mīlestības
virpulī» kopā ar Aldi Kisi, bet starpbrīžos – diskotēka
dīdžeja Rudix vadībā. Balva vislielākajiem mīlniekiem!
Darbosies amoriņa pasts. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 –
EUR 3, vēlāk – EUR 4.

Sīļukalna KN

Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs

Lasītāji un bibliotēkas draugi! Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība
aicina Jūs pieteikt savu bibliotekāru konkursam «Pagasta bibliotekārs – gaismas
nesējs».
Pateiksim kopīgu paldies Jūsu bibliotekāram par: entuziasmu un radošumu, rūpēm par
saviem lasītājiem, savas bibliotēkas izveidošanu par vietējo gaismas pili, pasākumu,
apmācību un aktivitāšu organizēšanu, mājīgu bibliotēkas vidi, laipnību un smaidu.
Aicinām sūtīt pieteikumu vēstules ar stāstu par savu bibliotekāru LNB Atbalsta biedrībai
Mūkusalas iela 3, Rīgā, LV-1048 vai uz e-pastu: gaisma@gaisma.lv.
Priecāsimies saņemt arī fotogrāfijas, kas stāsta par Jūsu bibliotekāra aktivitātēm.
Vēstules gaidīsim līdz 2016. gada 1. martam.

Aizvadīts jau desmitais Robertam
Mūkam veltītais Latvijas skolu
audzēkņu jaunrades darbu konkurss

F 13. februārī plkst. 18.00 dažādu žanru deju sadancis «Deju virpulī». Piedalās dejotājas no Bērzaunes,
Rugājiem, Galēniem, Sīļukalna, kā arī Murmastienes un
Stirnienes amatierteātri, Nagļu kultūras nama vokālais
ansamblis. Ieeja – bez maksas.
F 13. februārī plkst. 22.00 grupas «Tranzīts» koncerts. Pirms un pēc koncerta – DJ Salvis. Ieejas maksa –
EUR 4.

Silajāņu KN

F 17. februārī plkst. 14.00 Meteņdienai veltīta pēcpusdiena.
F 27. februārī plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa –
EUR 1.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 2. februāra līdz 1. martam skatāma Riebiņu PII
«Sprīdītis» bērnu radošo darbu izstāde «Ziemas baltumā».
F No 6. februāra skatāma tematiskā izstāde par kāzu
gadskārtu svinēšanas tradīcijām Riebiņos, bet no
18. februārī – ceļojošā izstāde Roberta Mūka muzeja
kaklasaišu kolekcija.
F 12. februārī plkst. 15.00. aicinām noskatīties dokumentālo filmu «Īsamirdzi zvaigznem leidza» par
dziedātāju Aiju Rimšu.

Ar visiem februārī paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli vai
sociālajos tīklos:
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/

Roberta Mūka muzejs
F 16. februārī plkst. 15.00 Rēzeknes bērnu mākslas
skolas audzēkņu vizuālās mākslas darbu izstādes atklāšana. Tikšanās ar mākslinieci Kristīni Binduku.
F 19. februārī plkst. 16.00 muzikāla pēcpusdiena ar
Riebiņu novada jauniešiem
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums
sekot informācijai afišās!

Visus konkursa dalībniekus Galēnos sveica konkursa idejas autore – Roberta Mūka muzeja vadītāja Marta
Binduka.

Šī gada 15. janvārī Galēnu
pamatskolas sporta zālē notika
10. Robertam Mūkam veltītā
jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums. Šogad konkursam savus darbus bija iesūtījuši 407 skolēni no 70 skolām.
Uzzināt sava darba vērtējumu,
saņemt diplomus un balvas uz
konkursa noslēgumu bija ieradušies vairāk nekā 300 dalībnieki
ar saviem skolotājiem – konsultantiem un kopā pasākumā piedalījās teju 400 cilvēku. Diplomus
un balvas pasniedza katras klašu
grupas žūrijas priekšsēdētājs –
Riebiņu novada domes pārstāvis
un kāds no žūrijas locekļiem.
Katra skolēna darbs bija novērtēts, neviens no pasākuma neaizgāja tukšām rokām, daži saņēma pat vairākas balvas, jo savu vērtējumu pasākumā izteica

arī Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas žūrija. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv. Pēc apbalvošanas pasākuma visi tika aicināti
pie tējas un kafijas galda, ko finansēja Riebiņu novada dome.
Konkurss ir rosinājis Latvijas
skolu audzēkņus izkopt savas radošās dotības, apgūt jaunas prasmes
literāro darbu rakstīšanā, kā arī komunikācijas, sazināšanās, kontaktēšanās un saprašanās prasmes.
Paldies konkursa atbalstītājiem: Latgales Kultūras programmai, Riebiņu novada domei un
personiski priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim, izpilddirektoram
Ārim Elstam, izglītības jautājumu
koordinatorei Evelīnai Visockai
un sabiedrisko attiecību speciālistam Rolandam Naglim, Rēzeknes
Tehnoloģiju Akadēmijai un per-

soniski studiju prorektorei Angelikai Juško-Štekelei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai, SIA «Salang-P», Latgales Kultūras centra
izdevniecībai, «Latgales Drukai»,
«Vietējai Latgales Avīzei», laikrakstam «Novadnieks», SIA «Sātys», Jāņa Rozes grāmatnīcai,
folkloras kopai «Rūtoj», Dainim
Skutelim, Galēnu pamatskolai,
Galēnu kultūras nama vadītājai
Annai Vanagai, Galēnu Kultūrvēstures biedrības vadītājai Elzai
Leimanei, kā arī visiem tiem
daudzajiem palīgiem, kuri iesaistījās dāvanu sarūpēšanā un
pasākuma organizēšanā. Paldies
žūrijai – Inesei Kunakovai, Anitai
Kokinai un Martai Bindukai –
par darbu izvērtēšanu.
Konkursa koordinatore
Mārīte Upeniece

Uz 10. Robertam Mūkam veltīto jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākumu Galēnu pamatskolas sporta
zālē bija ieradušies vairākums tā dalībnieku no visas Latvijas.

Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

