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635 maisi ar atkritumiem,
sakoptas brauktuvju malas, kap -
sētas, ciematu centri un savi
īpašumi – tāds ir Lielās Talkas re -
zultāts Riebiņu novadā 23. ap -
rīlī – dienā, kad visā Latvijā noti -
ka vislatvijas talkošanas svētki.

Kopumā novadā līdz talkas
dienai tika pieteiktas 11 talkošanas
vietas, taču daudzviet, kā tas bi -
jis arī iepriekš, iedzīvotāji talkoja
gan oficiāli izsludinātajā Lielās
Talkas dienā, gan pirms un pēc
tās, sakopjot savus īpašumus. 

Par tradīciju ir kļuvis, ka Sī-
ļukalna mednieki sakopj autoceļa
nomales. Tā mednieku biedrība
«Ošasmala» piedalījās lielceļa Ru -
dzāti–Stirniene posma Aizpurie-
ši–Kassalieši un meža ceļa Aiz-
purieši–Vilciņi ceļmalu uzkopšanā,
bet ceļa posmā Sīļukalns–Čaunāni
talkoja mednieku kolektīvs «Dup-
lets». Arī ciemata centrā rosījās
talcinieki.

Savukārt Galēnos tika savākti
atkritumi ceļmalās, norisinājās par -
ka sakopšana, vecās atkritumu iz -
gāztuves sakārtošana un kociņu
iestādīšana Ošupē. Silajāņu pagas -
tā talcinieki devās sakopt Kostigu
ciemu, kā arī piedalījās Silajāņu
ciemata Feimankas upes krastu
sakopšanā. 

Aktīvi talcinieki šogad bija
Rušonas pagastā, kur tika talkots
Aglonas stacijā un Kastīrē, kā arī
tika sakoptas Eikšas un Gailīšu kap -
sētas. Arī Riebiņu ciematā šogad

talcinieki tika aicināti sakopt
kapsētu.

Jāatzīst, ka Lielās Talkas sauk -
lim «Latvijai būt zaļai!» ir lemts
piepildīties, jo iedzīvotāji iesaistās
šajā akcijā, tomēr ar nožēlu jāat -
zīst, ka talkošanas vietas mēdz
atkārtoties, kas norāda, ka cilvēki
regulāri piedrazo tur, kur kāds
nesavtīgi ir strādājis, sakopjot šo
vietu.

Un tomēr milzīgs gandarījums
un paldies jāsaka visiem tiem en-
tuziastiem, labprātīgajiem un ak-
tīvajiem novada iedzīvotājiem –
talciniekiem, organizētājiem un
atbildīgajiem, kas iesaistījās Liela -
jā Talkā 2016. Īpašs paldies jāsa -
ka koordinatoriem pieteiktajās tal -

košanas vietās: Dina Staškevičai,
Inesei Šukstai, Dainim Alžānam,
Ivetai Plintai, Parfirijam Ivanovam,
Vladimiram Novikovam, Arnim
Opolajam, Voldemāram Teilānam,
Vitālijam Slūkam, Annai Vanagai
un Ženijai Pauniņai.

Kā katru gadu ļoti operatīvi
tās pašas dienas pēcpusdienā no-
vadā strādājošais atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmums SIA
«Ekolatgale» nogādāja Lielās Tal -
kas ietvaros savāktos atkritumus
Dienvidlatgales reģiona atkritumu
noglabāšanas poligonā.

R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators

Riebiņu novadā

Aizvadīta Lielā Talka Riebiņu novadā

Kapsētās, pieminot aizgājušos, dedzinām sveces, taču vēlāk stikla un
plastmasas kaudzes krājas aiz kapsētu žogiem. Lielās Talkas ietvaros
arī šie atkritumi nonāca atkritumu noglabāšanas poligonā.

Sludinājums par slēgtu izsoli
Informējam, ka ar 2016. gada 19. aprīļa domes sēdes lēmumu

Nr. 14 (prot. Nr. 6) apstiprināti rūpnieciskās (pašpatēriņa) zve jas
tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas,
Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā
Salkas, Salmeja un Rušona ezeros slēgtas izsoles noteikumi.

Izsole notiks 2016. gada 16. maijā plkst. 10.00 Riebiņu no -
vada domes kultūras centra Mazajā zālē, Saules ielā 8, Riebiņos,
Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Interesentus aicinām iepazīties
ar izsoles noteikumiem un kārtību

http://riebini.lv/lv/sulmumi/?date=2016-04-19

Riebiņu novada dome «Rie-
biņu Novada Ziņas» februāra nu-
murā informēja iedzīvotājus par
plānotajiem gājēju celiņa un krus-
tojuma rekonstrukcijas būvdar -
biem Riebiņu ciematā. Iedzīvotāji
ir vērsušies pašvaldībā ar jautā-
jumiem par būvniecības projekta
gaitu, tādēļ pašvaldība sagatavo -
ja vēstuli VAS «Latvijas Valsts ce -
ļi» ar lūgumu sniegt detalizētu
informāciju par būvniecības pro-
jekta «Gājēju–velosipēdistu celiņa
būvniecība autoceļa P58 Viļāni–
Preiļi–Špoģi km 28,39–29,42 ap-
dzīvotā vietā Riebiņi; autoceļa
P58 Viļāni–Preiļi–Špoģi un V577
Puša–Krāce–Silajāņi–Riebiņi krus-
tojuma pārbūve» (Riebiņu pagasts,
Riebiņu novads)» gaitu. Riebiņu
novada dome ir saņēmusi VAS
«Latvijas Valsts ceļi» skaidrojumu. 

Informējam, ka 2016. gada
18. aprīlī tika uzsākti būvniecības
darbi objektā «Gājēju–velosipē-
distu celiņa ierīkošana valsts re-
ģionālā autoceļa P58 Viļāni–
Preiļi–Špoģi posmā 28,39–29,42
km (apdzīvotā vieta Riebiņi) un
valsts reģionālā autoceļa P58
Viļāni–Preiļi–Špoģi un valsts vie-
tējā autoceļa V577 Puša–Krāce–
Silajāņi– Riebiņi krustojuma pār-
būve (Riebiņu novads)».

Projekta ietvaros:
1) tiks izbūvēts gājēju–velo-

celiņš 1,03 km garumā, 2,5–3,0 m

platumā. Km 28,39–29,15 (līdz
ambulancei) tiks izbūvēts asfalt -
betona segums, km 29,22–29,42 –
betona bruģa segums;

2) krustojumā ar valsts vietējo
autoceļu V577 Puša–Krāce–Si-
lajāņi–Riebiņi tiks mainīta sa -
tiksmes organizācija – izbūvēts
T-veida krustojums un ierīkota
apgaismota gājēju pāreja;

3) tiks izbūvēta jauna autobusu
pieturvieta ar paviljonu un sa-
kārtots stāvlaukums pie ambu-
lances;

4) tiks izbūvēts apgaismojums
visā celiņa garumā.

Plānotais galīgais būvdarbu
pabeigšanas laiks 90 dienas –
16.07.2016. Būvdarbus veic SIA

«Ceļi un tilti», atbildīgais būvdar -
bu vadītājs – Pāvels Baronskis,
būvuzraudzību veic SIA «L4», būv -
uzraugs/būvinženieris – Jānis Ve-
selis. Celiņa būvniecība notiek
uz valstij piederošā zemes īpašuma,
tāpēc būvdarbu saskaņošana ar
blakus esošo zemes vienību īpaš-
niekiem nav nepieciešama. Pro-
jektēšanas gaitā projektētāji sa-
skaņoja pievienojumu jeb nobrauk -
tuvju atrašanās vietas ar katru
no šiem īpašniekiem. Visi nozāģē -
tie koki auga uz valstij pie derošā
zemes īpašuma (valsts autoceļa
zemes nodalījuma joslā). Būvdarbu
veicējs novākto apaugumu un
kokus nodeva pašvaldī bas ēku
apkures vajadzībām.

Rit krustojuma pārbūves un gājēju celiņa
būvniecības darbi Riebiņu ciematā

Kopš aprīļa vidus Riebiņu ciematā aktīvi rit krustojuma pārbūves un
gājēju celiņa būvniecības darbi.



2. 2016. gada maijs

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Noteikumu par administratīvo atbildību pamats

un mērķis.
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta 1. da -

 ļas 16. punktu un 43. panta 1. daļu, saskaņā ar Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksu, Riebiņu novada dome (turp -
māk tekstā – Dome) paredz administratīvo atbildību par Do -
mes saistošo noteikumu nepildīšanu vai pārkāpšanu.

1.2. Administratīvā atbildība.
Atbildība par Noteikumu pārkāpumiem iestājas, ja par

šiem pārkāpumiem pēc to rakstura nav paredzēta kriminālat-
bildība, civiltiesiskā vai administratīvā atbildība un tie izdarīti
Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.

Par administratīvā pārkāpuma, kas paredzēts Domes sais -
tošajos noteikumos, izdarīšanu var piemērot:

1) brīdinājumu;
2) naudas sodu.
Sodu par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu uzliek sa -

skaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa prasī -
bām. Soda piemērošana neatbrīvo no Domes saistošo notei -
kumu izpildes.

1.3. Par kārtību, kādā personas saucamas pie admi -
nistra tīvās atbildības.

Par Domes saistošo noteikumu pārkāpšanu vai nepildīšanu
pilnvarotā amatpersona sastāda administratīvā pārkāpuma
protokolu. 

Noteikumi ir saistoši visā Riebiņu novada teritorijā fizis -
kām un juridiskām personām, kas dzīvo vai uzturas Riebiņu
novada teritorijā.

1.4. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas
sa stā dīt protokolu par noteikumu pārkāpšanu.

Institūcijas (amatpersonas), kuras ir tiesīgas sastādīt ad-
ministratīvo protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu:

1.4.1. domes iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas
kompetences ietvaros;

1.4.2. novada domes deputāti;
1.4.3. Valsts policijas darbinieki;
1.4.4. domes administratīvās komisijas locekļi;
1.4.5. pagastu teritoriālo pārvalžu vadītāji un viņu pilnva -

rotas personas;
1.4.6. pagastu teritoriālo komisiju locekļi;
1.4.7. sociālie darbinieki;
1.4.8. lauksaimniecības konsultanti.
1.5. Par noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda nau -

das izlietošana.
Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Riebiņu novada bu -

dže   tā un tiek izlietota attiecīgo institūciju darbinieku materiālajai
stimulēšanai, tehnisko līdzekļu iegādei, vides sakopšanai,
zā  lāju un apstādījumu ierīkošanai. Par iekasēto summu tiek
izsniegta stingras uzskaites kvīts.

Līdz 50 % no iekasētās soda naudas var izmaksāt tām in-
stitūcijām, kas sastādījušas protokolu par administratīvo pār-
kāpumu, darbinieku materiālajai stimulēšanai.

1.6. Kontrole.
Noteikumu izpildes kontroli veic Riebiņu novada domes

izpilddirektors.

2. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšana.
2.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar (iz-

smēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.)
atkritumiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
EUR 36. Par piebraucamo ielu, ceļu nosprostošanu ar dažā -
diem priekšmetiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz EUR 72.

2.2. (svītrots).
2.3. Par ielu elektriskā apgaismojuma bojāšanu, reklāmas

materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu
bojāšanu vai izvietošanu neatļautās vietās – uzliek naudas
sodu no EUR 8–EUR 36.

2.4. Par spļaušanu uz ielām, ietvēm vai citās sa biedris kās
vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 8.

2.5. (svītrots).
2.6. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – izsaka

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 22.
2.7. (svītrots).
2.8. (svītrots).
2.9. (svītrots).
2.10. (svītrots)
2.11. Par nepilngadīgā atrašanos no plkst. 23.00 līdz

plkst. 7.00 kafejnīcās, bāros, restorānos vai citās tirdzniecības
vietās, kurās tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni, ja viņi tajās at -
ro das bez vecāku vai viņus aizstājošas personas uzraudzī -
bas – uzliek naudas sodu līdz EUR 43 nepilngadīgā ve cā -
kiem vai tos aizstājošai personai, tirdzniecības vietas atbil -
dīgai amatpersonai uzliek naudas sodu līdz EUR 72.

2.12. Par nepilngadīgā (līdz 16 gadiem) atrašanos no
plkst. 23.00. līdz plkst. 6.00 uz ielas vai citā sabiedriskā vietā
bez vecāku vai to aizstājošu personu pavadības – izsaka brī-

dinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 22 nepilngadīgā
vecākiem vai viņus aizstājošai personai.

2.13. Par nepilngadīgā (līdz 16 gadiem) atrašanos mā -
cību laikā bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida
atļaujas interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās
un citās tamlīdzīgās vietās – uzliek naudas sodu līdz EUR 43
pakalpojuma sniegšanas vietas atbildīgai personai.

Par nepilngadīgā (līdz 16 gadiem) atrašanos interneta
zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzī gās
vietās, bez vecāku vai to aizstājošu personu pavadības no
plkst. 22.00 līdz plkst. 7.00 – uzliek naudas sodu līdz EUR 72
pakalpojuma sniegšanas vietas atbildīgai personai.

2.14. Par dabisko vajadzību nokārtošanu (urinācija, defe-
kācija) sabiedriskās vietās – uzliek naudas sodu no EUR 8–29.

3. Labiekārtošanas noteikumu pārkāpšana Riebiņu novadā.
3.1. Par dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku, saimniecisko

celtņu, žogu un citu būvju bojāšanu, tai skaitā ar dažādiem uz -
rakstiem un zīmējumiem – uzliek naudas sodu no EUR 8–36.

3.2. Par pieminekļu, piemiņas vietu un arhitektūras formu
tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu – uzliek naudas sodu no EUR
15–72;

3.3. Par ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvo-
jamām ēkām piederošo neapdzīvoto telpu nesakopšanu vai
sniega mešanu uz ielas braucamās daļas – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz EUR 36 sētniekiem vai zemes,
ēkas īpašniekiem.

3.4. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu, kas rada pa-
augstinātu bīstamību – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz EUR 72 atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam.

3.5. Par iestāžu, uzņēmumu un organizāciju teritorijas
savlaicīgu nesakopšanu – uzliek naudas sodu līdz EUR 43.

3.6. Par celtniecības atkritumu, būvatkritumu un sadzīves
atkritumu neizvešanu – uzliek naudas sodu no EUR 15–72
atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam.

3.7. Par sabiedriskajos apstādījumos koku, košumkrūmu un
puķu stādījumu laušanu, izrakšanu vai kā citādu bojāšanu –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 15.

3.8. Par staigāšanu pa zālāju, tā izmīdīšanu ar kājām un
arī iebraukšanu ar transporta līdzekli parkos, skvēros u.c.
teritorijā, kur uzliktas aizlieguma zīmes – uzliek naudas sodu
no EUR 8–72, atkarībā no bojājuma un apmēra.

3.9. Par patvaļīgu koku nozāģēšanu novada apdzīvotās
vietās un patvaļīgu koku stādīšanu sabiedriskās vietās – uz -
liek naudas sodu līdz EUR 43; par koku bojāšanu, uzrakstu vai
vadu piestiprināšanu pie kokiem, veļas žāvēšanu koku zaros –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 36; par
koku apkraušanu ar malku, būvmateriāliem vai būvgružiem,
vai cita veida atkritumiem, koku sakņu atrakšanu, koku iz-
mantošanu balstam – uzliek naudas sodu līdz EUR 43.

3.10. Par atkritumu dedzināšanu urnās – uzliek naudas
sodu līdz EUR 43.

3.11. Par putnu ligzdu postīšanu, savvaļas dzīvnieku vai
putnu ķeršanu novada teritorijā – izsaka brīdinājumu vai uz -
liek naudas sodu līdz EUR 36.

3.12. Par transporta līdzekļu mazgāšanu pludmalēs,
ūdens krātuvju (upju, ezeru u.c.) krastos un citās vietās, kas
nav paredzētas šim nolūkam – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz EUR 29; 

3.13. Par dzīvnieku, veļas un citu priekšmetu mazgāšanu
publiskajās pludmalēs – izsaka brīdinājumu vai uzliek nau -
das sodu līdz EUR 29.

3.14. Par pašvaldības autoceļu, zemes klātnes, sāngrāvju,
caurteku seguma, ceļa zīmju un zīmju stabiņu bojāšanu –
uzliek naudas sodu līdz EUR 72.

3.15. Par novadgrāvju, caurteku, apakšzemes komunikāciju,
tvertņu un citu līdzīgu objektu, kas atrodas piederošā teri -
torijā, nesakopšanu, neuzturēšanu kārtībā – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz EUR 36.

3.16. Par transporta līdzekļa novietošanu uz zālāja, par
bojātu vai ekspluatācijā nederīgu transporta līdzekļu ilgstošu
(virs 30 dienām) uzglabāšanu daudzdzīvokļu māju pagalmos,
uz ielām – uzliek naudas sodu no EUR 8–36.

3.17. (svītrots).
3.18. Par ierīkotu bērnu rotaļlaukumu postīšanu – uzliek

naudas sodu līdz EUR 43.
3.19. Par sniega vai ledus izgāztuvju ierīkošanu publisko

apstādījumu platībās vai sāls, ūdens vai citu šķidrumu iz lie -
šanu apstādījumos, ja tas apdraud apstādījumus – uzliek
naudas sodu līdz EUR 36.

3.20. Par mazdārziņu un mājas apkārtnes nesakopšanu,
zāles nenopļaušanu tai pieguļošajā teritorijā un teritorijas ne-
sakārtošanu, pēc amatpersonu aizrādījuma saņemšanas –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 36.

3.20.1 Par zāles nenopļaušanu ciemu teritorijās divas
reizes gadā (līdz 23. jūnijam un 15. augustam), pieļaujot kū -
las veidošanos (zāles garums pārsniedz 10 cm), izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskām personām EUR 29;
juridiskām personām – EUR 143, atkārtota pārkāpuma ga -
dījumā uzliek naudas sodu – fiziskām personām no EUR 29–
143; juridiskām personām – EUR 143–285;

3.20.2 Par zāles nenopļaušanu teritorijās ārpus apdzīvotām
vietām vienu reizi gadā (līdz 15. augustam), pieļaujot kūlas vei -
 došanos (zāles garums pārsniedz 10 cm) – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu – fiziskām personām EUR 29; juri -
diskām personām – EUR 143; atkārtota pārkāpuma gadījumā
uzliek administratīvo sodu – fiziskām personām no EUR 29–
143; juridiskām personām – EUR 143–285.

3.20.3 Par degtspējīgo atkritumu, sausās zāles un neno -
vākto kultūraugu atlieku sistemātisku neattīrīšanu no 10 m
platās joslas ap ēkām un būvēm – izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu – fiziskām personām EUR 29; juridiskām
personām – EUR 143; atkārtota pārkāpuma gadījumā uzliek
administratīvo sodu – fiziskām personām no EUR 29–143; ju-
ridiskām personām – EUR 143–285».

3.21. Par kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu, ugunsdrošības
ize ju pieguļošās teritorijas aizkraušanu ar vecām mēbelēm,
taru, citiem priekšmetiem – uzliek naudas sodu EUR 8–36.

3.22. Par kanalizācijas aizsprostošanu – uzliek naudas
so du līdz EUR 36.

3.23. Ja netiek nodrošināta piekļūšana iekšējo komunikā -
cijas tīklu avārijas darbu veikšanai dzīvokļos, pagrabtel pās,
utt., kā arī minēto iekārtu kontrole un rādījumu noņemšana –
uzliek naudas sodu līdz EUR 36.

3.24. Par tīšu ūdensskaitītāju bojāšanu vai plombu no -
rau šanu – uzliek naudas sodu no EUR 8–72.

4. Sociālo dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpšana.
4.1. Par sociālo dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu

pārkāpšanu – uzliek naudas sodu līdz EUR 72.

5.Transporta līdzekļa lietošanas noteikumu pārkāpšana.
5.1. (svītrots).

6. Par Riebiņu novada apbūves noteikumu neievērošanu
6.1. (svītrots).

7. Novada kapu uzturēšanas un ekspluatācijas 
notei kumu pārkāpšana

7.1. Par iebraukšanu kapu teritorijā ar transporta līdzek -
ļiem, velosipēdiem, pajūgiem, izņemot gadījumus, kad ir sa -
ņemta atļauja – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz EUR 29.

7.2. Par atkritumu dedzināšanu, celiņu un apstādījumu
piesārņošanu ar atkritumiem kapsētas teritorijā – uzliek nau -
das sodu EUR 8 –36.

7.3. Par metāla un cita veida apžogojuma patvaļīgu ierī-
košanu – uzliek naudas sodu līdz EUR 29.

7.4. Par apbedīšanas iecirkņa patvaļīgu paplašināšanu
vai aizņemšanu – uzliek naudas sodu no EUR 15–72.

8. Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana
8.1. Par suņu izvešanu pastaigā bez pavadas – izsaka

brī dinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 22. Par tām
pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā – uzliek
naudas sodu no EUR 15–57.

8.2. Ja mājdzīvnieks piemēslo kāpņu telpas vai apkārtni
un īpašnieks nesavāc mājdzīvnieka atstātos ekskrementus –
mājdzīvnieka īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz EUR 29.

8.3. Ja mājdzīvnieks tiek ievests bērnudārzā, bērnu rota ļu
laukumā, skolā, kapsētā, pludmalē, stadionā, sabiedrisko pa-
sākumu vietā, tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas iestā -
dē – mājdzīvnieka īpašniekam uzliek naudas sodu līdz EUR 15.

8.4. Par suņa kaitināšanu, lai izraisītu agresivitāti vai uzrī-
dīšanu cilvēkam vai dzīvniekam – uzliek naudas sodu no
EUR 8–72.

8.5. (svītrots).
8.6. Ja dzīvnieks tiek turēts nepiemērotās telpās (daudz -

stāvu māju pagrabos, bēniņos, balkonos, lodžijās) – uzliek
naudas sodu līdz EUR 22.

8.7. Ja īpašnieks cietsirdīgi izturas pret dzīvnieku, atstāj
to bez uzraudzības, barības, kopšanas vai citā veidā nodara
fiziskas sāpes – uzliek naudas sodu līdz EUR 57.

8.8. Par aizliegtu suņu cīņu organizēšanu vai dzīvnieku at -
ļau šanu piedalīties šajās cīņās – uzliek naudas sodu no
EUR15–72.

8.9. Ja suns sakož cilvēku – suņa īpašniekam uzliek nau -
das sodu no EUR 8–72. Par tām pašām darbībām, ja tās izda -
rītas atkārtoti gada laikā – uzliek naudas sodu no EUR 43 – 72.

8.10. Par mājdzīvnieku radītu materiālu zaudējumu citām
personām – mājdzīvnieka īpašniekam uzliek naudas sodu
līdz EUR 72.

8.11. Par mājdzīvnieku turēšanu un patvaļīgu ganīšanu
apstādījumos vai vietās, kur tas nav paredzēts – izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 29.

8.12. Par dzīvnieku un putnu barošanu daudzdzīvokļu māju
kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos un to pieguļošajā teritorijā –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 15.

8.13. Par suņu klaiņošanas pieļaušanu suņu saimniekam
izsaka piezīmi vai uzliek naudas sodu līdz EUR 72.

9. Aizliegums pārvietoties pa Riebiņu novada teritorijā
esošo publisko ezeru ledu ar mehāniskajiem

transportlīdzekļiem (automašīnām, kvadracikliem, 
motocikliem, traktortehniku, mopēdiem u.tml.)

9.1. Ledus periodā Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kau -
 čera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Ru -
 šo nas ezerā, kas atrodas Riebiņu novadā, aizliegts pārvietoties
ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, izņemot:

9.1. 1. pārvietošanos, kas saistīta ar šo teritoriju uzrau dzī -
 bu vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas
un meklēšanas darbiem un Riebiņu novada domes kārtībnieku
pasākumu īstenošanu;

9.2.1. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
9.2.1.1. zinātniskās izpētes nolūkos un zvejai īpašos nolūkos;
9.2.1.2. ūdenstilpes nomnieka, licencētās amatierzvejas –

makšķerēšanas – organizētāja pārvietošanos ezera un zivju
resursu apsaimniekošanas pasākumu un uzraudzības
veikšanai, vienlaikus izmantojot ne vairāk kā divus mehāniskos
transportlīdzekļus vai mopēdus;

9.2.1.3. rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai, uz no teik -
 tajiem zivju tīklu metriem izmantojot vienu mehānisko trans-
portlīdzekli vai mopēdu. Dabas aizsardzības pārvalde sadar -
bībā ar vietējām pašvaldībām katru gadu līdz 30. decembrim
nosa ka, uz cik zivju tīklu metriem izmantojams viens mehā nis -
kais transportlīdzeklis vai mopēds nākamajā kalendāra gadā;

9.2.1.4. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un
īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai ne-
pieciešamo pasākumu īstenošanai;

9.2.1.5. tūrisma pakalpojumu sniedzēja organizētu pār-
vietošanos, izmantojot vienu mehānisko transportlīdzekli, ja
minētajam tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir attiecīgajam
ezeram pieguloša nekustamā īpašuma lietošanas tiesības.
Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskā atļauja ir derīga trīs
kalendāra gadus no tās izsniegšanas dienas.

9.2. Punkta 9.1. neievērošanas gadījumā tiks sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols un noteikts naudas sods
no  EUR 20–350.

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs 
Pēteris Rožinskis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2016
APSTIPRINĀTI

Riebiņu novada domes sēdē
2006. gada 14. februārī

ar lēmumu Nr. 2 /protokola Nr. 3/
Ar 09.05.2006. grozījumiem 

(sēdes lēmums Nr. 3; prot. Nr. 8)
Ar 14.05.2013. grozījumiem 

(sēdes lēmums Nr. 5, prot. Nr. 8)
Ar 15.10.2013. grozījumiem

(sēdes lēmums Nr. 5, prot. Nr. 19)
Ar 19.01.2016. grozījumiem

(sēdes lēmums Nr. 4, prot. Nr. 1)

Noteikumi par administratīvo atbildību
Riebiņu novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 
21. panta 1. daļas 16. punktu, 43. panta 1. daļu



2016. gada maijs 3.

DOMES LĒMUMI
19. aprīlī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Izmaiņas bāriņtiesas sastāvā 
Domes sēdē, izskatot Ainas Voveres iesniegumu par viņas kandi -

datūru bāriņtiesas locekles amatam, tika konstatēts, ka Ainas Voveres
kandidatūra atbilst Bāriņtiesu likuma 10. panta otrajai un trešajai
daļai, tādēļ nolemts ievēlēt Ainu Voveri par bāriņtiesas locekli Ga -
lēnu un Sīļukalna pagastā uz 5 gadiem.

Plāno iegādāties autobusu
Novada domes deputāti izskatīja Riebiņu novada loģistikas speciā -

lista Artūra Meluškāna lēmumprojektu par jauna vai lietota autobusa
iegādi. Kā domes deputātus informēja speciālists, novada domei piedero -
šais autobuss Mercedes Benz 814 (reģ. gads – 1990.) ir sliktā teh niskā
stāvoklī. Autobuss ikdienā veic skolēnu pārvadāšanu Riebiņu vidus -
skolā, kā arī tiek pārvadāti dažādi pašdarbības kolektīvi (deju kolek -
tīvi, vokālie ansambļi utt.). Ņemot vērā augstās remontu iz mak sas un
autobusa lielo nolietojumu, ir nepieciešamība izskatīt jautāju mu par
jauna vai lietota autobusa iegādi Riebiņu novada domes vajadzībām.

Domes deputāti nolēma atbalstīt ieceri iegādāties jaunu vai lieto -
tu pasažieru autobusu, nosakot veikt attiecīgu iepirkuma procedūru,
bet finansējumu autobusa iegādei novirzīt no projektu līdzfinansējuma
līdzekļiem.

Dubulto rūpnieciskās zvejas rīku limita maksu 
Domes sēdē nolemts divkāršot Ministru kabineta noteikumos Nr.

918 «Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību» 1.4 punktā noteikto maksu par
rūpnieciskās zvejas rīku limita vienību Riebiņu novada pašvaldības
teritorijā esošajās publiskajās ūdenstilpēs – Bicānu un Rušona ezerā,
pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pie -
der valstij – Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lie lā
Salkas, Mazā Salkas, Salmeja ezerā, un pašvaldības privātajos ezeros –
Zolvas un Lielajā Ostrovas ezerā. Noteikt maksu: zivju tīkls, par
katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 5,70; zivju murds ar sētu, līdz
30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 19,92; zivju murds ar sētu, virs 30 m
(iekšējos ūdeņos) – EUR 56,92.

Apstiprina komisijas sastāvu
Domes deputāti apstiprināja Riebiņu novada pedagoģiski medi -

cīnisko komisiju šādā sastāvā: Natālija Rivža – komisijas vadītāja,
Elizabete Birule – psihologs, Jeļena Puzaka – logopēds, Valērijs Jur -
kāns – speciālais pedagogs un Margarita Krole – ārstniecības per -
sona. Nolemts veikt izmaiņas uz laiku Riebiņu novada pedagoģiski
medicīniskās komisijas sastāvā uz logopēdes Jeļenas Puzakas dekrē -
ta atvaļinājuma laiku, pieņemot logopēdi Aigu Budriķi.

2016. gadā Riebiņu novada dome kā mērķdotāciju
pašvaldības autoceļu uzturēšanai no valsts saņems EUR
281 021,00, kas ir par EUR 20 000 vairāk nekā 2015. gadā.
Šo mērķdotāciju saņemsim kā 1/12 daļu mēnesī, tas ir –
281 021/12=23 418,42 EUR/mēnesī. Šie līdzekļi tiek ie-
skaitīti novada speciālajā budžetā jeb ceļu fondā ceļu re-
montdarbu rēķinu apmaksai. Finanšu līdzekļi tālāk tiek
proporcionāli sadalīti atbilstoši katra pagasta ceļu kopga-
rumam un nozīmei, ņemot vērā iepriekšējā gada bilanci
(izziņai ceļu kopgarums: Galēni – 85,11 km; Riebiņi –
99,52 km; Rušona – 123,44 km; Silajāņi – 61,12 km; Sīļu -
kalns – 49,55 km; Stabulnieki – 54,5 km). Tabulā parādī -
tas galvenās ceļu uzturēšanas un remontdarbu pozī cijas un
kopējās summas, kādas plānots novirzīt katram pagastam.

Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšana notiek saska -
ņā ar Ministru kabineta 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224

«Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli». Atbilstoši
šiem noteikumiem, atkarībā no satiksmes intensitātes
visiem Riebiņu novada ceļiem ir noteikta D uzturēšanas
klase. Saskaņā ar šo noteikumu 5.3. punktu vairāki ceļi ir
iekļauti ceļu sarakstā, kuri ir avārijas stāvoklī un kuriem
netiek piemērotas prasības atbilstoši noteiktajai uzturēšanas
klasei. Šo autoceļu saraksts pieejams pašvaldības vietnē
http://riebini.lv/lv/pasvaldiba/autocei  

Pateicoties pēdējo gadu siltajām ziemām, krietni ma zāk
līdzekļu tērējam sniega tīrīšanas un kaisīšanas darbiem,
tādēļ šos līdzekļus ir iespējams novirzīt vasaras darbiem.
Šogad turpināsim veikt ceļu krustojumu aprīkošanu ar
ceļa zīmēm, remontēsim bojātās un aizsērējušās caurtekas,
ceļu planēšanai jeb greiderēšanai jānotiek vienu reizi 1,5
mēnešos, atkarībā no laika apstākļiem. Siltā ziema un slap -

jais pavasaris šogad nesa lielus bojājumus ceļiem, nebija
iespējams veikt laicīgu planēšanu, grants sega bija pār -
mirkusi. Ceļu planēšanu Sīļukalna, Galēnu, Stabulnieku,
Riebiņu un Silajāņu pagastā veiks SIA «Krustpils», bet
Rušonas pagastā – VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs»,
ikdienas uzturēšanas darbus – SIA «Neitrino». Maija sā -
kumā uz vairākiem ceļiem plānota ikgadējā nomaļu
grunts uzauguma noņemšana un profilēšana, kā rezultātā
laikā uz 2 nedēļām būs apgrūtināti braukšanas apstākļi.
Iepriekš atvainojamies par sagādātājām neērtībām, bet
šie pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu netraucētu
ūdens novadi no brauktuves. Šogad turpināsim iepriekšējā
gadā uzsāktos ūdens atvades sakārtošanas darbus, raksim
un tīrīsim grāvjus. Kur tas jau ir pabeigts, iespēju robežās
atjaunosim grants segumu. Šogad plānots 2 reizes veikt
zāles un atvašu pļaušanu uz savienojošiem A grupas ce -
ļiem (līdz Jāņiem un augustā), uz pārējiem ceļiem diem -
žēl tikai 1 reizi, sākot no jūlija. 

Ņemot vērā šādu niecīgu valsts finansējumu, nevaram
atļauties veikt nopietnākus ceļu seguma atjaunošanas vai
pārbūves darbus, tādēļ varam vēlēties startēt tikai Eiropas
fondu atbalstītos projektos. Visām nelielajām pašvaldībām
valdība ir piešķīrusi līdzekļus dalībai «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos» atbalsta programmā.
Jāpiebilst, ka kopš aizvadītā gada rudens notiek intensīvi
projektēšanas darbi, par ko sīkāk informēsim kādā no nā-
kamajiem «Riebiņu Novada Ziņas» numuriem.

Riebiņu novada dome

2016. gads uz Riebiņu novada pašvaldības ceļiem

«Labs darbs divus mūžus
dzīvo» – ar tādu nosaukumu no -
dibinājums «Viduslatgales pār-
novadu fonds» 30. aprīlī Riebiņu
novada KC rīkoja pasākumu,
lai pateiktu paldies un godinātu
fonda ziedotājus un cildinātu
brīvprātīgos no Riebiņu, Aglo-
nas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas
novada, kas nesavtīgi darbojas
sabiedrības labā, veicot brīv-
prātīgi dažādas iniciatīvas un
realizējot vietējai sabiedrībai
nozīmīgus projektus.

Šis pasākums fondam ir kā tra -
dīcija, bet pirmo reizi šāds pasā-
kums notika 2013. gadā, kurā pa-
teicības vārdus novadu brīvprātīgie
saņēma par sadarbību un ieguldī-
jumu brīvprātīgajā darbā, labda -
rībā un palīdzību līdzcilvēkiem.

Pasākuma ietvaros tika de-
monstrēta prezentācija, kur klāt -
esošie varēja iepazīties ar to, kas
šajos nepilnos trijos gados ir pa-
veikts, kādas akcijas īstenotas,
kādos projektos fonds ir piedalījies
un kādiem mērķiem ir izlietoti
piesaistītie ziedojumi. 

Fonda darbība nebūtu iespē-
jama bez ziedotājiem, tādēļ liels
paldies tika teikts visiem ziedo-
tājiem, bet īpaši: SIA «Silja», AS
«SEB Banka», SIA «DSV Trans-
port», SIA «Zelta Zeme», SIA
«Līvānu kūdras fabrika», SIA

«Vicars», SIA «Manco Energy
Latgale», SIA Aktīvā tūrisma
centrs «Eži», SIA «Planēta», SIA
«Sencis», SIA «Ruta Furniture»,
SIA «Skaistuma Formula», SIA
«JYSK», SIA «UV Serviss», SIA
«Jēkabpils piena kombināts», SIA
«Tēraudi P», ZS «Tūmeņi», SIA
«Olūts», biedrībai «Preiļu NVO
centrs», Artim Utinānam, Marikai
Rudzītei-Griķei, Valijai Vaivodei,
Irēnai Petrānei, Arnim Meikulā-
nam, Valērijam Sigņejevam, Ser-
gejam Streļčukam, Inetai Liep-
niecei, Jānim Jermolovičam, Aldim
Adamovičam, Irēnai Suhodoļskai,
Teklai un Maigonim Mediņiem.

Aiz katra projekta un aktivitātes
stāv cilvēks, kas ir uzņēmies at-
bildību par tā veikšanu. Tādēļ
šajā vakarā tika pasniegtas Cildi-
nāšanas balvas, ko saņēma: Viktors
Lazdāns, Laura Cepurniece, Eleo-
nora Spūle no Vārkavas novada;
Ingūna Barkeviča, Ināra Poļenkova
un Marija Akermane no Aglonas
novada; Skaidrīte Šķimele, Irēna
Daņiļeviča, Marija Vasiļevska,
Silvija Kalvīte, Sandra Jēgermane
un Anastasija Kaktiniece no
Līvānu novada; Inta Usāne, Gunita
Strode, Parfirijs Ivanovs, Biruta
Groza, Ženija Pauniņa un Inese
Šuksta no Riebiņu novada; Anita
Gāga, Rimma Gavrilova, Marija
Zīmele, Lidija Ceriņa, Monika

Kivleniece, Lidija Kursīte un
Māris Miglāns no Preiļu novada.

Šie cilvēki savu darbu un
brīvo laiku ir nesavtīgi veltījuši
sabiedrības labā, realizējot ap-
kārtējai sabiedrībai vajadzīgus
projektus, organizējot jaukus un
sirsnīgus pasākumus, rīkojot lab-
darības akcijas, tā darot savu
līdzcilvēku ikdienu gaišāku, krā-
saināku, darbīgāku un labestīgāku.
Pasākuma laikā klātesošajiem
bija iespēja ziedot akcijai «Piepildīt
sapni» un ziedojumu kastītē tika
saziedoti EUR 114,00, SIA «Silja»
pasniedza EUR 300,00 lielu zie-
dojumu, bet 12. Saeimas deputātu
grupas ziedojumu EUR 480,00
apmērā fondam nodeva 12. Saei-
mas deputāts Aldis Adamovičs.

Pasākums aizritēja ļoti sirsnīgā
un jaukā atmosfērā, par ko fonds
lielu paldies saka pasākuma va-
dītājai Ilgai Pokšānei un viņas
palīgiem – Dailes teātra aktierim
Aldim Siliņam un dziedātājam
Ingaram Punculim. Paldies Riebiņu
novada domei un tās priekšsēdē-
tājam Pēterim Rožinskim par at-
balstu, paldies Riebiņu kultūras
centra darbiniekiem, ziedu salo -
nam «Multiflora», SIA «Lilī» un
SIA «Dija P».

Viduslatgales
pārnovadu fonds

Godina brīvprātīgos un ziedotājus

Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
«Pakāpieni» projekta «NĀC, IESAISTIES» aktivitātes

4 Keramikas darbnīcas
4 Ciemos pie zirgiem
4 Vai Tu zini, kur Tu dzīvo?
Praktiskās iemaņas video scenārija veidošanā, montāžā, 
fona mūzikas radīšanas procesā.
4 Ieskaties dabā!
Praktiskās iemaņas aktīvajā tūrismā un āra dzīve.
4 Ekskursija pie podniekiem Ušpeļiem
Ja esi aktīvs jaunietis, piedalies aktivitāšu organizēšanā!

Dalība bez maksas, transports tiks nodrošināts!
INFO: riebini.lv draugiem.lv facebook.com
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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.

Par pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski
Lauku atbalsta dienests (LAD)

informē, ka turpmāk pieteikties
platību maksājumiem varēs tikai
elektroniski, izmantojot LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu
(EPS). Pieteikties platību maksā-
jumiem, iesniedzot Vienoto iesnie -
gumu, var no šī gada 11. aprīļa
līdz 22. maijam. Lai sniegtu vi su
nepieciešamo atbalstu lauksaim -
niekiem, LAD sniegs klātienes
konsultācijas un palīdzēs klien-
tiem aizpildīt pieteikumus elek-
troniski. Tiem klientiem, kuriem
nav pieejams dators ar interneta
pieslēgumu, iespējams iesniegt pie -
teikumus, apmeklējot LAD klien -
tu apkalpošanas centrus. Atbalstu
sniegs arī Latvijas lauku konsul-
tāciju un izglītības centrs.

LAD atgādina – lai varētu lie -
tot EPS un iesniegt tajā iesniegu-

mu, lauksaimniekiem jānoslēdz
līgums par LAD EPS izmantošanu.
Līguma forma ir pieejama gan
elektroniski LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē «Kā kļūt
par EPS lietotāju», gan arī jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā.
Aizpildītu līgumu var iesniegt
gan personīgi LAD klientu centros,
gan elektroniski, izmantojot elek-
tronisko parakstu. Jautājumu un
neskaidrību gadījumos lauksaim-
nieki var saņemt konsultācijas jeb -
kurā LAD klientu apkalpošanas
centrā klātienē, rakstot e-pastu:

klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz
informatīvo tālruni 67095000.

Informējam, ka klātienes kon-
sultācijas novadā sniedz pagastu
teritoriālajās pārvaldēs novada
lauksaimniecības konsultanti. Ja
kādam lauksaimniekam vēl ir va-
jadzīga palīdzība elektronisko
pieteikumu aizpildīšanā vai re-
ģistrācijai EPS sistēmā, tad lūdzam
zvanīt uz Rie biņu novada domi
pa tālruni 65324381, kā arī pa -
gastu lauksaimnieku konsultan -
tiem vai pagastu teritoriālo pārval -
žu vadītājiem.

Riebiņu, Ludzas, Zilupes un Ciblas novada 
pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveides seminārs

Riebiņu novada pirmsskolas
skolotāji visa mācību gada garu -
mā ir aktīvi pilnveidojuši sa vas
profesionālās kompetences, da-
lījušies pieredzē ar kolēģiem, or -
ganizējot dažādas aktivitātes –
gan atklātās nodarbības, gan
gadskārtu ieražu svētku svinē-
šanu, gan arī organizējot kopīgas
aktivitātes novada pirmsskolas
bērniem. Bet 1. aprīlī Riebiņu
novada pirmsskolas metodiskā
apvienība organizēja kompe-
tenču pilnveides semināru, uz-
ņemot ciemiņus no Ludzas, Zi-
lupes un Ciblas novada, lai da-
lītos pieredzē ar kolēģiem arī
no tālākiem novadiem.

Semināra ietvaros ciemiņiem
Riebiņu novada izglītības jautā-
jumu koordinatores Evelīnas Vi-
sockas un pirmsskolas metodiskās
apvienības vadītājas Lolitas Šmuk-
stes vadībā bija iespēja paviesoties
visās novada skolās, kurās ir pirms -
skolas grupiņas, kā arī Riebiņu
PII «Sprīdītis». Pirmā viesus sa-
gaidīja Sīļukalna pamatskola, kur
skolas direktore Marija Bernāne
un pirmsskolas skolotāja Iveta
Upeniece iepazīstināja ar grupas
telpām, pastāstīja par savu ikdienas
dzīvi un pirmsskolas mācību pro-
cesu. Šeit ciemiņus sveica skolas
folkloras grupa, kā arī jautrus brī -
žus sagādāja ciemos ieradies Ap-
rīlis (skolotāja Iveta Broka). Ga -
lēnu pamatskolas pirmsskolas
gru pas «Rūķīši» skolotājas Zoja
Evarte un Daiga Brūdere ļoti laip -
ni izrādīja savas mācību un brīvā
laika pavadīšanas telpas, kā arī
Ludzas, Zilupes un Ciblas ciemi-
ņiem piedāvāja apskatīt pašgata-
votās metodiskās izstrādnes. Drav-
nieku pamatskolā ciemiņus laipni
sagaidīja skolas direktors Jānis
Znotiņš un izrādīja nesen izre-
montētās un estētiski pievilcīgās
skolas telpas, kur ciemiņus pār-
steidza lielais istabas augu dau-
dzums gaiteņos, īpaši dažneda -
žādās krāsās bagātīgi ziedošās pe -

lar gonijas uz palodzēm visa gai -
teņa garumā. Protams, neizpalika
arī viesošanās pirmsskolas grupā
un pārrunas ar grupas skolotāju
Natāliju Balodi. Tālāk ciemiņu
ceļš veda uz Riebiņu pirmsskolas
iestādi «Sprīdītis». Iestādes vadītā -
ja Jeļena Harlamova iepazīstināja
ar bērnudārzu, pastāstīja par tā
specifiku, struktūru un laipni iz-
rādīja visas četras grupas. Katrā
grupiņā viesu uzmanību piesaistīja
kaut kas īpašs, grupai raksturīgs,
ar ko pašu skolotāji ikdienā jau ir
saraduši, gadu garumā darinājuši,
veidojuši, un varbūt arī neuzskata
par kaut ko īpašu. 

Pēc tam visi semināra dalīb-
nieki – gan ciemiņi, gan pašmāju
pirmsskolas skolotāji – devās uz
Rušonas pamatskolu, kur tika or-
ganizēts semināra noslēgums.
Kamēr viesiem skolas direktores
Janīnas Šelegovičas vadībā tika
izrādītas pirmsskolas grupas telpas,
Riebiņu pirmsskolas skolotāji sa-
lika pašgatavoto mācību un me-
todisko materiālu izstādi, lai da -
lītos pieredzē, piedāvātu savas ide -
jas kolēģiem mācību procesa da-
žādošanai un pilnveidošanai. Šeit
ciemiņus sveica gan skolas direk -

tore, gan pirmsskolas un sākum-
skolas bērni, Riebiņu novada pirms -
skolas metodiskās apvienības va-
dītāja Lolita Šmukste iepazīstināja
ciemiņus ar metodiskās ap vienī -
bas darbu un aktivitātēm Riebiņu
novadā, savukārt psiholoģe Natā -
lija Rivža uzstājās ar lekciju par
emociju nozīmi cilvēka dzīvē. 

Semināra noslēgumā Ludzas,
Zilupes un Ciblas novada pirms -
skolas metodiskās apvienības va -
dītāja Diāna Golubeva atzina, ka
viņi jūtas iedvesmoti, jaunām ide-
jām un pozitīvām emocijām pār-
pildīti, guvuši daudz jaunu atziņu,
kuras noteikti izmantos savā turp -
mākajā pedagoģiskajā darbā, kā
arī ir pārliecināti par metodisko
apvienību sadarbības turpmāko
nepieciešamību.

Liels paldies visiem Riebiņu
novada izglītības iestāžu direkto-
riem un pirmsskolas skolotājām
par atsaucību, atbalstu un laipno
ciemiņu uzņemšanu, kā arī Riebiņu
novada domei par atbalstu trans-
porta nodrošināšanā.

Lolita Šmukste,
Riebiņu novada pirmsskolas

MA vadītāja

Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveides semināra dalībnieču no-
slēguma kopbilde Rušonas pamatskolā.

PASĀKUMI MAIJĀ
Silajāņu KN
F 14. maijā bērnu diskotēka no plkst. 18.00 līdz 21.00.

Ieeja – bez maksas.

Stabulnieku KN
F 13. maijā plkst. 19.00 Mežāres KN amatierteātra

«Efekts» izrāde – Danskovītes komēdija «Sīvasmuotes
senču laiki». Ieeja – par ziedojumiem.

F 13. maijā plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku,
ieeja – EUR 4.

F 21. maijā plkst. 19.00 Ģimeņu dienai veltīts kon -
certs, plkst. 21.00 – atpūtas vakars pie galdiņiem ar gro -
ziņiem, spēlē grupa «Paldies par dejām».

Rušonas KN
F 13. maijā plkst. 19.00 koncerts. Uzstājas «Rožupes vīri».

Sīļukalna KN
F 14. maijā plkst. 19.00 Sīļukalna jauniešu deju ko -

lektīva 25 gadu jubilejas pasākums. Ieeja – bez maksas.
F 21. maijā plkst. 12.00 senioru biedrības «Sīļukalna

zilais lakatiņš» 10 gadu jubilejas pasākums.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 17. maija skatāma novadpētniecības konkursa

no vada izglītības iestāžu skolēniem «Lai mans novads
zied» radošo darbu izstāde.

F No 21. maija skatāma izstāde, kas veltīta komponista
Imanta Kalniņa 75 gadu jubilejai.

F 27. maijā plkst. 14.30 lekcija par dabas dziedniecību.
Lekciju vadīs Irēna Krastiņa.

F 28. maijā plkst. 13.00 jauno novadpētnieku sko la «No -
vads, ļaudis un darbi».

Ar visiem martā paredzētajiem pasākumiem, literā -
ra jām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli vai so-
ciālajos tīklos: http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ 

Roberta Mūka muzejs
F 21. maijā no plkst. 20.00 Muzeju nakts – «Es esmu

vaļējas durvis» (R. Mūks). Grupas «Dabasu durovys» so -
lista Arņa Slobožaņina koncerts; «Pateicības gada Svētās
dur vis» – nodarbība ar Vidsmuižas Romas katoļu baznīcas
prā vestu Česlavu Mikšto; Osvalda Zvejsalnieka gleznu
izstā des atklāšana; radošās apvienības «Mūka ķēķis» lite -
rāri muzi kāls uzvedums «Es esmu vaļējas durvis»; radoši
uzdevumi par tēmu – durvis un muzeja darba iepazīšana
radošajās grupās.

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums
sekot informācijai afišās!

Riebiņu novada Lauksaimniecības konsultantu kontaktinformācija:
Tekla Mediņa tālr. 26794404, tekla.medina@lkkc.lv
Arnis Opolais tālr. 29198120, arnisopolais@inbox.lv
Ināra Meikulāne tālr. 29112530, inara.meikulane@inbox.lv
Regīna Šnitko tālr. 28707860, regina.snitko@inbox.lv
Valentīna Alžāne tālr. 26347445, denisalzans@inbox.lv
Arvīds Sprindžs tālr. 26513823, sils72@inbox.lv

Atbalstīts Riebiņu un Preiļu novada 
TIC projekts «Maizīt’ – mana bagātība»

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2016. gada 23. februārī izslu -
dināja Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijas valsts
mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016» projektu pietei kumu
konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros. Ko pumā tika
saņemti 169 projekti ar pieprasīto finansējumu EUR 669 715,00.
Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros
finansiālu atbalstu piešķīra 64 projektiem ar kopēju finan sējumu EUR
104 897,00. Atbalstu EUR 700 apmērā ir saņēmis arī Preiļu novada
domes iesniegtais projekts «Maizīt’ – mana bagātība», kuru sagatavoja
un visu vasaru īstenos Riebiņu un Preiļu novada TIC (projekta vadītāja
un kontaktpersona – Iveta Šņepste).

Projekta mērķis ir ar vietējo Riebiņu un Preiļu novada un apkārt nes mājra -
žotāju, Latgales patriotu un kulinārā mantojuma pārzinātāju palīdzību iz -
glī tot vietējos iedzīvotājus viņiem brīvi un ērti pieejamā, savai dzīvesvietai
tuvā vietā, tādējādi veicinot Latgales vērtību un tradīciju saglabāšanu.

Projekta ietvaros tiks organizētas vairākas aktivitātes no maija līdz pat
augustam. Pirmā aktivitāte norisināsies jau 17. maijā plkst. 15.00 Preiļu
Galvenajā bibliotēkā, kad visus interesentus aicinām uz Ag lo nas maizes
muzeja saimnieces Vijas Kudiņas lekciju par Latgales tradicionālo virtuvi.
Īpaši aicinām skolēnus. Savukārt jūnijā tiks rīko ta akcija – ar iedzīvotāju pa -
lī dzību vāksim senās pavārgrāmatas, lai jūlijā un augustā rīkotu to izstādes
Preiļu Galvenajā bibliotēkā un Rie biņu novada Centrālajā bibliotēkā. Jūnijā
ielīgosim Jāņus pie mājražotājiem Jura un Lidijas Lubāniem (ZS «Juri»),
kuri mācīs siet mājas sieru un stāstīs par Latgales tradīcijām šajos
svētkos. 20. augustā Prei ļu novada svētku tradicionālā tirdziņa ietvaros
seno ēdienu meistar klases vadīs Ināra Liepiņa, Rīgas tūrisma un radošās
industrijas tehni kuma Preiļu struktūrvienības skolotāja. Riebiņu un Preiļu
novada TIC aicina visus būt aktīviem un līdzdarboties projekta aktivitātēs.

Iveta Šņepste,
projekta vadītāja, Riebiņu un Preiļu novada TIC pārstāve

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts
Kultūrkapitāla fonda un AS «Latvijas valsts meži» finansiālu atbalstu.

Nekustamā īpašuma otrā izsole
Tiek rīkota ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma «Kalve», Lomi-Bortnieki, Galēnu pagasts,

Riebiņu novads, ar kadastra numuru 7648 004 0255, reģistrēta Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļā Galēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000085982 uz Jāņa Maceikeviča vārda, otrā
izsole. Paziņojam, ka izsoles sākuma datums – 2016. gada 17. maijs, izsoles noslēguma datums un
laiks – 2016. gada 16. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


