Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

Aicinām uz tikšanos ar domes
deputātiem un speciālistiem

Aicinām Riebiņu novada iedzīvotājus uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, deputātiem un domes speciālistiem:

20. februārī plkst. 10.00 – Sīļukalna pagasta teritoriālajā pārvaldē.
20. februārī plkst. 12.00 – Galēnu pagasta teritoriālajā pārvaldē.
22. februārī plkst. 10.00 – Stabulnieku pagasta teritoriālajā pārvaldē.
22. februārī plkst. 12.00 – Silajāņu pagasta teritoriālajā pārvaldē.
24. februārī plkst. 12.00 – Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē.
24. februārī plkst. 17.00 – Riebiņu kultūras centrā.

Tikšanās laikā novada iedzīvotāji tiks informēti par 2017. gada
budžetu, kā arī tiks atbildēts uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Ceram uz Jūsu aktivitāti un dalību diskusijās ar novada
domes priekšsēdētāju, deputātiem un domes speciālistiem.

Riebiņu klientu apkalpošanas centrs uzsāk
sadarbību ar Lauksaimniecības datu centru

Riebiņu klientu apkalpošanas centrā (KAC) ir iespējams reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku (kaķi, suni, sesku) valsts
vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē «Mājas
dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma».
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana ir maksas pakalpojums –
EUR 3,50 (par viena dzīvnieka reģistrāciju). Maksas iekasēšana no
dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju iespējama uz vietas klientu apkalpošanas centrā vai uzrādot pirms reģistrācijas veiktu maksājuma
uzdevumu uz LDC rekvizītiem.
Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22)
Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:
1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.
2. Aizpildīta un parakstīta mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas
veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks, B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts.
Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda
īpašnieks, bet neparaksta. Veidlapa izdrukai šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ (31. punkts).
3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
4. Maksājumu apliecinošs dokuments. Samaksu iespējams veikt
ar norēķinu karti Riebiņu klientu apkalpošanas centrā.
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Jau 11. reizi Galēnos pulcējās
Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu
konkursa dalībnieki no visas Latvijas

20. janvārī Galēnos pulcējās
ciemiņi no tuvākiem un tālākiem novadiem. Galēnu pamatskolas sporta zāle uzņēma Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa dalībniekus – Latvijas skolu 2.–12. klašu skolēnus. Konkurss notika
jau 11. reizi, bet tā moto bija «Es
esmu vaļējas durvis» (R. Mūks).
Vienpadsmit gadu laikā tas
audzis gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, jo ar katru gadu jūtams,
kā pieaug skolēnu vēlme ieklausīties Robertā Mūkā. Priecē tas,
ka katrs un ikviens atrod sev derīgas atziņas izcilā domātāja darbos. Skolēnu valoda ir bagāta un
daiļskanīga, darbos jūtams gaišs
optimisms, lepnums par savu dzimto zemi, savu ģimeni, savu skolu.
Jaunrades darbi ir atšķirīgi gan pēc
satura, gan formas. Konkursam
iesūtītas esejas, dzeja, pasakas,
stāsti, miniatūras, tēlojumi, vēstules, intervijas, parādījušies arī
mēģinājumi dramaturģijā. Tas
priecē, tāpat kā neparasti un savdabīgi sižeta pavērsieni. Mūsu
skolēni ir talantīgi, skaidrām un
atsaucīgām sirdīm, darbīgi un radoši. Konkursa noslēguma pasākumā piedalījās vairāk nekā 400
dalībnieku.
2.–4. klašu grupā tika iesniegti
74 jaunrades darbi. Žūrija ar
priekšsēdētāju Evelīnu Visocku,
Riebiņu novada domes izglītības
darba organizatori, izvērtēja darbus un piešķīra četras pirmās vietas: Aglonas internātvidus-skolas
3. klases skolniecei Loretai Eglei,
Daugavpils 15. vidusskolas 3. klases skolniekam Andrejam Viļovam, Riebiņu vidusskolas 2. klases skolniecei Katrīnai Naglei un
Varakļānu vidusskolas 3. klases
skolniekam Markusam Svalbam.
Tika piešķirtas arī trīs otrās vietas
un četras trešās vietas, bet 30 skolēni saņēma Atzinības.
5.–7. klašu grupā tika iesniegti
193 darbi, žūrijas komisija ar
priekšsēdētāju Rolandu Nagli,
Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistu, lēma piešķirt sešas pirmās vietas, piecas
otrās vietas, 10 trešās vietas un
57 Atzinības. 1. vietu ieguva Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5. klases skolnieks Ričards
Ruķers un 7. klases skolnieks Miķelis K. Auškāps, Praulienas pamatskolas 6. klases skolniece Anete Tropa, Rencēnu pamatskolas
5. klases skolnieks Ralfs Zunda,
Rēzeknes 5. vidusskolas 7. klases
skolniece Austra Litauniece un
Viļānu vidusskolas 5. klases skolniece Gunta Kroiča.
8.–9. klašu grupā tika iesniegti
115 darbi, žūrijas komisija ar
priekšsēdētāju Āri Elstu, Riebiņu novada domes izpilddirektoru,
lēma piešķirt divas pirmās vietas,
trīs otrās vietas, piecas trešās vietas un 46 Atzinības. 1. vietu ieguva Berģu Mūzikas un mākslas

Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa iniciatore, R. Mūka
muzeja vadītāja un «Latvijas lepnums 2016» balvas «Zelta ābele» ieguvēja Marta Binduka no novada domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska
rokām saņēma novada Atzinības rakstu.

Novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis ar konkursa laureātiem
vecākajā 10.–12. klašu grupā.

pamatskolas 8. klases skolniece
Katrīna Anna Kurpniece un privātas pamatskolas «Gaismas tilts
97» 8. klases skolniece Alise Paula Legzdiņa.
10.–12. klašu grupā tika iesniegti 142 darbi, žūrijas komisija
ar priekšsēdētāju Pēteri Rožinski,
Riebiņu novada domes priekšsēdētāju, lēma piešķirt trīs pirmās
vietas, trīs otrās vietas, septiņas
trešās vietas un 62 Atzinības.
1. vietu šajā vecuma grupā ieguva Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 11. klases skolniece Annemarija Jelinska, Ventspils 4. vidusskolas 10. klases skolnieks
Marks Markovs un Viļānu vidusskolas 11. klases skolniece Marta
Malinovska.
Konkursa darbus ik gadu vērtē arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas žūrija un piešķir balvas
labākajiem. Studiju un zinātņu
prorektore Angelika Juško-Štekele pasniedza akadēmijas balvas
šādiem skolēniem: Aglonas internātvidusskolas 6. klases skolniecei
Līgai Ruskulei, Galēnu pamatskolas 6. klases skolniecei Alisei
Zālītei, Rēzeknes 5. vidusskolas
7. klases skolniecei Austrai Litauniecei, Viļānu vidusskolas
11. klases skolniecei Samantai
Reinei, Daugavpils 15. vidusskolas 3. klases skolniekam Andrejam Viļovam, Daugavpils 15. vi-

dusskolas 4. klases skolniecei Innai Bagrovai, Varakļānu vidusskolas 11. klases skolniekam Jurim Erelam un Rudzātu vidusskolas 9. klases skolniekam Dāvidam Rubenam.
Apbalvošanas pasākumā Galēnos pūtēju orķestris «Dekšāres»
priecēja ar skanīgām melodijām,
bet Galēnu pamatskolas skolēnu
un skolotāju izpildītā dziesma aicināja uz Laimīgo zemi. Pēc apbalvošanas turpinājās sarunas un
jaunas iepazīšanās pie tējas un
kafijas galda.
Paldies konkursa atbalstītājiem: Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai un personīgi Dacei Pugačai, SIA «Latgales drukai» un
personīgi Ilonai Kazakai, Latgales Kultūras centra izdevniecībai
un personīgi Jānim Elksnim, izdevniecībai «Annele», apgādam
«Zvaigzne ABC», SIA «Salang
P» un personīgi Gunāram Svilānam, AS «Latgales piens» un
personīgi Paulim Onckulim, «Vietējai Latgales Avīzei», laikrakstam «Diena», Riebiņu novada
domei, Galēnu pamatskolai, Galēnu Kultūrvēstures biedrībai,
katram un ikvienam, kurš palīdzēja organizēt jaunrades darbu
konkursu.

Marta Binduka,
R. Mūka muzeja vadītāja
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Apstiprināts Riebiņu novada 2017. gada budžets

31. janvārī Riebiņu novada domes ārkārtas sēdē
tika apstiprināts 2017. gada budžets. Riebiņu novada
konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā plānots EUR 5 577 305, izdevumu kopējais apjoms – EUR 5 577 305. Ieņēmumi 2017. gadā plānoti
EUR 5 577 305 apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – EUR 5 201 518 un speciālā budžeta ieņēmumi
– EUR 375 787.
2015. gada 4. jūnija Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
likums nosaka, 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 2016. gadu, kopējā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir samazināta par EUR 72 897.
Valsts un pašvaldību budžetu maksājumi – mērķdotācijas, dotācijas un savstarpējie norēķini – 2017. gadam plānoti EUR 2 535 079, tas ir 54,8 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes sadalījums
pašvaldību un valsts budžetā noteikts attiecīgi 80 % / 20 %
apmērā. Ievērojot piesardzības un paritātes principu budžeta ieņēmumu plānošanā, Riebiņu novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžeta ieņēmumos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozē EUR 1 505 895, kas pamatbudžeta kopējos ieņēmumos ir 32,5 %.
Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
2017. gadā prognozēti EUR 295 799 apmērā. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi 2017. gadā ir plānoti 6,4 %
no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. 2017. gadā ir
plānots turpināt darbu pie debitoru parādu administrēšanas, tajā skaitā, lai iekasētu iepriekšējo periodu nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli.
Riebiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras iestāžu, Sociālā dienesta un
administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un
kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras
uzturēšanai, samaksai par novada pasūtījumu veikšanu,
pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju
finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem,
kā arī citiem izdevumiem.
Liels izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā ir izglītības iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšana. Izglītības nozarei 2017. gadā plānotais
izdevumu apjoms ir EUR 1 726 904, kas ir 33,2 % no plānotajiem kopējiem 2017. 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 18,1 % no pamatbudžeta izdevumiem. Ekonomiskajai darbībai paredzētie izdevumi – 12,4 %, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, labiekārtošanai – 9,2 %,
atpūtai, kultūrai un sportam – 10,5 %, sociālajai aizsardzībai – 9,4 % no pamatbudžeta izdevumiem. Liels izdevumu postenis ir arī aizņēmumu atmaksa Valsts kasei,
kas ir 6,5 % no pamatbudžeta izdevumiem.
No Labklājības ministrijas arī 2017. gadā nav plānots
saņemt mērķdotāciju izmaksātā garantētā minimālā ienākuma pabalsta kompensācijai, tādējādi arī 2017. gadā izdevumi šim mērķim ir plānoti pašvaldības budžetā.
Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2017. gadā prognozēti EUR 375 787 apmērā. Būtiskākais ieņēmumu veids –

DOMES LĒMUMI

17. janvārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Veic grozījumus saistošajos noteikumos
par materiālo palīdzību novadā

Līdz šim Riebiņu novada iedzīvotājiem tika piešķirts
pabalsts veselības aprūpei EUR 43 apmērā. Ņemot vērā
iedzīvotāju pieprasījumu, ir pamatota nepieciešamība
pēc lielāka atbalsta iedzīvotājiem.
Izskatot Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta sagatavoto lēmumprojektu, domes sēdē pieņemts
lēmums izteikt Riebiņu novada domes 2014. gada 18. marta
saistošo noteikumu Nr. 4 «Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā» ar 4. sadaļas 4.4. punktu šādā redakcijā:
Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 50,00.
Tāpat nolemts papildināt Riebiņu novada domes
2014. gada 18. marta saistošos noteikumus Nr. 4 «Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā» ar 5. sadaļu šādā redakcijā: Pabalsts malkas iegādei. Tiesības uz materiālās palīdzības saņemšanu malkas iegādei ir: vientuļiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz EUR 180

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2017. gadā plānoti
EUR 281 021 apmērā, savukārt dabas resursu uzturēšana
plānota EUR 94 766 apmērā.
Iedzīvotāju skaits Riebiņu novadā uz 2017. gada 1. janvāri bija 5430 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam pagastos ir
tendence pakāpeniski samazināties. Riebiņu novadā iedzīvotāju skaita samazināšanos ir ietekmējusi negatīvā
dzimstības un mirstības proporcija, kā arī migrācija. Galvenie migrācijas iemesli – lauku kopsaimniecību likvidācija pagastos un rūpnieciska rakstura uzņēmumu slēgšana
pilsētā, bet pamatā tomēr vispārēja lauksaimnieciskās ražošanas sašaurināšanās. Tā saistīta ar lauksaimniecībai
nelabvēlīgām cenu izmaiņu tendencēm, kuras nespēj kompensēt esošās subsīdijas, esošā kredītpolitika valstī, ekonomisko garantiju trūkums un citi faktori.
Lai sekmētu dzimstību un noteiktu pašvaldības sociālās atbildības lomu, Riebiņu novadā arī 2017. gadā ir plānots
saglabāt piedzimšanas pabalstu ģimenēm EUR 150 apmērā.
Ļoti būtisks pašvaldības uzstādījums ir piedalīšanās
dažādos, īpaši ES finansētos projektos. Pašvaldība 2016.
gadā ir piedalījusies vairāku projektu izstrādē un realizācijā. Projektu finansējuma piesaistes realizācija notikusi
gan tieši, tas ir – kā projektu iesniedzējas organizācijas
statusā, gan arī sadarbībā ar citām publiskajām personām.
Riebiņu novada dome 2016. gada maijā iesniedza trīs
projektu pieteikumus biedrības «Preiļu rajona partnerība»
atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros – projektu Nr. 16-03-AL21-A019.
2201-000002 «Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu
novada domes sociālā dienesta vajadzībām», projektu
Nr. 16-03-AL21-A019.2202-000004 «Mūsdienīgas gaismas
aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu
sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada
kultūras namos» un projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2203000003 «Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu novadā». Sākotnēji projektus vērtēja biedrība «Preiļu rajona
partnerība», pēc tam Lauku atbalsta dienests. 2016. gada
31. oktobrī Riebiņu novada dome ir saņēmusi apstiprinājumu
no Lauku atbalsta dienesta visu trīs projektu īstenošanai,
un 2017. gadā notiks šo projektu realizācija.
2016. gadā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija
ceļu pārbūvei, projektiem, kas tiks iesniegti un realizēti
2017. gadā, LAD Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos».
2017. gadā turpināsies darbs pie projektu aktivitātēm
LAP programmas 2015.–2020. gadam «Pamatpakalpojumi
un ciematu attīstība» ietvaros, uzlabojot ceļu infrastruktūras Riebiņu novadā. 1. kārtā paredzēta Rušonas, Silajāņu un Riebiņu pagasta ceļu atjaunošana, lai nodrošinātu
kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem
un citiem interesentiem.
Tāpat tiek plānots piedalīties Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētās programmas SAM 3.3.1.
aktivitātē ar 2 projektiem: komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada
Stabulnieku pagastā ar līdzfinansējumu EUR 22 942,00
un komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās
infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā
ar līdzfinansējumu EUR 94 500,00 – Riebiņu novada pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas, Nr. 27
Gribolva–ZS «Liepas», Nr. 30 Gribolva–Vecbeči, Nr. 6
Krištobi–Meža Mičulīši, kur tiks veikta ceļa klātnes
pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai, kā arī
asfaltbetona seguma izbūve, novada uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

un, ja īpašumā nav mežs; ja mežs, lauksaimniecības zeme
nav uzdāvināta citai personai; lauksaimniecībā izmantojamā
zeme netiek nomāta citai personai; personām ar īpašām
vajadzībām – 1. grupas invalīdiem, ja viņiem nav likumīgo apgādnieku; ja palīdzības prasītājs faktiski dzīvo kopā
ar otru darbnespējīgu personu un viņu kopējie ienākumi
nepārsniedz EUR 285. Vienreizējs materiālais pabalsts
personai gadā malkas iegādei ir noteikts EUR 100.
Nolemts atcelt 2005. gada saistošos noteikumus Nr. 13
«Noteikumi par sociālās palīdzības saņemšanu Riebiņu
novada iedzīvotājiem malkas iegādei».

Apstiprina saistošo noteikumu projektu

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12-2016 «Publisko un pašvaldības
ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā» projektu.
Līdz ar 2016. gada 20. decembra saistošo noteikumu
Nr. 12-2016 spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem 2016. gada 19. janvāra saistošos noteikumus Nr. 22016.

Tiek plānots piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētās programmas aktivitātē SAM 5.4.1.
Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve
Natura 2000 teritorijās – dabas liegumā Jašas–Bicānu ezers
un īpaši aizsargājamā ainavu apvidū Kaučers, apgūstot
naudas līdzekļus EUR 15 000 apmērā.
Tāpat tiek plānots piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās programmas SAM 5.6.2. aktivitātē Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība ar līdzfinansējumu divu gadu griezumā EUR 249 148.
Atbalstot novada iedzīvotāju un uzņēmēju aktivitātes,
pašvaldība 2017. gada budžetā ir paredzējusi atbalstīt iniciatīvas un aktivitātes mazo grantu programmā biedrībām
un iniciatīvu grupām, piešķirot finansējumu EUR 6000
apmērā, un uzņēmējdarbības atbalsta programmā, piešķirot
uzņēmējiem finansējumu EUR 8000 apmērā.
Sociālajai aizsardzībai Riebiņu novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumos 2017. gadam plānoti 9,4 % no
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.
EUR 90 000 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.
Līdz šim un arī turpmāk tiks nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi sociālās aprūpes centrā «Rušona», bet
sociālā mājā «Rudenāji» piedāvāta dzīvojamā platība veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
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.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām arī 2017. gadā īstenos aktīvo nodarbinātības pasākumu «Algoti pagaidu sabiedriskie darbi».
Bezdarbnieku skaits, kuri iegūs vai uzturēs darba iemaņas
Riebiņu novada pašvaldībā, būs tādā pašā skaitā kā pagājušā gadā.
Nodarbinātības pasākumā var piedalīties bezdarbnieki,
kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, ir vismaz 6 mēnešus
reģistrēti NVA vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu»).
Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks saņem atlīdzību – EUR 150 mēnesī, kā arī NVA
veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai.
Reģistrētais bezdarba līmenis Riebiņu novadā uz
2016. gada 31. decembri bija 14,40 % no visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Kopējais bezdarbnieku skaits –
463, no tiem sievietes – 237, invalīdi – 64, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 34.
Riebiņu novada budžeta ienākumu un izdevumu sīkāks izklāsts tiks atspoguļots izdevuma «Riebiņu Novada
Ziņas» marta numurā.
Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Piešķir finansējumu

Vienbalsīgi pieņemts lēmums piešķirt finansējumu
EUR 450 apmērā Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.–12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursam.

Apstiprina dalību projektā un tā īstenošanai
nepieciešamā finansējuma apmēru

Domes sēdē nolemts iesniegt projektu «Riebiņu
novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82 pārbūve» Lauku
atbalsta dienestā Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos» atklātu projektu iesniegumu
konkursā.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nolemts pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 155 228,84 (ar
PVN 21 %), kā arī paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir, EUR 15 522,88
(tajā skaitā arī PVN 21 %) apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017. gada budžetā.

2017. gada februāris

Lemj par atkritumu
apsaimniekošanas tarifa grozījumu

Domes sēdē pieņemts lēmums apstiprināt jauno
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu – EUR 13,04
bez PVN par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
nosakot, ka Riebiņu novada administratīvajā teritorijā
tarifs stāsies spēkā no brīža, kad likumīgu spēku iegūs atbilstoši grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, ņemot
vērā likumā noteikto likmi un tās piemērošanas brīdi.
Pieņemts lēmums par tarifa izmaiņām katrā nākamā
kalendārā gadā, norādot tarifa summu (bez PVN) katram
gadam atsevišķi, proti: 2018. gadā – EUR 14,59; 2019.
gadā – EUR 15,83; 2020. gadā – EUR 16,91.
Saskaņā ar LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma
Pārejas noteikumu 36. punktu «Dabas resursu nodokļa
maksājumu pieaugumu atbilstoši nodokļa likmei, kas
stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī, par periodu no 2017.

gada 1. janvāra līdz pašvaldības pieņemtā lēmuma par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
spēkā stāšanās brīdim proporcionāli iekļauj turpmākajos
maksājumos periodā līdz 2017. gada 31. decembrim».
Nolemts pēc tarifa stāšanās spēkā noslēgt ar SIA
«EKO LATGALE» attiecīgu vienošanos pie līguma un
publicēt informāciju pašvaldības vietnē www.riebini.lv
un pašvaldības informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada
Ziņas».

Apstiprina Iepirkumu
komisijas pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «Riviera L» par būvdarbu veikšanu objektā «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa

3.

Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82 pārbūve»
ar piedāvāto līgumcenu EUR 118 088,79 (bez PVN);
‚ ar SIA «INTER RAO LATVIJA» par elektroenerģijas iegādi Riebiņu novada domes un tās iestāžu vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu EUR 55 485,385 (bez
PVN). Līguma summa uz 2 gadiem;
‚ ar SIA «Salang – P» par kancelejas preču iegādi
Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 32 362,37 (bez PVN);
‚ ar SIA «SELDING» par higiēnas preču, sadzīves
ķīmijas un speciālo mazgāšanas līdzekļu iegādi Riebiņu
novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu EUR
27 072,31 (bez PVN). Līguma summa uz 2 gadiem.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv
sadaļā Sēžu lēmumi

Paveiktais uz pašvaldības ceļiem 2016. gadā

Daudzviet gan uz valsts, gan pašvaldības autoceļiem nepieciešams būtisks finansiāls ieguldījums ceļa kvalitātes uzlabošanai.

Pateicoties 2015./2016. gada siltajai ziemai, aizvadītais gads bija ļoti darbīgs uz Riebiņu novada pašvaldības ceļiem. Ņemot vērā to, ka ziemas ikdienas
uzturēšanas darbiem bargās ziemās var tikt iztērēti
līdz pat 50 % no ceļu fonda naudas, visus šos ietaupītos līdzekļus varējām ieguldīt vasaras remontdarbos,
kas dod reālu ceļu stāvokļa uzlabojumu.
2016. gadā valsts, Riebiņu novada pašvaldības ceļu
un ielu uzturēšanai tika piešķirts EUR 281 021. Ceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbus veica IU Genādijs Petrovs (Rušonas un Silajāņu pagasts), ZS «Ozoli» (Riebiņu
un Stabulnieku pagasts), SIA «Recro-N» (Galēnu un Sīļukalna pagasts). Ceļu planēšanas (greiderēšanas) darbus
Rušonas pagastā veica VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs»,
bet pārējos pagastos – SIA «Krustpils». SIA «Krustpils»
veica arī bedrīšu remontu asfaltbetona segās, savukārt
vasaras ikdienas uzturēšanas darbus visā novada teritorijā – SIA «Neitrino».
Uz visiem novada autoceļiem tika veikti zāles, krūmu
atvašu un latvāņu pļaušanas darbi (uz A grupas ceļiem
2 reizes sezonā). Vismaz 1 reizi 1,5 mēnešos tika veikta
grants ceļu planēšana. Šogad problēmas radīja pirmā pavasara greiderēšanas reize, jo konkursā uzvarējušais uzņēmējs pārvērtēja savas iespējas un nebija gatavs vienlaikus veikt darbus visos 5 pagastos (steiga radīja arī darbu
kvalitātes neatbilstības), par ko pašvaldība sastādīja pretenziju aktu un samazināja darbu izmaksas. Ceļu greiderēšanas problēma kļūst aktuālāka ar katru gadu, jo nepieciešama speciālā tehnika – greideri, kas ir dārgi. Vietējie
uzņēmēji (pat valsts organizācijās) neriskē iegādāties
jaunu tehniku, bet vecā ir pastāvīgi jāremontē. Savukārt uzņēmēji no tālākiem novadiem nespēj operatīvi
ierasties.
2016. gadā tika veikti šādi ikdienas uzturēšanas darbi
uz pašvaldības autoceļiem STABULNIEKU pagastā:
Stabulnieki–Saunas Vulāni caurtekas attīrīšana no sanesumiem un izskalojuma aizbēršana; Krištobi–Patmalnieki nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju
tīrīšana ar ekskavatoru, ceļa klātnes profila atjaunošana,
seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu
0/32; Ūgaiņi–«Paures Mājas» nomaļu grunts uzaugumu
noņemšana, sāngrāvju tīrīšana un celmu raušana ar ekskavatoru, ceļa klātnes profila atjaunošana; Polkorona–
Meža Mičulīši seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu
maisījumu 0/32; Stabulnieki–Pastari ceļa klātnes profila
atjaunošana un seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu
maisījumu 0/32; Pastari–Kozuļņi iesēduma aizbēršana ar dolomīta šķembu maisījumu 0/32; Pievedceļš Vulānu kapiem nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, grants seguma atjaunošana un Pastaru kapiem – seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu 0/32.

GALĒNU pagastā: Stabulnieki–Kauperi–Lomi nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta
rakšana un tīrīšana ar motorgreideri, plastmasas caurtekas
ar diametru 0,4 m izbūve, iesēdumu un bedru labošana
grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos ar
dabīgo grants materiālu; Galēni–Priževoiti–Lomi nomaļu
grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta
rakšana un tīrīšana ar motorgreideri, ceļa klātnes profila
atjaunošana, seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu
maisījumu 0/32; Maltas Trūpi–Zamoži nomaļu grunts
uzaugumu noņemšana, sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru,
ceļa klātnes profila atjaunošana, seguma atjaunošana ar
dolomīta šķembu maisījumu 0/32; Leščinski–Ceperi
ceļa klātnes profila atjaunošana; Lomi–Desetnieki ceļa
klātnes un uzbēruma atjaunošana (bebru alu zem ceļa likvidēšana).
SILAJĀŅU pagastā: Krevi–Dumbrova–Golubi nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta rakšana, tīrīšana ar motorgreideri un ekskavatoru,
plastmasas caurtekas ar diametru 0,4 m izbūve, iesēdumu
un bedru labošana ar dabīgo grants materiālu, seguma atjaunošana ar sagatavotu granti; Bikova–Nalobņa nomaļu
grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta
rakšana, tīrīšana ar motorgreideri un ekskavatoru, celmu
un sakņu izraušana, ceļa klātnes profila atjaunošana, iesēdumu un bedru labošana ar dabīgo grants materiālu,
seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu
0/32; Ornīši–Ušpeļi nomaļu grunts uzaugumu noņemšana,
seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu
0/32; Pušča–Jačmenišķi–Kotlerova nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta rakšana un tīrīšana ar ekskavatoru.
RUŠONAS pagastā: Bašķi–Kastīre nomaļu grunts
uzaugumu noņemšana; Eisāgi–Antonišķi–Makuši nomaļu
grunts uzaugumu noņemšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos, sāngrāvju mehanizēta rakšana, tīrīšana ar ekskavatoru, celmu raušana; Šanti–Kropova seguma atjaunošana ar sagatavotu granti; Kategrade–Ondzuļi–Gaileiši nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju
mehanizēta tīrīšana un atjaunošana ar motorgreideri, celmu raušana, ceļa klātnes profila atjaunošana; Bašķi–Ozoli–Zeinišķi izskaloto ceļa uzbērumu atjaunošana; Kastīre–Geļenova–Šaures sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru,
nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos; Rušona–Siveriņa nomaļu grunts uzaugumu noņemšana; Lipņaki–Solkas kapi nomaļu grunts
uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta tīrīšana un
atjaunošana ar ekskavatoru, iesēdumu un bedru labošana
ar dabīgo grants materiālu un seguma atjaunošana ar sagatavotu granti, sanesumu attīrīšana caurteku galos; Dāboli–Zeiles–Šņepsti nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, iesēdumu un bedru labošana ar dabīgo grants

materiālu un seguma atjaunošana ar sagatavotu granti;
Lauku iela (Aglonas stacija) seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu 0/32; Gaiļmuiža–Ludvigova
nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta rakšana, tīrīšana ar ekskavatoru, celmu raušana,
plastmasas caurtekas ar diametru 0,4 m izbūve, iesēdumu
un bedru labošana ar dabīgo grants materiālu un seguma
atjaunošana ar sagatavotu granti un dolomīta šķembu
maisījumu 0/32; Izskalojumu likvidēšana Kastīrē, Upes
ielā; Gaiļmuižā kanalizācijas aku nosegšana ar dolomīta
šķembu maisījumu 0/32 un ūdens ņemšanas laukuma
izbūve; Rutuļi–Aglonas stacija dzelzsbetona caurtekas
izbūve, izmantojot derīgos posmus ar diametru 1,0 m, un
izskaloto ceļa uzbērumu atjaunošana; koku un krūmu
griešanu, un utilizāciju pagasta teritorijā bez maksas
veica SIA «Automobilsts».
SĪĻUKALNA pagastā: Vecsēta–Kapsēta–Opolie nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju rakšana,
tīrīšana ar motorgreideri un ekskavatoru, ceļa klātnes
profila atjaunošana, seguma atjaunošana ar dolomīta
šķembu maisījumu 0/32; Brokas–Jaungaiļi–Bojāru
Eriņi–Brokas ceļa klātnes profila atjaunošana, seguma
atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu 0/32; Teilāni–Grāvuļi–Straujupe ceļa klātnes profila atjaunošana,
seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu
0/32.
RIEBIŅU pagastā: Riebiņi–Skangeļu kapi nomaļu
grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta rakšana, tīrīšana ar ekskavatoru un izskaloto ceļa uzbērumu
atjaunošana; Pieniņi–Jaunie Rumpi nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta rakšana,
tīrīšana ar ekskavatoru un sanesumu attīrīšana caurteku
galos; Pušča–Silajāņu pagasts–Kotļerova nomaļu grunts
uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta rakšana
un tīrīšana ar ekskavatoru; Kokorieši–Mazie Orieši nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta rakšana un tīrīšana ar ekskavatoru, iesēdumu un
bedru labošana ar dabīgo grants materiālu un seguma atjaunošana ar sagatavotu granti; Kalnacki–Sunepu kapi
seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu
0/32; Duntišķi–Skangaļu karjers–Riebiņi nomaļu grunts
uzaugumu noņemšana, celmu izraušana, sāngrāvju mehanizēta rakšana un tīrīšana ar ekskavatoru, seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu 0/32; Skolas
iela Riebiņos celmu izraušana, nomaļu grunts uzaugumu
noņemšana, iesēdumu un bedru labošana ar dabīgo
grants materiālu, plastmasas caurtekas ar diametru 0,5 m
izbūve; Novini–Paļšas kapi plastmasas caurtekas ar diametru 0,5 m izbūve, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, sāngrāvju mehanizēta rakšana un tīrīšana ar ekskavatoru; Aizupes iela Riebiņos seguma atjaunošana ar
dolomīta šķembu maisījumu 0/32.
2017. gadā turpināsim veikt visus iesāktos ikdienas
uzturēšanas remontdarbus. Pie šāda nepietiekama valsts
finansējuma (2017. gadā finansējums nav palielināts, bet
par to nākamajā avīzes numurā) nav iespējams veikt lielākus remontdarbus garākos ceļa posmos, tādēļ turpināsim pakāpeniski – vispirms sakārtosim ceļa ūdens atvades sistēmu, tad uzlabosim segumu, kas var aizņemt 2
līdz 3 gadus.
Valsts beidzot mazajiem novadiem ir atļāvusi startēt Eiropas Savienības finansētajās programmās, tādēļ
2017. gadā paredzēts uzsākt ievērojamus ceļu pārbūves
darbus. Visu iepriekšējo gadu intensīvi gatavojām dokumentāciju (projektu saskaņošana, programmu izstrāde,
aprēķini, datu vākšana un pamatošana, sadarbības līgumu slēgšana ar uzņēmējiem, iepirkuma procedūras utt.).
Remontdarbu dēļ var pasliktināties blakus esošo ceļu
kvalitāte, pa kuriem notiks būvmateriālu transportēšana.
Aicinām būt iecietīgiem un saprotošiem, iespēju robežās
operatīvi rīkosimies, pieprasot uzņēmējiem labot to radītos ceļu bojājumus.

4.

Desmito gadu meklēs
«Gaismas nesējus» Latvijas pagastos

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (biedrība)
aicina lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai «Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs». Līdz 10. martam biedrība gaidīs vēstules un stāstus par pagastu bibliotekāriem, kas ir pašaizliedzīgi,
radoši, aktīvi, entuziasma pilni savā darbā un neaizstājami savā pagastā.
Konkurss norisināsies desmito reizi. Katru gadu tiek apbalvoti
četri bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales. Konkurss «Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs» ir īpaši Latvijas mazo gaismas piļu darbiniekiem
veltīts pasākums, lai novērtētu viņu darbu un veikumu savā pagastā un pievērstu visas Latvijas uzmanību pozitīviem, iedvesmojošiem notikumiem reģionos. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem
bibliotekāriem.
Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas uz gaisma@gaisma.lv
vai LNB Atbalsta biedrībai, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.

PASĀKUMI FEBRUĀRĪ

Riebiņu KC
F 18. februārī plkst. 19.00, svinot Visu mīlētāju svētkus un Riebiņu KC vīru vokālā ansambļa 3 gadu jubileju,
aicinām līksmot kopā ar mums nopietni nenopietnajā muzikālajā koncertšovā «Tā dullā Amora dēļ!». Amora bultas
raidīs VIŅŠ – pats Amors, bet par jautru noskaņu rūpēsies
šova deju grupa «Malika», Riebiņu KC vīru vokālais ansamblis, Sīļukalna teātra kopa, Sīļukalna sieviešu vokālais
ansamblis «Aicinājums», Galēnu VPDK «Amizieris», Stabulnieku sieviešu vokālais ansamblis «Noktirne», Stabulnieku VPDK, Riebiņu KC popgrupa un sieviešu vokālais
ansamblis, Rušonas vīru vokālais ansamblis, Aizkalnes
TN sieviešu ansamblis «Visiem dzīves gadījumiem» u.c.
Plkst. 22.00 lielā svētku balle ar pārsteigumiem. Par karstasinīgu deju mūziku rūpēsies grupas «Serenāde» un «Paldies par dejām». Galdiņu rezervēšana ballei līdz 16. februārim, zvanot pa tālruni. 29945610. Ieeja koncertā – bez
maksas, ballē – EUR 5.
F 21. februārī plkst. 11.30 skatuves runas konkurss un
vokālo ansambļu skate 1.–12. klašu skolēniem «Balsis».

Galēnu KN
F 11. februārī plkst. 19.00 deju kolektīva «Amizieris»
5 gadu jubilejas koncerts «Dalies mīlestībā ar mums».
Piedalās Galēnu pašdarbnieki, Riebiņu novada VPTDK,
Dricānu,Viļakas VPTDK, Feimaņu KN pašdarbnieki un
Riebiņu novada apvienotais vīru vokālais ansamblis.
F 14. februārī plkst. 19.00 visu mīlētāju dienā m. f.
«Svingeri» – viegla komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli. Filmas režisors – Andrejs Ēķis, producenti Kristians Alhimionoks un Zanda Seņkova. Lomās:
Intars Rešetins, Kristīne Nevarauska, Jānis Jubalts, Elīna
Vāne, Ģirts Ķesteris, Kristīne Belicka, Jurijs Djakonovs.
Vecuma ierobežojums 16+. Filmas demonstrēšanu organizē Kinopunkts. Ieejas maksa – EUR 2,50.
F No 14. līdz 28. februārim KN mazajā zālē 2016. gada mākslinieku plenēra «Latgales mākslas nedēļa Riebiņos» darbu izstāde.

Rušonas KN
F 25. februārī plkst. 19.00 pasākums «Jādzīvo, lai būtu prieks...». Plkst. 22.00 groziņballe, spēlēs grupa «Ezers».
Ieejas maksa – EUR 3.

Stabulnieku KN
F 24. februārī plkst. 22.00 balle ar grupu «Zaļā Gaisma». Ieejas maksa – EUR 4.
Sīļukalna KN
F 11. februārī plkst. 22.00 balle ar grupām «Kreisais
pagrieziens» un «Velves». Ieejas maksa – EUR 4.
F 25. februārī plkst. 22.00 balle, spēlēs Aldis Kise.
Ieejas maksa – EUR 4.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 6. februāra skatāma Elstu ģimenes gleznu izstāde «Paaudžu izjūta».
F 15. februārī no 9.00 līdz 16.00 Ēnu diena 2017.
F 24. februārī plkst. 11.00 informatīva lekcija, ko vadīs Riebiņu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja Juta Vaivode.

Ar visiem februārī paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības vietnē www.riebini.lv vai sociālajos tīklos
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!

2017. gada februāris

Informācija par Pašvaldības autoceļu
reģistra aktualizāciju

2016. gada rudenī tika iesākta Riebiņu novada pašvaldības ceļu reģistra aktualizācija. Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtību nosaka Ministru kabineta 2009. gada
15. septembra noteikumi Nr. 1052 «Pašvaldību
ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība».
Atbilstoši MK noteikumiem lēmumu par konkrēta ceļa iekļaušanu vai izslēgšanu no pašvaldības
ceļu un ielu reģistra pieņem pašvaldība. Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija attiecas tikai uz
Riebiņu pašvaldības īpašumā, valdījumā esošajiem
ceļiem un ielām, kas atrodas tās grāmatvedības
uzskaitē (bilancē).
Gadījumā, ja pašvaldības ceļš atrodas uz pašvaldībai nepiederoša zemes īpašuma, pašvaldībai jāierosina lineārās inženierbūves (pašvaldības ceļa vai
ielas) datu reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), iesniedzot
Valsts zemes dienestā (VZD) iesniegumu. Iesniegumam jāpievieno inženierbūves deklarācija, grafiskais pielikums un īpašumu apliecinošs dokuments
atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 4. oktobra
noteikumu Nr. 263 «Kadastra objekta reģistrācijas
un kadastra datu aktualizācijas noteikumi» 29.2. un
31. punktā noteiktajam. Pēc pašvaldības inženierbūves reģistrācijas kadastrā Valsts zemes dienests
izsniedz pašvaldībai apliecinājuma vēstuli par datu
reģistrāciju un inženierbūvei tiek piešķirts kadastra
apzīmējums, kas jānorāda pie pašvaldības ceļa reģistrācijas.
Zemju (nekustamā īpašuma) īpašnieki, uz kuru
zemes vienībām atrodas pašvaldības autoceļi (domāts – Pašvaldību ceļu reģistrā reģistrētie ceļi, starp
tiem esošie servitūta ceļi – apgrūtinājumi, kas noteikti fizisko vai juridisko personu īpašumos) ir saņēmuši vai saņems no Valsts zemes dienesta (VZD)
informatīvo vēstuli «Par inženierbūves reģistrāciju
NĪVK IS». Tas nozīmē, ka pašvaldība pilda likuma
«Par autoceļiem», Ministru kabineta 2009. gada
15. septembra noteikumu Nr. 1052 «Pašvaldību ce-

ļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība» un Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu
Nr. 263 «Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi» prasības. 2015. gada 1. janvāra likuma «Zemes pārvaldības likuma»
8. pants nosaka, ka: «Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai
valsts ceļš un iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz
citas personas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu. Valsts vai
pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas vienojas ar zemes īpašnieku par zemes
zem ceļa atsavināšanu un atsavina to saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Valsts meža zemi atsavina Meža likumā noteiktajā
kārtībā». Termiņš – 2020. gada 1. janvāris.
2017. gadā Riebiņu novada domē tiks slēgti nomas (patapinājuma) līgumi ar zemes īpašniekiem
par zemi vai tās daļu zem ceļiem, kura var tikt atsavināta likuma noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja zemes īpašnieks atteiksies to darīt, Riebiņu novada
dome būs spiesta šo ceļu izslēgt no Pašvaldību ceļu
reģistra. Šajā gadījumā ceļš paliks par privāto māju
ceļu kā servitūta apgrūtinājumu. Likums, kas regulē ceļa servitūta izlietošanas tiesības ir Civillikums.
Civillikums nosaka, ka servitūts ir tādas tiesības uz
svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesības uz to ir lietošanas ziņā ierobežotas kādai noteiktai personai vai
noteiktam zemes gabalam par labu. Likuma «Par
autoceļiem» 23. panta 2. daļa nosaka, ka gadījumos,
kad ceļu izmanto satiksmei uz servitūta pamata,
ceļa uzturēšanas pienākums ir servitūta lietotājam. Šādā gadījumā pašvaldība nesaņem valsts finansējumu un tai nebūs pienākums uzturēt privātos
ceļus.
Lūdzam būt atsaucīgiem un pēc uzaicinājuma
ierasties Riebiņu novada domē.

Galda tenisa un novusa sacensības

25. februārī plkst. 10.00 Galēnu pamatskolas sporta zālē norisināsies novada novusa turnīrs, bet
4. martā plkst. 10.00 Galēnu pamatskolas sporta zālē notiks galda tenisa sacensības.
Turnīru nolikumi pieejami pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

Riebiņu vidusskolā tiks iedibināta
tradīcija – Sniega diena

Sniega diena Riebiņu vidusskolā noritēja visvējainākajā janvāra trešās nedēļas dienā, bet
tas nemazināja dalībnieku skaitu. Kopumā sniega dienā piedalījās aptuveni 150 dalībnieku,
kas visi saņēma Latvijas slēpošanas federācijas apliecinājumu
par dalību.
Jaunākie dalībnieki – 1.–4. klašu skolēni – sniega dienu uzsāka
kopā ar rūķi Gregoru vingrojot,
kā arī turpinot sniegotas atrakcijas uz kalna – cīņa izvērtās par
garāko, kā arī visdraudzīgāko nobraucienu no kalna.
Savukārt 5.–8. klašu skolēnu
kolektīvi sacentās pielāgotās biatlona sacensībās. Katras klases
4 slēpotāji veica noteiktu distances daļu un centās trāpīt mērķi ar
lidojošo šķīvīti. Ja tas neizdevās,
klasesbiedriem nācās skriet soda apļus. Veiksmīgākie un ātrākie slēpotāji, kā arī skrējēji bija
8. klase.
Šajā disciplīnā auksti nebija
nevienam, izņemot laika tiesnesi –
skolotāju Skaidrīti. Pedagogiem
izdevās sasildīties, piedaloties
9.–12. klašu un pieaugušo sacensībās biatlonā. Šeit gan par katru
kļūdu šaušanā vajadzēja pašam izslēpot soda apli. Veiksmīgākie šāvēji distanci varēja veikt īsākā

Komandas gars un lielisks noskaņojums – tas vienoja visus «Sniega dienas» dalībniekus gan Riebiņu vidusskolas sporta laukumā, gan uz kalniņa.

laikā. Šajās sacensībās veiksmīgākā izrādījās 12. klases komanda. Tieši viņi drīkstēs savus vārdus ierakstīt uz sacensību galvenā
kausa, ko arī nodrošināja Latvijas
slēpošanas federācija.
Paldies jaunsargu instruktoram V. Pastaram par nodrošinātu šaušanas vietu un ļoti labi
piešautiem ieročiem. Saldās balvas labākajiem slēpotājiem sagādāja Riebiņu novada dome, kā
arī Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka.

Vairāk informācijas – skolas
mājaslapā.
Ceram, ka sniegs aizkavēsies
un varēsim sarīkot atsevišķas sacensības pieaugušajiem, jo skolas
darbinieku vidū ir daudz aktīvu
un meistarīgu slēpotāju. Bet, ja
ne šogad, tad nākamgad noteikti
aicināsim pagasta slēpotājus janvārī piedalīties «Sniega dienas»
biatlonā Riebiņu vidusskolas trasē.
Riebiņu vidusskolas
skolotāju komanda

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.

