Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

Novada domes priekšsēdētājs, deputāti
un administrācija tikās ar iedzīvotājiem

Sīļukalniešu jautājumos ieklausās (no kreisās) domes deputātes Margarita
Krole, Inese Kunakova, domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis un novada domes plānošanas un attīstības daļas vadītāja Inese Jakovele.

Trīs dienas – 20., 22. un 24. februārī, novada iedzīvotāji pulcējās
pagastu centros uz tikšanos ar novada domes vadību, deputātiem un
domes speciālistiem. Uz sarunu ar novada uzņēmējiem, zemniekiem,
pensionāriem, iestāžu darbiniekiem un jauniešiem bija ieradies Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, priekšsēdētāja
vietnieks Jāzeps Ivanāns, izpilddirektors Āris Elsts, domes deputāti
Andrs Sondors, Alberts Upenieks, Ārija Pudule, Margarita Krole, Inese Kunakova, Jānis Kupris, Marija Bernāne, Maigonis
Mediņš, Ivans Ludāns, kā arī novada domes komunālās nodaļas vadītājs Roberts Kabakovs un plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Inese Jakovele.
Iesākot dialogu ar iedzīvotājiem, novada domes priekšsēdētājs
P.Rožinskis visos pagastos iedzīvotājus informēja par aizvadītajā
gadā realizētajiem projektiem, par pašvaldības līdzekļu izlietojumu
iestāžu uzturēšanai, kā arī informēja par apstiprināto 2017. gada budžetu un plānotajiem darbiem, kas veicami šajā gadā.
Būtiskākais finansiālais ieguldījums, kas skars pilnīgi visus pagastus jau šogad un arī 2018. gadā, ir pašvaldības autoceļu remontdarbi.
Lai realizētu šo mērķi, novada dome startēja Eiropas Savienības finansētajās programmās. Piesaistot līdzekļus, 2017. gadā paredzēts uzsākt
ievērojamus ceļu pārbūves darbus, norādīja domes priekšsēdētājs.
Savukārt novada domes un plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Inese Jakovele uzsvēra, ka tāpat kā līdz šim, pašvaldība startēs iespējamās valsts programmās, lai piesaistītu līdzekļus dažādu projektu
realizācijai, tāpat tiks izsludināts mazais grantu projekts, kur Riebiņu
novada dome piešķir novada biedrībām iespēju saņemt finansējumu
ideju, projektu realizācijai. Jauninājums šogad būs iespēja saņemt pašvaldības finansējumu projektu realizācijai tieši novada uzņēmējiem.
Tāpat domes vadība un deputāti uzsvēra un aicināja iedzīvotājus
turpināt būt aktīviem un rakstīt projektus, kas sniedz sabiedrisku
labumu, jo pašvaldība šādu iniciatīvu līdz šim vienmēr ir atbalstījusi
un līdzfinansējusi biedrību un iedzīvotāju grupu sniegtos projektus.
Paldies visiem, kuri atnāca, uzdeva jautājumus un izteica ierosinājumus, taču jāatzīst, ka šogad novada iedzīvotāju aktivitāte bija visai zema. Tomēr arī turpmāk pašvaldība centīsies organizēt domes
priekšsēdētāja, domes deputātu un administrācijas speciālistu tikšanos
ar iedzīvotājiem klātienē katrā novada pagastā, aicinot uz diskusiju.
Rolands Naglis,
sabiedrisko attiecību speciālists

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!

No 2017. gada 1. marta pakāpeniski tiek ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes nr. 312 «Masas ierobežojums 10 t» uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem.
Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties
uz MK noteikumiem nr. 456 «Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību
un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi» līdz ar pavasara šķīdoņa laiku, un lai novērstu autoceļu bojājumus.
Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem
klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss, saulains laiks), ierobežojumi
uz noteiktu laiku var tikt atcelti.
Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauku saimniecībām laikus izvest,
piegādāt kravas līdz ierobežojumu ieviešanai.
Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties
operatīvajiem transportlīdzekļiem; nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes ierobežojumu
ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā
ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.
Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem
pieejama pa tālr. 65324378.
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Riebiņos izskanēja vokālās mūzikas
un skatuves runas konkurss

Izskanējis Riebiņu novada
skatuves runas konkurss un
vokālās mūzikas konkurss «Balsis». Jāteic, ka jau ierasti mūsu
novadā šie abi konkursi notiek
kopā – gan skatītājiem interesantāk, gan jaunajiem māksliniekiem ceļš uz Riebiņu kultūras
centru jāmēro vienu reizi.
Šoreiz konkurss aizsākās ar
Riebiņu novada multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra «Pakāpieni» vadītājas Lienes Ustupes
demonstrēto filmu «Viss, ko vajag, ir tepat» par Riebiņu novadu.
Šis jauniešu uzņemtais video stāsta to, ka tepat, Riebiņu novadā, ir
daudz kā interesanta un saistoša, brīnišķīga daba, aizrautīgi un
viesmīlīgi cilvēki. Dalībniekiem
tas bija lielisks konkursa sākums
un apliecinājums tam, ka mēs
visi nākam no vislieliskākās vietas – no Riebiņu novada.
Konkurss bija pierādījums tam,
ka mūsu novadā dzīvo talantīgi
un daudzsološi dziedātāji un daiļlasītāji, tāpēc nebija viegls darbs
kompetentajām žūrijām, kas vērtēja abus konkursus. Kolektīvu muzikālo sniegumu klausījās izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, vokālo ansambļu vadītājs, daudzu dziesmu autors Fredis
Bergmans un sabiedrisko lietu
speciālists Rolands Naglis, savukārt skatuves runas sniegumā iedziļinājās JIC «Pakāpieni» vadītāja Liene Ustupe, kultūras centra
vadītāja Ilga Pokšāne un amatierteātra vadītājs Oskars Bērziņš.
Dravnieku, Galēnu, Riebiņu un
Sīļukalna vokālie ansambļi jaunākajā grupā dziedāja latviešu
tautas dziesmu a capella, bet otrā bija brīvās izvēles dziesma.
Repertuāra izvēlē bija dažādība –

Šie skatuves runas konkursa uzvarētāji Riebiņu novadu pārstāvēs Latgales reģiona konkursā.

izpildījums galvenokārt atbilda
izvēlētās dziesmas stilistikai,
jaunie dziedātāji kopā ar savām
skolotājām prata atklāt dziesmas
saturu. Dravnieku duets nopelnīja 36,5 punktus, Galēnu dziedātāji – 36,8 punkti, vislielāko punktu
skaitu (39,3) saņēma Riebiņu vidusskolas ansamblis, bet Sīļukalna vokālisti – 37 punktus. Visi ansambļi saņēma otrās pakāpes diplomus.
Skatuves runas konkursā piedalījās 22 dalībnieki. Katrs no
runātājiem vērtēšanai piedāvāja
divus darbus – dzejoli un prozas
tekstu. Izraudzītie darbi bija
daudzveidīgi, atbilstoši bērnu vecumposmam un arī saistoši. Vislielākā konkurence bija 4.–6. klašu grupā – 9 dalībnieki. Skatuves
runas konkurss tika vērtēts četrās grupās. Trīs augstāko vērtējumu ieguvēji ir no Galēnu pamatskolas – pirmo klašu grupā visaugstāko novērtējumu (46 punkti) ieguva Rūta Stafecka, 2.–
3. klašu skolēnu vidū – Dans Puduls (46 punkti), 4.–6. klašu gru-

pā – Miks Severīns Bernsons
(47 punkti), bet 7.–9. klašu grupā
par uzvarētāju kļuva Aivis Upenieks no Dravnieku pamatskolas (47 punkti).
Šie skolēni pārstāvēs Riebiņu
novadu Latgales reģiona konkursā, kas 4. aprīlī notiks Preiļos.
Pasākuma noslēgumā zaudētāju nebija – visi saņēma gan diplomus, gan balvas, tika iegūta
vērtīga skatuves pieredze. Arī no
žūrijas komisijām skolēni saņēma noderīgus padomus.
Paldies abām vērtēšanas komisijām par pozitīvu gaisotni un stingrību, kultūras centram un pašvaldībai par pretimnākšanu, Evelīnai
Visockai par atbalstu, dalībniekiem par uzdrīkstēšanos un, protams, viņu skolotājām par palīdzību, iedrošināšanu un iemācīšanu.
Ārija Bergmane-Sprūdža,
Riebiņu novada mākslas
jomas MA vadītāja,
Rita Pudāne,
Riebiņu novada klases
audzinātāju MA vadītāja

Līdz 31. martam piesaki talkošanas vietu Riebiņu novadā

Strauji tuvojas lielākā pavasara sakoptības akcija – Lielā Talka, kas visā valsts
teritorijā šogad norisināsies 22. aprīlī, tādēļ aicinām iedzīvotājus aktīvi sniegt
savus priekšlikumus par talkošanas vietām Riebiņu novadā.
Informāciju lūgums iesniegt līdz šī gada 31. martam Lielās Talkas koordinatoram
Riebiņu novadā Rolandam Naglim, sniedzot priekšlikumus iesniegumu formā pagastu
teritoriālajās pārvaldēs (ar norādi «Lielās Talkas koordinatoram R. Naglim»), Riebiņu
novada domē – Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads (12. kabinets) vai, sūtot elektroniskās vēstules uz
e-pasta adresi: rolands.naglis@riebini.lv.
Arī šogad, lai veiksmīgi nodrošinātu Lielās Talkas laikā savākto atkritumu nogādi poligonos, Lielās
Talkas organizatori oficiālo talku norises vietās nodrošinās speciālus maisus. Tāpat sekojiet līdzi
aktuālākajai informācijai www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.
R. Naglis, Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Makšķernieku ievērībai Riebiņu novada teritorijā

Atgādinām, ka Riebiņu novada teritorijas ūdenstilpnēs: Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja
un Rušonas ezerā¬ ir licencētā makšķerēšana, kas
tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem licencēto
makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un Riebiņu novada domes saistošajiem
noteikumiem nr. 8.
Licences var iegādāties:
‚ Elektroniski mājaslapā www.epakalpojumi.lv
‚ Riebiņu novada Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē (Liepu 5a, Kastīre, Rušonas pagasts,
Riebiņu novads, LV-5329), tālr. 65326101, darba
dienās plkst. 9.00–17.00;

‚ Riebiņu novada domes kasē (Saules iela 8,
Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326),
tālr. 65324641, darba dienās plkst. 9.00–17.00.
Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto
licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu
kontrolē:
‚ Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības
pārvaldes valsts vides inspektori;
‚ Valsts vides dienesta pilnvarotās personas;
‚ Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieki un
pilnvarotās personas.
Sīkāka informācija par licencēto makšķerēšanu
Riebiņu novada teritorijā ir atrodama mājaslapā
www.riebini.lv, kā arī Riebiņu novada domē.
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Plānotie ieņēmumi 2017. gadā
Pozīcija

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Valsts nodevas, bāriņtiesa
Valsts nodevas, dzimtsarakstu nodaļa
Pārējās valsts nodevas
Pašvaldību nodevas – dokumenti
Pašvaldības nodevas par būvatļaujām
Pārējās pašvaldību nodevas
Pašvaldības sodi
NĪN soda sankcijas
Zvejas tiesību izmantošana
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldības ēku, būvju
pārdošanas
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
Pašvaldības mantas realizācija
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 5,
6-gadīgu bērnu apmācībai
GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsts
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai
Dotācija mācību grāmatu, līdzekļu iegādei
Asistenta pakalpojumu nodrošinājums
Dotācija vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei
Nodarbinātības pasākumu veicināšanas
dotācija
Dotācija skolu apgādei ar augļiem
Projektu priekšfinansējumu atgriešana
Ieņēmumi no PFIF
Pašvaldību transferti ar citām pašvaldībām
izglītībai
Vecāku maksas par PII pakalpojumiem
Ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu
Kancelejas pakalpojumu iemaksas
Telpu īre KN
Zemes noma
Telpu īre – dzīvokļu īre
Telpu noma
Saimniecības telpu noma
Maksa par personu uzturēšanos soc.
aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļetēm

Plānotais
2017. gadā
(EUR)

1 505 895
226 053
32 000
37 746
3 600
270
260
170
1 600
270
1 120
18 000
8 000
10 000
500
10 000
600

23 828
7 200
687 365
24 000
9 133
17 367
6 900

66 500
1 400
64 781
1 476 605
150 000
3 900
6 800
320
3 000
6 800
7 300
8 000
420
12 000
7 200

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem
Pensijas
Izsoles
Autotransporta pakalpojumi
Ūdensskaitītāji
Dažādi pašu ieņēmumi
Traktora pakalpojumi
Dalības maksas
Santehniķa pakalpojumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Kopā ieņēmumi
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
IEŅĒMUMI PAVISAM

104 507
67 300
135
2 500
100
5 000
470
200
220
236 172
4 627 335
574 183
5 201 518

Pielikums nr. 6
Riebiņu novada domes 2017. gada 31. janvāra
saistošajiem noteikumiem nr. 2/2017

Riebiņu novada domes 2017. gada
pamatbudžeta izdevumu sadalījums
pa iestādēm un pasākumiem
Izdevumu veidi

Vispārējie vadības dienesti
Novada domes administrācija, komisijas
Deputāti
Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde
Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde
Aizdevumu procentu maksājumi
Savstarpējie norēķini
Ekonomiskā darbība
Būvvalde
Dabas resursu nodoklis
Lauksaimniecības konsultanti
Līdzfinansējums biedrībām
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
PVN
Klientu apkalpošanas centrs
Vēlēšanu komisija
Finansējumi projektiem
Jauniešu centrs
Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana, labiekārtošana
Stabulnieku komunālā saimniecība
Sīļukalna komunālā saimniecība
Silajāņu komunālā saimniecība

Izdevumi
EUR

495 913
81 075
14 115
18 485
18 412
13 607
17 436
14 310
36 792
230 707
940 852
22 000
5 000
13 447
14 261
66 550
40 000
6 705
13 325
441 232
24 844
647 364
63 598
23 088
36 165

Riebiņu komunālā saimniecība
Galēnu komunālā saimniecība
Rušonas komunālā saimniecība
Novada komunālā saimniecība
Atpūta, kultūra un sports
Stabulnieku KN
Sīļukalna KN
Silajāņu KN
Rušonas KN
Riebiņu KC
Galēnu KN
R. Mūka muzejs
Novada sports
Tūrisms
Silajāņu bibliotēka
Riebiņu bibliotēka
Galēnu bibliotēka
Rušonas bibliotēka
Kotļerovas bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Kastīres bibliotēka
Pieniņu bibliotēka
Izglītība
Riebiņu PII «Sprīdītis»
Dravnieku pamatskola
Galēnu pamatskola
Sīļukalna pamatskola
Rušonas pamatskola
Riebiņu vidusskola
Izglītība (pārējā)
Norēķini par izglītības pakalpojumiem
Norēķini par Preiļu CB pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Sociālā aizsardzība

Novada sociālais dienests

Sociālās aprūpes centrs «Rušona»
Sociālā māja «Rudenāji»
Bāriņtiesa

72 066
21 971
86 387
177 161
480 436
36 180
45 721
19 279
30 240
131 317
70 705
17 940
24 997
16 452
10 308
44 595
10 602
24 629
6 592
11 862
10 581
6 809
545 777
226 485
198 185
261 175
127 297
264 440
608 762
40 561
1 726 905
227 000
1 707
2 000
230 707

187 119

223 260
42 726

35 700

Aizņēmumu atmaksa
Nesadalītie izdevumi

Aizvietošana

488 805

337 190
14 830

Atalgojums uz dokumenta pamata
Redzes korekcijas līdzekļi, pabalsti tuvinieku
nāves gadījumā

12 359

PAVISAM

5 201 518

7 000

34 189

Novada skolēni piedalījās novadpētniecības konkursā
«Riebiņu novada cilvēki – Latvijas dārgumi»

Dravnieku pamatskolas komanda ar skolotāju konsultanti Āriju Puduli –
1. vietas ieguvēji.

Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures
notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā. Vēsturi veido
cilvēki, un katrā pagastā ir gan tādi, kurus pazīst ne tikai
Latgalē, bet arī visā Latvijā, gan tādi, kuri plašākai sabiedrībai
nav zināmi, bet ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā.

Konkursa mērķis bija atklāt un darīt zināmus
šos vietējos dārgumus, pastāstīt kāda cilvēka dzīvesstāstu. 9. februārī jaunie novadpētnieki tikās
Riebiņu vidusskolā, lai prezentētu savus darbus.
Tika vērtēta ne tikai darba oriģinalitāte, radoša
pieeja un noformējums, vēstures avotu izmantojums,
prasme tos analizēt, bet arī darba nozīmīgums un
pielietojamība. Konkursā piedalījās četras komandas:
Dravnieku pamatskolas 9. klases komanda, Galēnu
pamatskolas 7.–8. klases komanda, Riebiņu vidusskolas 8. klases un 9.a klases komanda.
Meitenes no Dravniekiem skolotājas konsultantes
Ārijas Pudules vadībā bija veidojušas videofilmu –
interviju par savu ievērojamo novadnieku Antonu
Skuteli, Rīgas Stradiņa universitātes emeritēto profesoru, farmakologu, lielu savas dzimtās puses
patriotu. Galēnieši ar vēstures skolotāju Ritu Upenieci savu pētījumu veica par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra lopkopības nodaļas
vadītāju, starptautiski sertificētu «Cow signāls»
konsultanti Latvijā Silviju Dreijeri. Riebiņu vidusskolas 8. klase kopā ar audzinātāju Irēnu Ormani
pētīja materiālus par Riebiņu vidusskolas pirmo direktoru Ivanu Staričenoku, veidojot savu darbu kā
direktora 90 gadu dzimšanas un 10 gadu nāves atceres zīmi. Savukārt 9. a klase (audzinātāja Mārīte
Pokšāne) apkopoja informāciju par Helēnu ErsuKozlovsku – pirmo latgalieti ar konservatorijas iz-

glītību, kas dzimusi un bērnību pavadījusi Riebiņu
muižā.
Konkursa laikā skolēni ne tikai prezentēja
savus darbus, bet arī iepazinās ar novadpētniecības
darbu Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Par to
pastāstīja Riebiņu novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre Guna Bramane. Savukārt Riebiņu
novada jaunatnes lietu speciāliste, Riebiņu novada
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra «Pakāpieni» vadītāja Liene Ustupe demonstrēja jauniešu
uzņemto filmu «Viss, ko vajag, ir tepat» par Riebiņu novadu. Filma tapusi projekta «Nāc, iesaisties»
ietvaros, ko 2016. gadā īstenoja Riebiņu novada
dome un Riebiņu novada multifunkcionālais JIC
«Pakāpieni». Tāpat skolēni jauktās komandās izspēlēja vairākas intelektuālas spēles par personvārdiem, profesijām un ievērojamām personībām.
Mēs pārliecinājāmies, ka mūsu novads ir bagāts, ka mums līdzās dzīvo brīnišķīgi cilvēki, no
kuriem var iedvesmoties. Paldies par viesmīlību
Riebiņu vidusskolas direktorei un darbiniekiem!
Paldies Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai par atbalstu!

Rita Pudāne,
Riebiņu novada klases audzinātāju MA vadītāja,
Inna Zenovjeva,
Riebiņu novada sociālo zinātņu MA vadītāja

2017. gada marts

DOMES LĒMUMI

31. janvārī notika Riebiņu novada domes ārkārtas sēde

Piešķir līdzfinansējumu
Domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt
līdzfinansējumu EUR 291,61 apmērā projektam «Ekspozīcijas modernizēšana un datorspēļu izveide Roberta Mūka muzejā Galēnos». Projekta mērķis ir sekmēt muzeja
ekspozīcijas modernizēšanu un muzeja krājuma izpētes
rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai ar datorspēļu
starpniecību. Nolemts paredzēt finansējumu no projektiem
atvēlētajiem līdzekļiem.

Apstiprina novada domes budžetu 2017. gadam
Novada domes deputāti apstiprināja Riebiņu novada
domes saistošo noteikumu nr. 2-2017 «Par Riebiņu novada domes 2017. gada budžetu» projektu. Sīkāk par
2017. gada budžetu lasiet pašvaldības izdevuma «Riebiņu
novada ziņas» februāra un marta numurā.
21. februārī notika Riebiņu novada domes kārtējā sēde

Apstiprina ceļu fonda sadalījumu
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt Riebiņu
novada domes ceļu fonda līdzekļu sadalījuma 2017. gadam projektu. Ceļu fonda sadalījuma sīkāks izklāsts tiks
publicēts pašvaldības izdevuma «Riebiņu novada ziņas»
aprīļa numurā.

APSTIPRINĀTI
Riebiņu novada domes
2017. gada 17. janvāra sēdē;
lēmums nr. 7 (protokols nr. 1)

RIEBIŅU NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI nr. 1-2017

Par materiālo palīdzību
Riebiņu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43. panta trešo daļu un «Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma» 35. panta trešo,
ceturto daļu

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības materiālo
palīdzību Riebiņu novadā (turpmāk tekstā – pabalsts), tās
veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas
kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus.
2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi
savu pamata dzīvesvietu Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos trīs mēnešus
pirms pabalsta pieprasīšanas.
3. Pabalstus, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus,
piešķir un izmaksā Riebiņu novada Sociālais dienests
(turpmāk – Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.
4. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto kārtību.
5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var
izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Piešķir sociālā dzīvokļa statusu
Domes sēdē vienbalsīgi pieņemts lēmums piešķirt
sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Centra ielā nr. 3, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar
2017. gada 1. februāri.
Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «KEM» par Riebiņu novada autoceļu projektēšanu un autoruzraudzības veikšanu ar piedāvāto līgumcenu EUR 5050,00 (1. daļa «Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa nr. 3 Soboļevka-Maltas
Trūpi km 0,00-2,0 pārbūve») bez PVN;
‚ ar SIA «KEM» par Riebiņu novada autoceļu projektēšanu un autoruzraudzības veikšanu ar piedāvāto līgumcenu EUR 8660,75 (2. daļa «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa nr. 4 StabulniekiPastari km 0,00-3,43 pārbūve») bez PVN;
‚ ar SIA «KEM» par Riebiņu novada autoceļu projektēšanu un autoruzraudzības veikšanu ar piedāvāto līgumcenu EUR 5782,25 (3. daļa «Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa nr. 18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0,55-2,84 pārbūve») bez PVN;
‚ ar SIA «KEM» par Riebiņu novada autoceļu projektēšanu un autoruzraudzības veikšanu ar piedāvāto līII MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS VEIDI
6. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi:
6.1. vienreizējs pabalsts apbedīšanai;
6.2. pabalsts veselības aprūpei.

III VIENREIZĒJS PABALSTS APBEDĪŠANAI
7. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu
ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas,
kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Riebiņu novads,
apbedīšanu;
8. Pabalsta apmērs ir EUR 115,00;
9. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušas personas
apbedīšanu, uzrāda personu apliecinošus dokumentus un
iesniedz:
9.1. Iesniegumu;
9.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas
apliecības kopiju.
10. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, un tas tiek
izmaksāts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas.

IV PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI
11. Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei ir personai, kurai ir radušies lieli ārstēšanās izdevumi sakarā ar
sliktu veselības stāvokli (izņemot zobārstniecību).
12. Iesniedzamie dokumenti:
12.1. Iesniegums.
12.2. Ārstēšanās vai operācijas izdevumus apliecinoši dokumenti (kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai
faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības
pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma
mērķis un samaksas summa, izdevumus pierādošie dokumenti nevar būt vecāki par mēnesi no pakalpojuma iegādes brīža;
13. Lieli ārstēšanās izdevumi tiek uzskatīti, sākot no
EUR 180,00;
14. Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 50,00.

3.

gumcenu EUR 1830,00 (4. daļa «Riebiņu novada domes
Riebiņu pagasta pašvaldības Riebiņu ciemata nr.19 Saimniecības iela km 0,00-0,25») bez PVN;
‚ ar SIA «VICARS» par autotransporta remonta
darbu, tehnisko apkopju veikšanu un rezerves daļu iegādi
Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 41 999,00 (EUR 8,00 par 1 autoservisa darba stundu un 20% atlaide automobiļu rezerves daļām un smērvielām) bez PVN;
‚ ar SIA «Rēzeknes nams» par būvprojekta izstrādi
«Riebiņu vidusskolas teritorijas labiekārtojumam, sporta
laukuma rekonstrukcijai un būvprojekta autoruzraudzībai»
ar piedāvāto līgumcenu EUR 11 000 (bez PVN).

Iznomās telpu
Domes deputāti pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA
«Baltic Beef Sale» par telpas 13 m² kopplatībā, kas atrodas ēkas Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā,
Riebiņu novadā, LV-5326, otrajā stāvā (kabinets nr. 30)
iznomāšanu uz vienu gadu, nosakot līguma automātisku
pagarināšanu uz nākamo gadu, ja neviena no pusēm nav
pieprasījusi tā izbeigšanu. Nolemts noteikt nomas maksu
EUR 50 bez PVN mēnesī par telpas 13 m² kopplatībā iznomāšanu.
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv
sadaļā Sēžu lēmumi

V PABALSTS MALKAS IEGĀDEI
15. Tiesības uz materiālās palīdzības saņemšanu malkas iegādei ir:
15.1. Vientuļiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz 180,00 EUR, un
15.1.1. Ja īpašumā nav mežs,
15.1.2. Ja mežs, lauksaimniecības zeme nav uzdāvināta
citai personai,
15.1.3. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek nomāta citai personai,
15.2. Personām ar īpašām vajadzībām – 1. grupas invalīdiem, ja viņiem nav likumīgo apgādnieku.
15.3. Ja palīdzības prasītājs faktiski dzīvo kopā ar otru darbnespējīgu personu un viņu kopējie ienākumi nepārsniedz EUR 285;
16. Vienreizējs materiālais pabalsts personai gadā malkas iegādei ir noteikts EUR 100,00.

VI KLIENTA PIENĀKUMS
17. Sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
18. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un
savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam
dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ,
atlīdzināšanu.

VII SOCIĀLĀ DIENESTA LĒMUMA
APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
19. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Riebiņu novada domē;
20. Novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601 likumā noteiktajā kārtībā.

VIII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
21. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas
spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajā
kārtībā.

Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Riebiņu novadā

Uz skati jābūt traktortehnikai un šādiem dokumentiem:
traktortehnikas reģistrācijas apliecībai, traktortehnikas vadītāja
apliecībai un spēkā esošai obligātajai civiltiesiskās apdrošināšanas polisei.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt tikai ar bezskaidras
naudas maksājumu.
Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē: traktoru un graudaugu,
tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate – EUR 16,25; piekabju ikgadējā valsts
tehniskā apskate – EUR 12,13; speciālās traktortehnikas ikgadējā
valsts tehniskā apskate – EUR 24,08.
Papildus tehniskās apskates cenai tiks iekasēta maksa par transporta nodrošinājumu – EUR 0,57 par 1 km. Uzziņas pa tālruņa numuriem: 28621858 vai 28653191.
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta
Latgales reģiona nodaļa Preiļos

4.

Zemes stunda būs arī Riebiņu novadā

Arī Riebiņu novada dome ir iesaistījusies Pasaules Dabas fonda
organizētajā un Pasaulē lielākajā akcijā – Zemes stunda, kas notiks
25. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30.
Aicinām visus novada iedzīvotājus piedalīties šajā akcijā,
simboliski izslēdzot gaismu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

Informē 112

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona
brigādes Preiļu daļa 2017. gada janvārī saņēma 16 operatīvos izsaukumus. Ugunsdzēsēji izbrauca 5 reizes uz glābšanas darbiem
un 11 ugunsgrēkiem, sešiem no tiem iespējamais iemesls varētu
būt apkures iekārtu ekspluatācijas pārkāpumi (sodrēju aizdegšanās
dūmvadā, krāsns pārkurināšana).
Jāpiebilst, ka jaunie Ugunsdrošības noteikumi nr. 238, kuri stājušies spēkā 01.09.2016., paredz, ka sodrējus no ilgdedzes cietā
kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures
sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures
sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam).
VUGD Latgales reģiona brigādes
Preiļu daļas inspektors Ēriks Pastars

PASĀKUMI MARTĀ

Riebiņu KC

F 18. martā plkst. 19.00 Preiļu deju apriņķa tautas
deju kolektīvu koncerts: piedalās deju kolektīvi no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada. Ieeja
bez maksas.
F 18. martā plkst. 22.00 Jāzepa dienai veltīts atpūtas
vakars pie galdiņiem ar seriāla «Ugunsgrēks» Jezupu –
aktieri Kristapu Rasimu. Par muzikālo noformējumu
rūpēsies Marchello. Ieejas maksa – EUR 5,00.

Galēnu KN

F 25. martā plkst. 19.00 Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena, tikšanās ar represētajiem. Plkst. 19.30
filmas «Kur palika tēvi» demonstrācija». Filmas režisore
Dzintra Geka. Ieeja bez maksas.

Silajāņu KN

F 19. martā plkst. 14.00 pavasara koncerts ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. Ieeja bez maksas.

Rušonas KN

F 19. martā plkst. 19.00 filmas «Svingeri» demonstrēšana. Ieejas maksa – EUR 2,00.
F 25. martā plkst. 14.00 svinīgs piemiņas brīdis pie
pieminekļa Aglonas stacijā.
F 25. martā plkst. 15.00 filmas «Melānijas hronika»
demonstrēšana. Ieeja bez maksas.

Stabulnieku KN

F 19. martā plkst. 15.00 Rušonas dramatiskā kolektīva
izrāde «Pavasara napruots». Ieeja par ziedojumiem.

Sīļukalna KN

F 14. martā plkst. 13.00 radošās darbnīcas «Dāvanu
gatavošana».

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 3. marta skatāma riebiņietes Lolitas Šmukstes
rokdarbu izstāde.
F No 9. līdz 17. martam jauno grāmatu dienas.
F 17. martā plkst. 15.00 Latvijas filmu kolekcijas prezentācija, kas veltīta režisores Rozes Stiebras 75. jubilejai.
F 18. martā plkst. 15.00 radošā vakarēšana ar rokdarbnieci Lolitu Šmuksti no pasākumu cikla «Novada stāsti».
F 22. martā plkst. 13.00 bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas noslēguma pasākums.
F No 28. marta tematiskā izstāde, kas veltīta kino mākslai
Latvijā.

Ar visiem martā paredzētajiem pasākumiem, literārajām
un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sekojot
sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/
un http://facebook.com/riebinubiblioteka
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ
lūgums sekot informācijai afišās!
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Turpinās aktivitāšu īstenošana projektā
«Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā»

Jau no 2016. gada oktobra
turpinās aktivitāšu īstenošana
Stabulniekos projekta «Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā» biedrības «Atspulgs L» telpās». Radošo fantāziju meistarklasēs top kvīlinga darbi, darbs no otrreizējās pārstrādes
materiāliem, adīšanas prasmju
attīstīšana, rotaslietu gatavošana
un darbi no dabas materiāliem.

Interesenti tiek nodrošināti ar
materiāliem un profesionāliem
pedagogiem, kuru vadībā notiek
šīs nodarbības. Jaunu zināšanu
un prasmju apguve rosina cilvēkus
darboties, attīstīt savas spējas un
radīt jaunus darbus.
Aktivitāšu ietvaros ir gatavotas
gan ziepes, gan sveces no vaska
loksnēm, tāpat lietas sveces no
parastā vaska, veidotas kvīlinga

glezniņas. No žurnālu papīriem ir
tapuši zīmuļu trauki un puķu
podu paliktņi, bet pēdējās nodarbības ir veltītas rotu gatavošanai
no sutaža un pērlītēm.
Paldies aktīvajiem apmeklētājiem, kas atrod brīvu laiku sevis
pilnveidošanai.
Projekta vadītāja
Skaidrīte Grigale

Noslēgusies novada vizuālās mākslas
olimpiāde «Grafika kompozīcijā»

2017. gada 8. februārī nu jau
septīto gadu Riebiņu vidusskolā notika Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiāde «Grafika
kompozīcijā» 1.–12. klasei. No
visām novada skolām kopā sapulcējās 38 jaunie mākslinieki.
Grafikas kompozīcija bija jāizpilda atbilstoši izlozētajai tēmai: ziedi, putni, dzīvnieki vai
ūdens valstība. Radošo darbu
skolēni veica grafikas tehnikā,
pēc izvēles izmantojot flomāsterus, tušas pildspalvas vai krāsainos zīmuļus. Darbus vērtēja
novada skolu vizuālās mākslas
skolotāji.
Kāpēc grafika? Grafikai piemīt īpašība, kas ir klātesoša visos
mākslas veidos. Kopsaucējs ir līnija, kas ir mūžīgi mainīga un ar
savu raksturu un formu ļauj vizualizēt domas un emocijas. Lai
savas radošās idejas attēlotu darbos, skolēni kopā ar pedagogiem
izzināja grafikas tehnikas, to izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas veidus un noslēpumus.
1.–2. klašu grupā 1. vieta –
Rūtai Mičulei (Dravnieku pamatskola, skolotāja Inta Broka),
2. vietu ieguva Katrīna Nagle
(Riebiņu vidusskola, skolotāja Silvija Avotiņa). 3.–4. klašu grupā
1. vieta Antoņinai Začai (Rušonas
pamatskola, skolotāja Inta Kalvāne), 2. vieta Martai Bečai (Sīļukalna pamatskola, skolotāja
Rita Teilāne), 3. vietu ieguva Edīte Rimša (Galēnu pamatskola,
skolotāja Sandra Rimša) un atzi-

Novada vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku kopbilde.

nība – Gunitai Vjaksei (Riebiņu
vidusskola, skolotāja Ināra Dronga). 5.–6. klašu grupā 1. vieta
Ritvaram Vjaksem, 2. vieta Anželikai Mihailovai (abi Riebiņu
vidusskola, skolotāja Ruta Vjakse), 3. vietu ieguva Zaiga Kalvāne
(Rušonas pamatskola, skolotāja
Iveta Casno) un atzinība Danai
Patrejevai (Riebiņu vidusskola,
skolotāja Ruta Vjakse). 7.–8. klašu grupā 1. vieta Dagnim Stikānam (Dravnieku pamatskola, skolotāja Inta Broka), 2. vieta Annai
Ciematniecei (Sīļukalna pamatskola, skolotāja Rita Teilāne), Angelikai Zakutajevai – atzinība (Riebiņu vidusskola, skolotāja Ruta
Vjakse). 9.–12. klašu grupā 1. vieta Ievai Kalvānei (Rušonas pamatskola, skolotāja Iveta Casno),
2.vieta Martai Mičulei (Dravnieku pamatskola, skolotāja Inta Broka), bet 3. vietu ieguva Austra

Elizabete Katkeviča, atzinību saņēma Anastasija Kuzmenko (abas
Riebiņu vidusskola, skolotāja Ruta Vjakse).
Paldies arī skolotājām Iritai
Livmanei (Galēnu pamatskola),
Anitai Randarei un Solvitai Volontei (Riebiņu vidusskola), Sanitai Parfjonovai (Rušonas pamatskola). Olimpiādes noslēgumā
tika izveidota laureātu darbu izstāde.
Prieks, ka Riebiņu vidusskola
ir vieta, kur jaunie talanti pulcējas
atkārtoti, un te jau jūtas droši un
pārliecinoši izpaužas radošos darbos. Paldies par viesmīlību un
organizatorisko atbalstu skolas
direktorei Inetai Anspokai, kā arī
Riebiņu novada domei.

Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālo
pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Ikvienu jaunieti, kurš vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties
projektā «PROTI un DARI!», aicinām
vērsties savā pašvaldībā.
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji,
dažādu izglītības iestāžu darbinieki,
karjeras konsultanti un citu jomu un
nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai
līdzdarboties ar interesantiem un
daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināša-

nas turpmākajiem dzīves panākumiem.
Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo
soli un mainīt savu dzīvi.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa
grupas jauniešu prasmes un veicināt
viņu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda
apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos, kā arī
nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.

Riebiņu novada mākslas
jomas MA vadītāja
Ārija Bergmane-Sprūdža

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā «PROTI un DARI!»

Ja esi jaunietis vecumā no 15
līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies,
nestrādā algotu darbu, neapgūsti
arodu pie amata meistara un neesi
reģistrēts Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks,
piesakies atbalstam projektā «PROTI
un DARI!».
Eiropas Sociālā fonda finansētais
projekts «PROTI un DARI!», nr. 8.3.
3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram
projektā iesaistītajam jaunietim tiek
sniegts individuāls, tieši viņam domāts
atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var
ietvert tādas aktivitātes kā neformālās
un ikdienas mācīšanās, speciālistu
konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot ārstniecības
personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs,
iesaiste nevalstisko organizāciju un
jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos
un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tajā skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo
kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata
meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti.

Vairāk informācijas par projektu «PROTI un DARI!» var atrast aģentūras
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu
daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

«PROTI un DARI!» ir Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas
perioda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» projekts, kuru īsteno Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
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