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Valsts svētki svinēti ar koncertuzvedumu «Gadalaiku impresijas»

Katru gadu Riebiņu novadā viens no
plašāk apmeklētākajiem pasākumiem ir
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku koncerts. Un šogad, svinot Latvijas simtgadi, Riebiņu novada
kultūras centra zālē pulcējās jo īpaši
daudz novada iedzīvotāju un ciemiņu uz
valsts dzimšanas dienas svētku koncertuzvedumu «Gadalaiku impresijas».
Gluži kā četri gadalaiki ir iekrāsojušās
arī Latvijas vēstures lappuses 100 gadu garumā. Ir bijis rudens ar saltiem vējiem un
nemitīgām debesu asarām, ziema ar smago
baltā sniega nastu un stindzinošo salu. Pavasaris un vasara ar pirmajiem saules stariem un ziedu pumpuriem, kas bijis kā simbols cerībai, ka Latvija reiz būs brīva. Sveicot visus klātesošos Latvijas 100. dzimšanas dienā un lepojoties ar mūsu valsts dabas krāšņumu un bagātību, uz skatuves tika
izdzīvotas «Gadalaiku impresijas» jeb četru
gadalaiku: rudens, ziemas, pavasara un vasaras uzplaiksnījumu mirkļi kopā ar Riebiņu novada mākslinieciskajiem kolektīviem un viesmāksliniekiem.
Valsts dzimšanas dienā – 18. novembrī –
neatņemama sastāvdaļa ir arī novada Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75 apmērā pasniegšana novada aktīvākajiem un
darbīgākajiem cilvēkiem.
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis LR simtajā dzimšanas
dienā sveica gan nominantus, kas saņēma
novada Atzinības rakstus, gan katru klātesošo. Šogad Riebiņu novadā tika pasniegti
16 novada Atzinības raksti un naudas bal-

vas, viens Pateicības raksts, kā arī pasniegts
novada augstākais apbalvojums – Goda pilsonis, ko pasniedza SIA «Agrofirma «Turība»» valdes loceklim Jāzepam Šņepstam.
Novada Atzinības raksti tika pasniegti:
Annai Mazjānei – par godprātīgu un kvalitatīvu darbu, veicot pavāres palīga pienākumus Riebiņu PII «Sprīdītis»; Jurim
Vaivodam – par godprātīgu darbu SIA
«Agrofirma «Turība»»; Natālijai un Pēterim Volontiem – par aktīvu darbību Riebiņu pagasta sabiedriskajā dzīvē un profesionalitāti, apkalpojot iedzīvotājus Latvijas
Pastā; Valentīnai Lubānei – Latvijas līdzgaitniecei gadsimta garumā – 100 gadu jubilejā; Nellijai Staškevičai – par priekšzīmīgu darbu un mūža ieguldījumu veselības
aprūpē Rušonas pagastā; skolotājai Juzefai
Baško – par mūža ieguldījumu izglītībā
Rušonas pagastā; Ingai Jurkānei – par apzinīgu un godprātīgu pienākumu veikšanu,
vadot Silajāņu pagasta teritoriālo pārvaldi,
iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē;
Irēnai Boļšakovai – par mūža ieguldījumu
Silajāņu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; Artūram Rubenam –
par veiksmīgu zemnieku saimniecības
«Straumēni» vadīšanu un ieguldījumu Galēnu pagasta lauksaimniecības attīstībā;
Ivetai Seimanovai – par senā Vydsmuižas
tautas tērpa rekonstrukciju un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; Valijai Saleniecei – par ilggadēju un apzinīgu
darbu, veicot Sīļukalna pamatskolas tehniskās darbinieces pienākumus; Valentīnai
Bojārei – par aktīvu brīvprātīgo darbu Rie-

Senā tērpa godināšanas svētki Galēnos

Galēnu kultūras namā tika godināts senais latgaļu tērps.

Latvijas simtgades gads katru un ikvienu no mums rosina Latvijas
diženo gadskārtu sagaidīt ar īpašām savai valstij veltītām dāvanām.
Kultūras vēstnese Iveta Seimanova šogad Latvijai un mums – galēniešiem – sagatavojusi divas ļoti īpašas dāvanas: vasarā viņa prezentēja restaurēto 19. gs. Vidsmuižas sievas tērpu, bet Mārtiņdienā,
10. novembrī, iepazīstināja ar seno tērpu.
Senā tērpa godināšanas pasākums sākās ar svēto misi Vidsmuižas
Romas katoļu baznīcā par Galēnu karakapos arheoloģiskajos pētījumos
patraucētajiem. Pēc tam pulcējāmies Galēnu kultūras namā, kur ne tikai
godinājām seno tērpu, bet arī sasildījām Latviju, tāpēc, nākot uz pasākumu,
tika ņemti līdzi rakstaini cimdi. Pasākumā piedalījās arheoloģe Irita Žeiere,
rotkalis Uģis Drava, biedrība «Mans tautastērps», Katlakalna kultūras
nama folkloras kopa «Rāmupe», Kroma Kolna bruoliste, Latgolys sāta,
Jūrmalas kultūras centra VPDK «Vēlreiz», žurnāliste Anitra Tooma, folkloras
kopa «Vydsmuiža», deju kolektīvs «Amizieris», mūziķi Arnis & Staņislavs.
Lūk, ko par tērpa restaurēšanu saka Iveta Seimanova: «Mēs, vidsmuižieši, bagāti esam! Senči ir mums atstājuši fantastisku mantojumu, ko
gaismā celt. Tieši Latvijas simtgades priekšvakarā modīsies jauns senais
tērps. Tērpa rekonstrukcija veidota pēc atradumiem, kas iegūti Galēnu karakapos no 6. sieviešu kapa. Arheoloģiskie pētījumi šajos kapos veikti vairākkārt – 19. gs. beigās un arī 1929. gadā. Starp atradumiem ir gan vidējā,
gan vēlā dzelzs laikmeta atradumi. Tērpa rekonstrukcijai izvēlēti materiāli
no 11. gadsimta, kurā saglabājušies arī tekstilatradumi ar senāku darināšanas tradīciju iezīmēm. Lai šoreiz gavilē Galēnu meitas – tērpam saglabājies arī vainags. Un villaine! Nu, nav jau tik grezna kā Stāmerienai, bet
pietiekami svinīga gan. Tas ir rotām bagāts senais tērps».
Mēs sakām paldies Ivetai Seimanovai par tērpu restaurāciju un sava
dzimtā pagasta popularizēšanu.

M. Binduka, R. Mūka muzeja vadītāja

2018. gadā novada Atzinības rakstu saņēmušo kopbilde.

biņu novada rīkotajos svētku pasākumos,
reprezentējot Sīļukalna pagastu, un Salenieku kapsētas sakopšanu; Svetlanai Cvetkovai – par ilggadēju un profesionālu
darbu, apkalpojot Stabulnieku pagasta iedzīvotājus, strādājot Latvijas Pastā; Ligitai
un Aivaram Brokiem – par aktīvu darbību
Stabulnieku pagasta attīstībā un sabiedriskajā dzīvē; Ainai Tumašovai – par godprātīgu darbu un mūža ieguldījumu pašvaldības darbā un Evelīnai Visockai – par
nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā
Riebiņu novadā un dzīves jubilejā. Pateicības raksts tiks pasniegts biedrībai «Latvijas Sarkanais Krusts», ģenerālsekretāram Uldim Līkopam – par ilggadēju sadarbību un atbalstu.
Pateicības rakstus svētku koncertuzveduma ietvaros saņēma arī Riebiņu novada

Galēnu pagasta VPDK «Amizieris» un
Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
VPDK «Stabulnieki» par nesavtīgu ieguldījumu un neizsīkstošu degsmi tautas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā, izciliem panākumiem ceļā uz 26. Vispārējiem latviešu Dziesmu un 16. Deju svētkiem, sagaidot valsts simtgadi.
Simts gadu lapas ir dzītas, simts gadu
vaiņagos vītas, miljoniem ozola zīļu simts
gados šai zemei ir dots. Latvijas stiprums
un nākotne ir mūsu prātos, domās un rokās.
Tas paliks mūsu bērnos un bērnu bērnos.
Un jau nākamajā mūsu valsts dzimšanas
dienā atkal skanēs aplausi, tiks pasniegti
ziedi un teikti paldies vārdi Riebiņu novada
aktīvākajiem un darbīgākajiem cilvēkiem.
Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

Riebiņu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam
pirmā redakcija nodota publiskajai apspriešanai

Gandrīz gada garumā rit darbs pie
Riebiņu novada attīstības programmas
izstrādes 2019.–2025. gadam, ko veic
SIA «Konsorts» sadarbībā ar Riebiņu
novada domi.
2018. gada 20. novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums (Nr. 6, protok. Nr. 16) par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam projekta 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas termiņš: 2018. gada 28.
novembris – 28. decembris.
Sabiedrības līdzdalības pasākums (publiskās apspriešanas sanāksme) plānota 2018. gada 11. decembrī plkst. 14.00 Riebiņu novada kultūras centra 2. stāva
zālē. Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām aktīvi
iesaistīties programmas publiskajā apspriešanā, apmeklējot sanāksmi, kā arī sniedzot priekšlikumus.
Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšli-

kumu iesniegšanas vieta un laiks:
Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads:
Pirmdienās plkst. 8.30–18.00.
Otrdienās plkst. 8.30–17.00.
Trešdienās plkst. 8.30–17.00.
Ceturtdienās plkst. 8.30–17.00.
Piektdienās plkst. 8.30–16.00, pusdienu pārtraukums 12.30–13.00.
Pagastu teritoriālās pārvaldes;
Elektroniski: riebini@riebini.lv, antra.meluskane@
riebini.lv
Materiālu pieejamības vieta: Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļa (3. stāvs), Saules iela
8, Riebiņi, Riebiņu novads; www.riebini.lv un www.geolatvia.lv
Attīstības programmas izstrādes vadītāja
A. Meluškāne

Pieniņu Svētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze 2016. gada nogalē Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā saņēma atbalstu projekta «Pieniņu Romas Katoļu baznīcas dārza
labiekārtošana ar stāvlaukuma izbūvi» (projekta Nr.
16-03-AL21-A019.2203-000002) īstenošanai.
Projekts tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas» 2.3. rīcībā: Atbalsts
vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām
apkārtējās vides kvalitātes un pieejamības veicināšanā.
Projekta mērķis – Pieniņu Romas katoļu baznīcas
dārza labiekārtošana ar stāvlaukuma izbūvi pievilcīgas
vides lauku teritorijā attīstībai vietējo iedzīvotāju vajadzībām un pieejamības uzlabošanai.
Projekta rezultātā tika izbūvēts gājēju celiņš apkārt
baznīcai, uzstādīts betona žogs, ierīkots zālājs, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, un izbūvēts auto stāvlaukums. Par saviem līdzekļiem draudze nodrošinās
apgaismojuma ierīkošanu baznīcas dārzā un tiks uzstādītas puķu kastes.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 53 650,72, no
kurām publiskais finansējums ir EUR 44 050,82. Līdzfinansējumu EUR 4894,54 apmērā nodrošināja Riebiņu
novada dome.
Pieniņu Romas katoļu baznīca ir ļoti iecienīta. Gada
laikā baznīcu apmeklē vairāk nekā 8000 katoļticīgo,
tā ir iemīļota vieta jaunajiem pāriem. Tieši Pieniņu Romas katoļu baznīcā vidēji gadā tiek noslēgts ap 30
laulībām un pēdējos gados nokristīto skaits ir pat pārsniedzis 100. Vienmēr gaumīgi izrotātā baznīca, patīkamais baznīcas kora skanējums, sakoptā apkārtne,
patīkamais arhitektoniskais stils piesaista gan katoļticīgos, gan tūristus, tā veicinot garīgās dzīves un kristīgo vērtību attīstību, kristīgo tradīciju kopšanu, cilvēka
garīgo izaugsmi, sakrālā tūrisma attīstību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Riebiņu novada
Pieniņos.
Projekta mērķis veicinās apkārtējās vides sakārtošanu, attīstību un pieejamības uzlabošanu.

Pieniņos realizēts projekts –
labiekārtots baznīcas dārzs, izbūvēts stāvlaukums

Projekta vadītājs prāvests A. Bernāns

2.

Galēnu dejotāji viesojās
Tautas mūzikas festivālā Moldovā

VPDK «Amizieris» ar koncertiem priecēja Moldovas Tautas mūzikas festivāla
«Teodors Negara» daudzos apmeklētājus.

Šī gada martā biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība» iesniedza projektu «VPDK «Amizieris» dalība tautas mūzikas festivālā
Moldovā» Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Latvijas Valsts
mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai projektu konkursā un guva atbalstu šī projekta realizācijai.
Projekta mērķis bija piedalīties tautas mūzikas festivālā Moldovā, tādējādi popularizējot tautas deju tradīcijas, latviešu spēku un radošumu
tautas deju attīstībā un pilnveidošanā, kā arī cildināt Riebiņu novada kultūras tradīciju daudzveidību un popularizēt novada cilvēku talantus un sasniegumus.
Pateicoties atbalstam, šī gada oktobrī Galēnu KN VPDK «Amizieris»
piedalījās tautas mūzikas festivālā Moldovā. Saukas ciema pārvalde kopā
ar Oknicas rajona kultūras nodaļu jau piekto gadu pēc kārtas organizē reģionālo Tautas mūzikas festivālu «Teodors Negara», kurā piedalījās Moldovas Republikas dažādas etniskās folkloras zonas. Festivāls notika Teodora Negara dzimtenē, Oknicas rajona Saukas ciemā, 9. oktobrī – dienā,
kad Teodors Negara devās mūžībā. Visus iepriekšējos gadus festivālam
bija reģionālā mēroga statuss, taču kopš 2017. gada tam ir piešķirts nacionāla līmeņa statuss. Kopā ar deju kolektīvu šajā festivālā piedalījās kapela «Augusti», kas ar skanīgām dziesmām, rotaļām un folkloras spēku
priecēja ikvienu. Kopā pavadītais laiks ar kapelu, izdejotie un izdziedātie
koncerti deva prieku, draudzību un sirsnību.
Piedaloties tautas mūzikas festivālā, dalībnieki popularizēja latviešu
tautas deju tradīcijas ārpus Latvijas robežām, kā arī iepazinās ar cittautu
kultūrvēsturiskajām tradīcijām, lai arī turpmāk varētu priecēt savus skatītājus
ar raitu dejas soli un radošām aktivitātēm. Piedaloties festivālā ārpus Latvijas, dejotājiem, dziedātājiem un festivāla apmeklētājiem tika dota iespēja
iepazīt un izdancot latviešu etnogrāfisko deju, novērtēt latviešu nozīmīgo
darbu tautas dejas saglabāšanā. VPDK «Amizieris» pateicas par atbalstu
Valsts kultūrkapitāla fondam un Riebiņu novada domei.
VPDK «Amizieris»

Realizēts projekts «Zivju resursu pavairošanas
pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā»

Zivju mazuļu ielaišana Rušona
ezerā.

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2018. gadā ir realizēts vēl
viens projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā «Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana
Riebiņu novada Rušona ezerā»,
pasākumā «Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā,
kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana».
Projekts realizēts ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Rušona ezerā, līdz ar
to veidojot vidi makšķerniekiem,
rekreācijas un tūrisma attīstībai
Riebiņu novadā. Projekta ietvaros
tika iegādāti un Rušona ezerā ielaisti 50 000 zandartu mazuļu.
Projekta rezultātā, papildinot

zivju resursus Riebiņu novada Rušona ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi un Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi
izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada
ezeru zivju resursi.
Kopējā projekta summa ir EUR
12 619,09, Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 10 000,00, pašvaldības finansējums – EUR 2619,09.
Ezers ir ļoti svarīgs vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā.
Zivju resursu pavairošana ir būtisks
ieguldījums, lai nodrošinātu zivju
resursu ilgtspējību pašvaldības
publiski pieejamās ūdenstilpēs.
Zivju resursu pavairošana Rušona
ezerā nodrošinās makšķernieku
pieplūdumu Riebiņu novada Rušona ezerā, līdz ar to palielināsies
pārdoto licenču skaits, un ieviestā
licencētā makšķerēšana dos papildus finansējumu turpmākai zivju
resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikts ieguldījums Rušona ezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un
citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi
aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kuriem interesē zveja
Riebiņu novada ezeros, kuros tiek
veikta licencētā makšķerēšana, kā
arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

Attīstības un plānošanas
daļas vadītāja I. Jakovele

2018. gada decembris

Komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide
Riebiņu novada Galēnu pagastā turpināsies arī nākamgad
Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» trešās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav
nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldības» projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/013 «Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās
infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā». Līdz ar papildus finansējuma pieejamību, projekts tika papildināts ar aktivitāti Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 30 Gribolva–
Vecbeči km 0,45–0,82 pārbūve, līdz ar to ir arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2019. gada
29. novembrim.
Pirmā posma būvobjekta «Riebiņu novada Galēnu
pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva–Apšu
mājas km 0,00–1,00, Nr. 27 Gribolva–ZS «Liepas» km
0,00–0,40 un Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km 0,00–0,45
un 0,45–0,82 pārbūve» 2018. gadā netiks pabeigta,
ņemot vērā to, ka pārbūvei ir iestājušies nelabvēlīgi
laika apstākļi, tas ir, laika prognoze paredz gaisa temperatūras pazemināšanos zem 0 grādu atzīmes, bet
sasalušai zemei klātnes darbus nav iespējams veikt
atbilstoši autoceļu specifikācijām.
Projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 «Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras
attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā» mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada
Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi
un darba vietu radīšanu.
Projekta ietvaros tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva–
Apšu mājas km 0,00–1,00 pārbūve, autoceļa Nr. 27
Gribolva–ZS «Liepas» km 0,00–0,40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km 0,00–0,45 un 0,45–
0,82 pārbūve, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas
darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un
projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie)
vai vidējie komersanti.
Projekta rezultātā: izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva–
Apšu mājas km 0,00–1,00, Nr. 27 Gribolva–ZS «Liepas» km 0,00–0,40 un Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km
0,00–0,45 un 0,45–0,82 pārbūves būvprojekts.
Projekta ietvaros tiks veikta autoceļu Gribolva–Apšu
mājas pārbūve 0,00–1,00 km, Gribolva–ZS «Liepas»
pārbūve 0,00–0,40 km, Nr. 30 Gribolva–Vecbeči 0,00–
0,45 un 0,45–0,82 km ceļa klātnes pārbūve un pielā-

Publiskās infrastruktūras izveide, veicot satiksmes
infrastruktūras uzlabošanu, Riebiņu novada Galēnu
pagastā turpināsies arī nākamgad.

gošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem.
Tāpat projekta ietvaros veikta Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva–
Apšu mājas km 0,00–1,00 pārbūves, Nr. 27 Gribolva–
ZS «Liepas» km 0,00–0,40 pārbūves, Nr. 30 Gribolva–
Vecbeči km 0,00–0,45 un 0,45–0,82 pārbūves autoruzraudzība un būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes
pakalpojumi par projekta īstenošanu, bet projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai un izstrādei
tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un
zināšanām.
Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros
veiktajām investīcijām infrastruktūrā veiks nefinanšu
investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500,00 apmērā,
kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.
Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā
infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un darbavietu radīšanai.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 593
717,26, no tiem ERAF finansējums ir EUR 504 659,67,
valsts budžeta dotācija – EUR 26 717,27 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 62 340,32.
Projekta īstenošanas vieta – Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija, bet projekta realizācijas periods ir 24 mēneši: no 30.11.2017. līdz
29.11.2019.
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
I. Jakovele

Realizēts projekts «Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana
Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai»

Riebiņu novada dome ir realizējusi projektu «Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana
Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai» Zivju fonda pasākumā «Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, tajā skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem».
Projekta mērķis bija informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju aizsardzības
nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanai
par ieviesto licencēto makšķerēšanu, uzstādot piecus
informatīvos stendus Riebiņu novada Rušonas pagasta
Zolvas (Zalvu), Eikša, Kategrades, Rušona un Jāšezera
krastos.
Projekta ietvaros tika uzstādīti pieci lielie informa-

tīvie stendi pie Rušonas pagasta Zolvas (Zalvu), Eikša,
Kategrades, Rušona un Jāšezera. Stendos izvietota
informācija par makšķerēšanu, Riebiņu novada ezeros
mītošajām zivju sugām, iekļauti makšķerēšanas nolikuma galvenie un svarīgākie punkti, informācija par
makšķerēšanas licenču iegādi, atzīmētas tuvākās
naktsmītnes un tūrisma objekti, ceļu tīkls.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 5493,40, no kuriem zivju fonda finansējums ir EUR 4669,39 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 824,01.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai», lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu,
kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Arī Riebiņu
novada pašvaldība iesaistījusies projekta aktivitātēs.
Šobrīd atbalstu saņem pieci Sīļukalna, seši Galēnu un
13 Rušonas pamatskolas skolēni.
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas
veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar
risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu
atbalstu. Skolēniem iespējams saņemt papildus pedagogu, psihologu, sociālo pedagogu, pedagoga palīgu,
speciālās izglītības pedagogu, surdotulku, asistentu
un ergoterapeitu konsultācijas.
Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks
izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.
Ar pašvaldību starpniecību paredzēts sniegt arī individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu

pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram,
kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un
dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu
iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz
īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.
Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.
līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas). Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022,
bet papildus informācija pieejama projekta mājaslapā
www.pumpurs.lv

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele

Riebiņu novada pašvaldība iesaistījusies projektā «PuMPuRS»

Attīstības un plānošanas daļa

2018. gada decembris

Saistošie noteikumi Nr. 11/2018

Apstiprināti
ar Riebiņu novada domes
sēdes lēmumu Nr. 14 (prot. Nr. 9)

Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo 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 (izņemot bērna piedzimšanas pabalstu un pabalstu pēc
atgriešanās no ieslodzījuma).
3. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas
informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto kārtību.
4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu
var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
5. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi Riebiņu novadā:
5.1. Pabalsts apbedīšanai.
5.2 Pabalsts veselības aprūpei.
5.3. Bērna piedzimšanas pabalsts.
5.4. Pabalsts pēc atgriešanās no ieslodzījuma.
5.5. Pabalsts malkas iegādei.
II PABALSTS APBEDĪŠANAI

6. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās
personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Riebiņu novads
7. Pabalsta apmērs ir 115 eiro,
8. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušas personas apbedīšanu, uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz:
8.1. Iesniegumu.
8.2. Miršanas apliecības kopiju.
9. 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.
III PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI

10. Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei
ir personai, kurai ir radušies lieli ārstēšanās izdevumi
sakarā ar slikto veselības stāvokli (izņemot zobārstniecību).
11. Iesniedzamie dokumenti:
11.1. Iesniegums.
11.2. Ārstēšanās vai operācijas izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina
oriģināls, medikamentu iegādes čeks, kurā norādīts
sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa,
izdevumus pierādošie dokumenti nevar būt vecāki
par 6 mēnešiem no pakalpojuma, preces iegādes
brīža.
12. Lieli ārstēšanās izdevumi tiek uzskatīti, sākot
no 180 eiro.
13. Vienreizējā pabalsta apmērs ir 50 eiro kalendārajā gadā.
IV BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS

14. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, un bērna vecākiem,
kuriem ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas
brīža pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada
administratīvajā teritorijā.
15. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu
iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

16. Pabalsta apmērs ir:
16.1. 75 eiro, ja vienam no bērna vecākiem ne
mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
16.2. 150 eiro, ja abiem bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
17. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas dienas.
18. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs
Riebiņu novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā –
Dienests) iesniedz iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu.
19. Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu par pabalsta piešķiršanu sakarā
ar bērna piedzimšanu, ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas
fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā) un uzrāda
personu apliecinošu dokumentu.
20. Dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja apsekošanā tiek
konstatēts, ka bērnam nav nodrošinātas nepieciešamās higiēnas preces, apģērbs, sadzīves priekšmeti,
tad Dienestam ir tiesības pabalstu izsniegt mantiskā
veidā.

V PABALSTS MALKAS IEGĀDEI
21. Tiesības uz materiālās palīdzības saņemšanu
malkas iegādei ir:
21.1. Vientuļiem pensionāriem, kuriem pensijas
apmērs nepārsniedz EUR 220,00 un
21.1. 1. Ja īpašumā nav meža.
21.1.2. Ja mežs, lauksaimniecības zeme nav uzdāvināta citai personai.
21.1.3. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek nomāta citai personai.
21.2. Personām ar īpašām vajadzībām – 1. grupas invalīdiem, ja viņiem nav likumīgo apgādnieku.
21.3. Ja palīdzības prasītājs faktiski dzīvo kopā
ar otru darbnespējīgu personu un viņu kopējie ienākumi nepārsniedz EUR 285.
22. Vienreizējs materiālais pabalsts personai
gadā malkas iegādei ir noteikts EUR 100.

VI PABALSTS PĒC ATGRIEŠANĀS
NO IESLODZĪJUMA
23. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras
deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
24. Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša
laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
25. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 30,00
eiro, kuru piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
26. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Sociālajā
dienestā iesniegums un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums
par atbrīvošanu.
VI LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
27. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Riebiņu novada domē.
28. Novada domes pieņemto lēmumu (izdoto
administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601
likumā noteiktajā kārtībā.
VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

29. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas
spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

DOMES LĒMUMI

3.

7. novembrī notika Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēde

Lemj par apbalvošanu Latvijas Republikas
proklamēšanas 100. gadadienā
Novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē nolēma apbalvot ar
Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 75,00
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas svinībās šādas
personas: Annu Mazjāni, Juri Vaivodu, Natāliju un Pēteri Volontus,
Valentīnu Lubāni, Nelliju Staškeviču, Juzefu Baško, Ingu Jurkāni,
Irēnu Boļšakovu, Artūru Rubenu, Ivetu Seimanovu, Valiju Salenieci,
Valentīnu Bojāri, Svetlanu Cvetkovu, Ligitu un Aivaru Brokus, Ainu
Tumašovu, Evelīnu Visocku.
Domes sēdē nolemts Pateicības rakstu pasniegt biedrības «Latvijas
Sarkanais Krusts» ģenerālsekretāram Uldis Līkopam, bet apbalvojumu
Riebiņu novada Goda pilsonis piešķirt SIA «Agrofirma «Turība»»
valdes loceklim Jāzepam Šņepstam.
Tāpat pieņemts lēmums grozīt noteikuma «Par Riebiņu novada
domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību» 12. punktu šādā
redakcijā: «Apbalvojuma Riebiņu novada Goda pilsonis saņēmējam
piešķir īpašu piemiņas zīmi un naudas balvu EUR 300 apmērā.
20. novembrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina nolikumus un lemj par sadarbību
Domes sēdē tika apstiprināts Iepirkumu komisijas nolikuma projekts un Administratīvās komisijas nolikuma projekts.
Tāpat sēdē nolemts slēgt Pilnvarojuma līgumu ar Aglonas novada
domi «Par pilnvarojumu organizēt licencēto amatierzveju – makšķerēšanu Rušonas ezerā», kā arī pieņemts lēmums iesniegt projektu
«Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde»
Latvijas vides aizsardzības fondā.

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «RECRO-N» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbiem (1. daļa –
Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi) ar piedāvāto līgumcenu
EUR 26 174,90 bez PVN;
‚ ar Saunas pagasta A. Gribonika ZS «Ozoli» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbiem (2. daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības
autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi) ar piedāvāto līgumcenu EUR 17 431,00 bez PVN;
‚ ar SIA «Ceļi un tilti» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbiem (3. daļa –
Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi) ar piedāvāto līgumcenu
EUR 22 040,00 bez PVN;
‚ ar SIA «Ceļi un tilti» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbiem (4. daļa – Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi) ar piedāvāto līgumcenu
EUR 9250,00 bez PVN;
‚ ar SIA «RECRO-N» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbiem (5. daļa – Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi) ar piedāvāto līgumcenu
EUR 15 468,40 bez PVN;
‚ ar Saunas pagasta A. Gribonika ZS «Ozoli» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbiem (6. daļa – Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas
darbi) ar piedāvāto līgumcenu EUR 12 800,00 bez PVN;
‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» par Riebiņu novada
pašvaldības autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas
darbiem (7. daļa – Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu slīdamības likvidēšanas (kaisīšanas ar pretslīdes materiāliem)) ar piedāvāto līgumcenu EUR 13 879,20 bez PVN.
Piešķir Ziemassvētku dāvanas
Ņemot vērā iesākto tradīciju vairāku gadu garumā un nepieciešamību iepriecināt novada izglītības iestāžu bērnus un mazaizsargātos
iedzīvotājus Ziemassvētkos, domes sēdē nolemts šogad piešķirt Ziemassvētku dāvanas (saldumus) visiem Riebiņu novadā deklarētajiem
bērniem līdz pamatskolas vecumam (ieskaitot) EUR 5,00 (ar PVN)
apmērā katram. Tāpat nolemts piešķirt Ziemassvētku dāvanas visiem
bērniem, kuri mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs, bērniem, kuri
ir deklarēti Riebiņu novadā, bet kuri mācās specializētajās skolās.
Ziemassvētku dāvanas – saldumi – tiks sagādāti arī Riebiņu novada
vientuļajiem pensionāriem, 1. grupas invalīdiem, politiski represētajiem un Černobiļas AES dalībniekiem, kā arī Riebiņu novada sociālās
mājas «Rudenāji» un Sociālās aprūpes centra «Rušona» iemītniekiem
par summu EUR 5,00 (ar PVN).
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.

4.

2018. gada decembris

PASĀKUMI DECEMBRĪ

Riebiņu KC

d 14. decembrī plkst. 17.00 Riebiņu Lielās egles iedegšana.

d 22. decembrī plkst. 12.00 pirmsskolas vecuma
bērnu Ziemassvētku eglīte.
d 31. decembrī no plkst. 20.30 Jaungada sagaidīšanas
svētki.
Silajāņu KN

d 17. decembrī plkst. 18.00 Eglītes iedegšanas svētki.
d 25. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku koncerts

ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. Ieeja – bez maksas.

Rušonas KN

d 22. decembrī Svētku eglīte pagasta bērniem.
d 25. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts,

plkst. 22.00 – Ziemassvētku groziņballe. Ieeja – bez maksas.
Sīļukalna KN
d No 10. līdz 21. decembrim plkst. 9.00–13.00 rokdarbu izstāde-tirdziņš «Ziemassvētku brīnums».

d 25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts,
plkst. 22.00 – Ziemassvētku balle ar grupu «Velves».
Ieejas maksa uz balli – EUR 4.
Stabulnieku KN

d 14. decembrī plkst. 13.00 «Adventa laika sarunas»
kopā ar priesteriem Aigaru Bernānu un Aivaru Kursīti.

30. decembrī plkst. 19.00 Vecgada koncerts un
groziņballe kopā ar grupu «Ginc & Es». Ieejas maksa uz
balli – EUR 3.

d

R. Mūka muzejā

Muzejā skatāma keramiķa Raivo Andersona
darbu izstāde un mākslinieces Sarmītes Krasovskas izstādes «Sapņu ķērāji» un «Keramika».

d

Galēnu KN

d 8. decembrī plkst. 19.00 spēlfilma «Tēvs Nakts».

Ieejas maksa – EUR 2.

15. decembrī plkst. 19.00 pasākums «Adventa
gaismā». Darbosies pirmssvētku tirdziņš. Ieeja – bez
maksas.

d

22. decembrī plkst. 10.00 Cirka izrāde, pēc izrādes Salatēta ierašanās un dāvanu pasniegšana Galēnu,
Stabulnieku un Sīļukalna pagasta pirmsskolas vecuma
bērniem.

d

d 25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku pašdarbnieku
koncerts, pēc koncerta – Ziemassvētku balle, līdzi ņemiet labu omu, mazu groziņu un labus draugus. Ieeja –
bez maksas.
Riebiņu centrālā bibliotēka

d No 3. decembra Riebiņu novada pirmsskolas
iestāžu audzēkņu rokdarbu izstāde «Mēs tavi bērni, Latvija!»
d No 11. decembra izstāde «Manas bērnības eglītes
rota». Izstāde no eglīšu rotājumu kolekcijām.

d 15. decembrī plkst. 13.00 «Ielūkosimies neparastajā
skolā». Diskusijas 15+ ekspertiem.

d 22. decembrī plkst. 13.00 «Ziemassvētku brīnums».
Lasītāju klubiņa tikšanās.

Ar visiem decembrī paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv
vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ un http://facebook.com/riebinubiblioteka

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!
** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā «Riebiņu
Novada Ziņas».

Par zvejas limitiem Riebiņu novada
iekšējos ūdeņos 2019. gadā

Riebiņu novada dome vēlas informēt par zvejas tīklu limitiem Riebiņu novada ūdenstilpnēs, uz kuriem
varēs pieteikties no 2019. gada 1. janvāra.
Riebiņu novada ūdenstilpnēs zvejas tīklu limiti būs šādi: Bicānu ezerā – 575 m (tikai murdi), Kategrades
ezerā – 375 m, Rušona ezerā – 4630 m (tikai murdi), Salmeja ezerā – 315 m un Zolvas ezerā – 1094 m. Pārējos ezeros tīklu limiti paliek nemainīgi, tas ir, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos’
3.11. punktu, kas nosaka, zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

Zvejas limiti Riebiņu novada iekšējos ūdeņos 2019. gadā

Publiskie ezeri:
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē
privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk
kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Bicānu ezers
575 m – 19 murdi (katrs pa 30 m), zvejas tīkli nav atļauti
Rušona ezers
4630 m – 154 murdi (katrs pa 30 m)
Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.1 apakšpunkts nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka,
ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita;
Jašas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)

Eikša ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)

Kategrades ezers
Kaučera ezers

Lielais Kurtoša ezers
Lielais Salkas ezers

Mazais Salkas ezers

375 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)

Salmeja ezers

315 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)

Lielais Ostrovas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)

Zolvas ezers

Mazais Kurtoša ezers
Pieniņu ezers

Spuldziņu ezers

1094 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)

Mazais Ostrovas ezers

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)

Lielais Kurtoša ezers
Stupānu ezers
Sedeža ezers
Asaru ezers
Limaņu ezers
Meiraukas ezers
Rubeņu ezers
Palšas ezers
Markovas ezers
Gluhoje ezers
Kovšika ezers
Madžutiņa ezers
Vašeiņa ezers

48,8 ha;
32,0 ha;
27,1 ha;
10,4 ha;
7,2 ha;
5,2 ha;
5,1 ha;
4,3 ha;
2,5 ha;
2,0 ha;
1,8 ha;
1,6 ha;
1,5 ha;

Privātie ezeri:
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē
privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam
pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus.

Feimaņu ezers
(apsaimnieko Rēzeknes
novada pašvaldība)

75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai
2 tīkli pa 15 m)

64 murdi
Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam
vērsties Rēzeknes novada pašvaldībā.

Maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 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 un pamatojoties uz domes 19.04.2016. sēdes lēmumu Nr. 6&3 «Par
rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu»:
1.1. Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 5,70 (pieci eiro 70 centi);
1.2. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 19,92 (deviņpadsmit eiro 92 centi);
1.3. Zivju murds ar sētu, virs 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 56,92 (piecdesmit seši eiro 92 centi).
Iesniegumus par Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam iesniegt
Riebiņu novada domē līdz 2019. gada 1. martam, iesniegumus sūtot: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu
novads, LV-5326. Tālrunis uzziņām: +371 65324376; +371 25918877; fakss: +371 65324375; e-pasts:
riebini@riebini.lv

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.

