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Mazo grantu projekts «Fotogrāmata «Ar lepnumu sirdī par savu saimniecību»»
iegūst 2. vietu Latgales reģionā

Ar projektu Ogres novada Madlienas kultūras namā (no kreisās)
iepazīstina Tekla Mediņa un Ināra Meikulāne.

16. martā Ogres novada Madlienas pagasta kultūras
namā notika pašvaldību apvienības «Sabiedrība ar dvēseli – Latvija» (SDL) 2018. gada projektu konkursa noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti labākie iedzīvotāju iniciatīvu projektu īstenotāji no visas Latvijas.
Pielikums Nr. 1
Riebiņu novada domes 2019. gada 19. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2019

Plānotie ieņēmumi 2019. gadā

Pozīcija
Plānotais 2019. gadā (EUR)
Piešķirtais aizņēmums
379 956
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
1 564 199
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
260 000
NĪN nodokļa parāda maksājumi
17 000
Soda nauda NĪN zemes
6 000
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, būvēm, mājokļiem 40 000
NĪN par ēkām iepriekšējo gadu parādi
2 500
Soda nauda NĪN
1 000
Nodokļu ieņēmumi KOPĀ
1 890 699
Valsts nodevas, bāriņtiesa
3 000
Valsts nodevas, dzimtsarakstu nodaļa
400
Pārējās valsts nodevas
250
Pašvaldību nodevas – dokumenti
50
Pašvaldības nodevas par tirdzniecības vietām
100
Pašvaldības nodevas par būvatļaujām
2 000
Pārējās pašvaldību nodevas
50
Administratīvie sodi
1 000
Zvejas tiesību rūpnieciskā izmantošana
1 200
Zvejas tiesību nerūpnieciskā izmantošana
10 000
Ieņēmumi no pašvaldības ēku, būvju pārdošanas
9 005
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
30 000
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
60 000
Pašvaldības mantu realizācija
500
Nenodokļu ieņēmumi KOPĀ
117 555
Pašvaldību saņemtie budžeta transferti
4 491
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 5, 6-gadīgu
bērnu apmācībai (8 mēn.)
35 544
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītājiem
7 277
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai (8 mēn.)
400 451
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai
30 000
Dotācija mācību grāmatu, līdzekļu iegādei
7 700
LAD zivju resursu pavairošanai
16 000
Asistenta pakalpojumu nodrošinājums
23 000
Dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei
6 900
Nodarbinātības pasākumu veicināšanas dotācija
65 000
Izglītības asistents
2 500
Valsts budžeta mērķdotācija piemaksām soc. darb.
ar ģimenēm un bērniem
2 900
Projekts “Skolas soma”
2 359
Rušonas ezera ekspluatācijas noteikumi
10 000
LAD zivju resursu aizsardzības pasākumi
7 000
Dotācija skolu apgādei ar augļiem
600
Karjeras atbalsta projekts
8 137
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
1 214 795
Atbalsts izglītības individuālo kompetenču attīstībai
14 743
Veselības projekts
25 840
Komercdarbības teritoriju un publiskās infrastruktūras
attīstība
396 476

Apvienība «Sabiedrība ar dvēseli» darbojas pēc brīvprātības principa, apvienojot tās pašvaldības, kuras savā
ikgadējā budžetā piešķir līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu
jeb «mazo grantu projektu» īstenošanai. Iedzīvotāji – biedrības vai nereģistrētas iedzīvotāju grupas – raksta projektus, pašvaldības komisija tos izvērtē, un atbalstītie projekti
saņem pašvaldības līdzfinansējumu. Savukārt iedzīvotāju
ieguldījums ir brīvprātīgais darbs sabiedrības labā un apkārtējās vides sakopšanā.
Katru gadu janvāra sākumā pašvaldības, kuras ir apvienības biedri – arī Riebiņu novada dome, izvirza SDL reģionālajai izvērtēšanai aizvadītajā gadā vislabāk īstenotos un
ilgtspējīgākos projektus. Pēc tam projektus vērtē SDL reģionālās žūrijas katrā Latvijas plānošanas reģionā: Kurzemes,
Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas reģionā. Trīs projekti
no katra reģiona tiek izvirzīti veicināšanas balvām, ko saņem
SDL noslēguma pasākumā, bet vēl trīs labākie noslēguma
pasākumā tiek prezentēti un cīnās par 1., 2. vai 3. vietu
savā reģionā. Vietas tiek noteiktas balsošanas rezultātā,
kurā var piedalīties ikviens pasākuma dalībnieks, saņemot
Projekts “Proti un dari”
47 250
Komercdarbības teritoriju un publiskās infrastruktūras
attīstība
34 386
Projekta Eco Travel finansējums
11 682
Ieņēmumi no PFIF (pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonds)
1 650 035
Kultūrkapitāla fonda finansējums
3 000
Pašvaldību transferti ar citām pašvaldībām izglītībai
130 000
Preiļu novada areāla uzņēmējdarbības vides infrastruktūra 182 174
Transferti KOPĀ
4 340 240
Vecāku maksas par PII pakalpojumiem
4 000
Ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu
6 000
Kancelejas pakalpojumu iemaksas
100
Zemes noma
6 000
Telpu īre KN
1 000
Telpu īre – dzīvokļu īre
6 000
Telpu noma (arī KN)
10 500
Saimniecības telpu noma
145
Maksa par personu uzturēšanos soc. aprūpes iestādēs 3 800
Ieņēmumi par biļetēm
5 000
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem
102 145
Pensijas
58 000
Izsoles
200
Autotransporta pakalpojumi
200
Ūdensskaitītāji
200
Dažādi pašu ieņēmumi
13 000
Traktora pakalpojumi
200
Dalības maksas
310
Santehniķa pakalpojumi
200
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
217 020
Ieņēmumi 2019. gadā
6 945 470
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
549 530
IEŅĒMUMI PAVISAM
7 495 000
Pielikums Nr. 3
Riebiņu novada domes 2019. gada
19. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2019

Riebiņu novada domes 2019. gada pamatbudžeta
izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām

Izdevumu veidi
Novada dome
Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde
Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde
Savstarpējie norēķini
Vispārējie vadības dienesti KOPĀ
Lauksaimniecības konsultanti
Būvvalde
Dabas resursu nodoklis
PVN

Izdevumi EUR
649 092
15 914
19 480
20 577
14 927
19 075
15 473
242 133
996 571
14 252
30 000
4 000
80 200

iepriekš sagatavotu aploksni ar vērtēšanas biļeteniem.
No Riebiņu novada sava projekta prezentēšanai tika
izvirzīta iniciatīvas grupa «Lauksaimnieki» ar projektu
«Fotogrāmata «Ar lepnumu sirdī par savu saimniecību»»
(projekta vadītāja Tekla Mediņa). Iniciatīvas grupas pārstāves – Tekla Mediņa un Ināra Meikulāne – prezentēja
savu projektu ar sirsnību, degsmi un mīlestību pret savu
novadu. Pasākuma dalībnieku balsošanas rezultātā Latgales plānošanas reģionā 1. vieta Krāslavas novada iedzīvotāju grupas «Krāsainie zīmuļi» projektam «Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārsta ar prieku, radošumu, attīstību un interesi», 2. vieta – Riebiņu novada iedzīvotāju
grupas «Lauksaimnieki» projektam «Fotogrāmata «Ar
lepnumu sirdī par savu saimniecību»», 3. vieta – biedrības «Līvānu novada Vieglatlētikas klubs» projektam
«Sacensību Līvenhofas skrējiens organizēšana».
Apsveicam iniciatīvas grupu «Lauksaimnieki» ar iegūto 2. vietu un ar veiksmīgi realizētu projektu.
Attīstības un plānošanas daļa

Līdzfinansējums biedrībām
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
Finansējumi projektiem
Klientu apkalpošanas centrs
Jauniešu centrs
Pensionāru biedrība
Pārējie izdevumi
Ekonomiskā darbība KOPĀ
Stabulnieku komunālā saimniecība
Sīļukalna komunālā saimniecība
Silajāņu komunālā saimniecība
Riebiņu komunālā saimniecība
Galēnu komunālā saimniecība
Rušonas komunālā saimniecība
Novada komunālā saimniecība
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, labiekārtošana
Stabulnieku KN
Sīļukalna KN
Silajāņu KN
Rušonas KN
Riebiņu KC
Galēnu KN
Stabulnieku bibliotēka
Sīļukalna bibliotēka
Silajāņu bibliotēka
Riebiņu bibliotēka
Galēnu bibliotēka
Rušonas bibliotēka
Kotļerovas bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Kastīres bibliotēka
Pieniņu bibliotēka
R. Mūka muzejs
Novada sports
Tūrisms
Atpūta, kultūra un sports
Riebiņu PII „Sprīdītis”
Dravnieku pamatskola
Galēnu pamatskola
Sīļukalna pamatskola
Rušonas pamatskola
Riebiņu vidusskola
Izglītība (pārējā)
Izglītība
Novada sociālais dienests
Sociālās aprūpes centrs „Rušona”
Sociālā māja „Rudenāji”
Bāriņtiesa
Sociālā aizsardzība
Aizņēmumu atmaksa
Redzes korekcijas līdzekļi, pabalsti tuvinieku nāves
gadījumā
PAVISAM

28 100
65 000
2 748 877
7 001
27 418
175
35 652
3 040 475
39 296
23 179
31 311
112 343
62 583
75 405
205 037
549 154
37 940
50 178
18 652
33 430
149 145
41 494
18 214
10 463
11 005
49 479
11 253
17 848
6 585
6 580
11 567
6 861
17 838
15 850
4 000
518 382
234 354
133 659
257 694
99 693
241 145
441 533
40 295
1 448 373
210 271
244 601
42 838
39 235
536 945
403 400
1 600
7 495 000

2.

Saistošie noteikumi Nr. 13/2018

Apstiprināti ar Riebiņu novada domes sēdes
lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 12)
Precizēti ar Riebiņu novada domes 19.02.2019.
sēdes lēmumu Nr. 34 (prot. Nr. 2)

Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie
ūdenssaimniecības pakalpojumi
un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšana Riebiņu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 1. punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
2. Riebiņu novada dome organizē sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā.
3. Riebiņu novada administratīvajā teritorijā sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Riebiņu novada domes Komunālā
nodaļa (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs).
4. Riebiņu novada ciematu Centralizētie ūdenssaimniecības tīkli,
kā arī komercuzskaites mēraparāti ir Riebiņu novada domes īpašums.

II. Lietoto terminu skaidrojums
5. Noteikumos tiek lietoti termini tādā nozīmē, kādā tie ir ietverti
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un citos uz tā pamata izdotos
ārējos normatīvajos aktos.
6. Ja nekur citur šie termini nav lietoti citā nozīmē, tad ar tiem ir jāsaprot:
6.1. Brīvkrāns – sabiedriskā ūdens ņemšanas vieta.
6.2. Centralizētie ūdenssaimniecības tīkli – centralizētā ūdensapgādes sistēma un centralizētā kanalizācijas sistēma.
6.3. Decentralizētā kanalizācijas sistēma – nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošas notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
6.4. Decentralizēta ūdensapgādes sistēma – lokāla ūdensapgādes
sistēma, kas nodrošina ūdensapgādi ēkās.
6.5. Pievienošanās vieta – vieta, kur pakalpojumu ņēmēja ūdensvads vai kanalizācijas tīkls pievienots pakalpojumu sniedzējam piederošiem centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem.
6.6. Pievienošanās izmaksas – visas izmaksas, kas ir saistītas ar
īpašuma pieslēgšanu Centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem.
6.7. Publiski lietojamas ielas – iela vai ceļš, kas pieder valstij vai
pašvaldībai, kā arī privātpersonai, ja privātpersona ir atzinusi to par
publiski lietojamu.
6.8. Ugunsdzēsības hidrants – ugunsgrēka dzēšanai paredzēta
ierīce ūdens ņemšanai no centralizētās ūdensapgādes sistēmas.
6.9. Verifikācija— komercuzskaites mēraparāta pārbaude, lai noteiktu to atbilstību normatīvajiem aktiem.
6.10. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmējs – decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai
apsaimniekotājs vai viņu pilnvarota juridiska vai fiziska persona (turpmāk
tekstā – Klients).
6.11. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai cits komersants,
kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās
(turpmāk tekstā – asenizators).

III. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Lai pievienotu nekustamo īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, zemes vai būves īpašnieks (turpmāk tekstā – Īpašnieks)
vai Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā īpašnieka pilnvarota persona
ar rakstisku iesniegumu vēršas pie Pakalpojumu sniedzēja un pieprasa
tam izsniegt tehniskos noteikumus īpašuma pievienošanai centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.
8. Pakalpojumu sniedzējs viena mēneša laikā sniedz atzinumu par
objekta pievienošanas iespējām pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem
ūdenssaimniecības tīkliem un izsniedz tehniskos noteikumus, nepieciešamības gadījumā norādot par tehniskā projekta nepieciešamību,
vai vienkāršoto shēmu.
9. Tehnisko noteikumu sagatavošanu un izsniegšanu Pakalpojumu
sniedzējs veic bez maksas. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2
(divi) gadi.
10. Īpašnieks pilnībā par saviem līdzekļiem organizē un nodrošina
būvniecības procesu īpašuma pieslēgšanai centralizētājai ūdensapgādes sistēmai atbilstoši Latvijas Republikas būvniecību regulējošo normatīvu un Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos
izvirzītajām prasībām.
11. Par īpašuma pieslēgšanu centralizētājai ūdensapgādes sistēmai
Pakalpojuma sniedzējs sastāda aktu par pieslēguma izveidi pēc tam,
kad ir apsekots konkrētais īpašums un pārbaudīti veiktie darbi, un to
atbilstība tehniskajiem noteikumiem. Aktu paraksta Pakalpojumu sniedzējs un Īpašnieks.

2019. gada aprīlis
12. Pakalpojumu lietošanu Īpašnieks uzsāk no brīža, kad ar Pakalpojumu sniedzēju tiek parakstīts Līgums par pakalpojuma saņemšanu.
13. Ja privātpersonai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā
esošajos nekustamajos īpašumos, un šī persona vēlas ar Pakalpojumu
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību
izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties
slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojuma sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
14. Ja jaunizbūvētais vai rekonstruētais objekts pēc nodošanas
ekspluatācijā atbilstoši tehniskajam projektam var tikt sadalīts dzīvokļu
īpašumos vai atsevišķās nedzīvojamās telpās, Īpašnieks pirms līguma
slēgšanas par to rakstiski brīdina Pakalpojumu sniedzēju.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramie noteikumi, un tā slēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas noteikumi
15. Pēc 11. punktā paredzētā akta par pieslēguma izveidi parakstīšanas Īpašnieks slēdz līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu saņemšanu ar Pakalpojumu sniedzēju, ierodoties personīgi
pie Pakalpojumu sniedzēja. Pēc līguma noslēgšanas Īpašnieks tiek atzīts par Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju.
16. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā (turpmāk
tekstā – Pakalpojuma līgums) papildu citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
16.1. pušu saistības un pienākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanai un saņemšanai;
16.2. pušu saistības un pienākumi komercuzskaites mēraparāta vai
komercuzskaites mēraparāta mezgla bojājumu un / vai avārijas gadījumos;
16.3. centralizēto ūdenssaimniecības tīklu lietošanas un uzturēšanas noteikumi;
16.4. saņemto sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma uzskaites un nolasīto rādījumu paziņošanas kārtība;
16.5. maksa par sniegto pakalpojumu (-iem);
16.6. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
17. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski
vienojoties.
18. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti
un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
19. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
19.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
19.2. 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;
19.3. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
19.4. ja īpašumam mainās īpašnieks un tiek slēgts jauns līgums.
20. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:
20.1. ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam,
jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
20.2. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
21. Izbeidzot Pakalpojumu līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus.
22. Ja pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz pakalpojuma līguma izbeigšanai.

V. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības
23. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošos centralizētos ūdenssaimniecības tīklus drīkst ekspluatēt tikai ar Pakalpojuma sniedzēja atļauju, saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp Pakalpojuma
sniedzēju un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju.
24. Pēc jaunu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izbūves īpašumam piegulošās ielas / ceļa robežās vai zaļajā zonā, ko ir veicis vai organizējis Pakalpojuma sniedzējs, Īpašnieka pienākums ir pievienot savu
īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 1 (viena)
gada laikā no brīža, kad centralizētie ūdenssaimniecības tīkli ir nodoti
ekspluatācijā. Informācija par centralizēto ūdenssaimniecības tīklu nodošanu ekspluatācijā ir publicējama pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē
ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no akta par pieņemšanu ekspluatācijā
parakstīšanas dienas. Minētais pienākums ir attiecināms tikai uz teritorijām, kuras atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
trešajai daļai Riebiņu novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā apbūves
teritorijas, kurās ir ierīkojami centralizētie ūdenssaimniecības tīkli, ja apbūve šajās teritorijās tika veikta pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.
25. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā drīkst novadīt sadzīves
kanalizācijas notekūdeņus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvos
aktos noteiktām prasībām sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem un noteiktajai organisko un ķīmisko savienojumu koncentrācijai.
26. Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja novadītajos notekūdeņos nedrīkst būt:
26.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās
higiēnas priekšmeti un citas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;
26.2. eļļas un tauki daudzumos, kuri var veicināt tīklu aizsērēšanu;
26.3. pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā;
26.4. naftas produkti;
26.5. vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu;
26.6. degoši piemaisījumi un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos maģistrālajos kanalizācijas tīklos;
26.7. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai
bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.)
izdalīšanos.
27. Ja neiestājas saistošo noteikumu 24. punktā minētais gadījums,
Īpašniekam ir pienākums pievienot īpašumu (-us) centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem:
27.1. nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes
sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves

teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas;
27.2. īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst
normatīvajos aktos un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai sistēmai
izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var tikt radīts ekoloģisks kaitējums
apkārtējai videi;
27.3. tiek veikta jaunu ražošanas vai sabiedriski nozīmīgu objektu
būvniecība.
28. Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumiem un komercuzņēmumiem,
kuru darbība ir saistīta ar ražošanu, ir jānodrošina ražošanas procesā
radušos notekūdeņu atbilstoša priekšattīrīšana, tā, lai novadāmie kanalizācijas ūdeņi atbilstu sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem Latvijas
Republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, pirms to novadīšanas centralizētajā sadzīves kanalizācijas tīklā.
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā nedrīkst novadīt lietus kanalizācijas ūdeņus.
30. Pieslēdzot objektu pie centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, Pakalpojuma sniedzējs ar robežu atbildības aktu, kuru savstarpēji
paraksta Īpašnieks un Pakalpojuma sniedzējs, nosaka komunikāciju
uzturēšanas atbildības robežas šādi:
30.1. par ūdensvada tīklu atbildības robežu:
30.1.1. jauniem objektiem nosaka komercuzskaites mēraparāta
mezglu, kura izbūvi nodrošina Īpašnieks atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja izvirzītajām prasībām;
30.1.2. esošiem objektiem nosaka komercuzskaites mēraparāta
mezglu ūdenssaimniecības Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai īpašuma
robežā, kura izbūvi nodrošina Īpašnieks;
30.2. par kanalizācijas tīklu atbildības robežu:
30.2.1. nosaka objekta notekūdeņu izvada pirmo skataku Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā vai īpašuma robežu, kura izbūvi
veic Īpašnieks atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja izvirzītajām prasībām.
31. Aktam pievieno atbildības robežu shēmu – Pakalpojumu sniedzēja sagatavota atbildības robežu shēma, kurā norādītas robežas,
kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atbild katra puse saskaņā ar noslēgto līgumu.
32. Komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, verifikāciju un nomaiņu Īpašnieka izbūvētajā komercuzskaites mēraparāta mezglā veic
Pakalpojuma sniedzējs par saviem līdzekļiem.
33. Klientam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju
par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam
īpašumam, patērēto ūdens daudzumu nosaka pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas vienam iedzīvotājam
diennaktī (1. pielikums).
34. Pakalpojuma saņēmēja pienākums ir uzturēt darba kārtībā tā
īpašumā vai valdījumā esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus par
saviem līdzekļiem, nodrošinot to drošu ekspluatāciju.
35. Pakalpojuma saņēmējam noteiktajās atbildības robežās ir jāsagatavo komercuzskaites mēraparāta mezgli darbam ziemas apstākļos.
36. Ja Pakalpojuma saņēmējs savām vajadzībām izmanto vietējos
ūdens avotus (akas, artēziskos urbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt
fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no centralizētās ūdensapgādes
sistēmas, un par šo faktu tiek sastādīts akts starp Pakalpojuma sniedzēju
un Pakalpojumu lietotāju.
37. Pakalpojumu lietotāja teritorijā, kas noteikta ar atbildības robežu
aktu, jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa kapes, ūdensvada un kanalizācijas ietaises (caurules, ūdens patēriņa skaitītāji, lūkas,
skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, applūdināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, ledus un sniega
skataku vāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktu noņemtas vai bojātas,
jānodrošina virszemes ūdeņu novadīšana no skatakām. Pakalpojumu
lietotājam nedrīkst aizliegt izvietot uz ēku sienām vai žogiem plāksnītes
ar norādi par hidrantu, armatūras un skataku atrašanās vietu.
38. Objektiem, kuros tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kā arī objekta
īpašnieka maiņas gadījumā, ja nav kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas,
tā ir jāsakārto par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem pirms objekta nodošanas
ekspluatācijā, vai pakalpojuma līguma slēgšanas ar jauno īpašnieku.
39. Pakalpojuma sniedzējam un Pakalpojumu lietotājam jāglabā
visa savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu tehniskā dokumentācija.
40. Pakalpojumu lietotāja un Blakuslietotāja ūdensvada un kanalizācijas tīklu uzturēšanas atbildības robežu nosaka, savstarpēji rakstiski
vienojoties. Pirms pakalpojuma lietošanas uzsākšanas Pakalpojumu
lietotāja un Blakuslietotāja noslēgtās vienošanās viena kopija iesniedzama Pakalpojuma sniedzējam.
41. Blakuslietotājam jāglabā visa savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu tehniskā dokumentācija
42. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pakalpojuma sniedzēju pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu
Blakuslietotājam.
43. Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem drīkst uzstādīt lokālu ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu objektā, ja normatīvajos
aktos noteiktais ūdens spiediens pie Pakalpojumu lietotāja tiek nodrošināts, bet nav pietiekams, tikai rakstiski saskaņojot to ar Pakalpojuma
sniedzēju, ja to pieļauj centralizētās kanalizācijas sistēmas kapacitāte.
44. Lai nodrošinātu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu ekspluatāciju un drošību, būvdarbi un remontdarbi aizsargjoslās tiek veikti atbilstoši Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra
noteikumu Nr. 833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika
gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem” nosacījumiem.
45. Neatkarīgi no atbildības robežas Pakalpojumu lietotāja pienākums ir ziņot Pakalpojuma sniedzējam par atklātajiem ūdenssaimniecības infrastruktūras bojājumiem, norādot konkrētu bojājuma vietu.
46. Pakalpojumu lietotājs veic visas nepieciešamās darbības avārijas likvidēšanai par saviem līdzekļiem noteiktajā atbildības robežā.
47. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi
piekļūt savā īpašumā un valdījumā esošajiem ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem neatkarīgi no noteiktās atbildības robežas, lai par saviem līdzekļiem
likvidētu avāriju ūdensvada un kanalizācijas tīklu daļā, kas ir Pakalpojuma
sniedzēja atbildības robežā. Vecās centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuras atrodas fizisko vai juridisko
personu īpašumā, apkalpo Pakalpojumu sniedzējs.
48. Jebkurai personai ir aizliegts:
48.1. novietot materiālus un citus priekšmetus (tai skaitā arī automašīnas autostāvvietās uz hidrantu akām un kanalizācijas skatakām)
uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un citiem Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu elementiem;
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48.2. celt jebkādas būves virs ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem un citiem Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu objektiem;
48.3. centralizētās kanalizācijas sistēmas skataku lūkās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos
atkritumus, novadīt nokrišņu ūdeņus;
48.4. pieļaut ūdensvada tīkla aizsalšanu;
48.5. atstāt atvērtas Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu,
skataku un kontrolaku lūkas, izņemot remontdarbu laikā vai
avārijas situācijā. Avārijas situācijā vai remontdarbu laikā jāveic
nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi, uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju ap atvērto lūku;
48.6. patvaļīgi pieslēgt savu īpašumu Centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem un nesankcionēti saņemt pakalpojumu, lietot
ūdeni no hidranta bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas atļaujas.
49. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdens piegādi
un pārtraukt notekūdeņu novadīšanu atbilstoši Ministru kabineta
2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” noteiktajai kārtībai.
50. Ūdensapgādes un / vai kanalizācijas tīklu avārijas laikā
Pakalpojuma sniedzējam jādara viss iespējamais, lai ūdens piegādes piespiedu pārtraukums būtu iespējami īss.
51. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens
piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir bojāti.
52. Par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānotā
remonta laikā Pakalpojuma sniedzējs informē Pakalpojumu lietotāju ne vēlāk kā divas diennaktis iepriekš.

VI. Ugunsdzēsības ierīču (hidrantu) un brīvkrānu
izmantošanas kārtība
53. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošos hidrantus bez saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju drīkst lietot attiecīgie valsts
speciālie dienesti, bet, rakstiski saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju,
tos var izmantot citas personas ūdensapgādes nodrošināšanai.
54. Par pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošiem hidrantiem,
to tehnisko stāvokli un apkopi atbild Pakalpojuma sniedzējs.
55. Ja Pakalpojumu sniedzējs Centralizētajā ūdensapgādes
sistēmā ir izbūvējis brīvkrānus, to lietošana dzeramā ūdens
ņemšanai nav ierobežota un ir bez maksas.
56. Par Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošo brīvkrānu
uzturēšanu, tehnisko un higiēnas normu ievērošanu, atbilstības
prasībām monitoringu un kontroli atbild Pakalpojuma sniedzējs.
57. Personām, kuru darbības rezultātā ir bojāti hidranti,
brīvkrāni vai pumpji, par bojājumu ir pienākums nekavējoties
ziņot Pakalpojuma sniedzējam.

VII. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība
58. Decentralizētai kanalizācijas sistēmai jābūt izbūvētai
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem.
59. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli ir atbildīgs Klients.
60. Klients reģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu pie
Pakalpojuma sniedzēja līdz 2020. gada 31. decembrim.
61. Klients var slēgt līgumu ar asenizatoru, ja abas puses
par to ir vienojušās, taču šāds līgums nav obligāts.
62. Līdz 2021. gada 31. decembrim esošo lokālo notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jāsaskaņo ar Riebiņu novada būvvaldi to atbilstība normatīvajiem aktiem. Riebiņu novada būvvalde
veic objekta apsekošanu un pēc nepieciešamības uzdod rekonstruēt vai izbūvēt jaunu decentralizētās kanalizācijas sistēmu.
63. Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru
īpašums atrodas Riebiņu novada Riebiņu, Kastīres, Gaiļmuižas,
Silajāņu, Stabulnieku, Galēnu, Sīļukalna administratīvajās robežās, kuriem nav decentralizētās kanalizācijas sistēmas, decentralizētā kanalizācijas sistēma jāizbūvē, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Decentralizētā kanalizācijas sistēma jāizbūvē līdz 2023. gada 31. decembrim.
64. Jaunizbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvē
un nodošanu ekspluatācijā saskaņo ar Riebiņu novada būvvaldi.
65. Pakalpojuma sniedzējs uztur reģistrēto decentralizētās
kanalizācijas sistēmu datu bāzi.

66. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētājās kanalizācijas sistēmās jāatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām, kādas noteiktas
Ministru kabineta noteikumos vai citos normatīvajos aktos un kuri
nesatur bīstamas ķīmiskas vielas (tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas, spēcīgus oksidētājus, viegli uzliesmojošas un
sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus produktus, piemēram – krāsas, eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus utt.).
67. Asenizatoram ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas
notekūdeņus, ja:
67.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;
67.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm,
par ko asenizatoram ir tiesības uzlikt par pienākumu klientam
iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no mehāniskajiem
piemaisījumiem par saviem līdzekļiem.
68. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas atteikuma gadījumā Klients 1 (viena) mēneša laikā uzrāda Pakalpojuma sniedzējam dokumentu, kas apliecina tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu notekūdeņu kvalitātes prasībām
neatbilstošo notekūdeņu utilizāciju.
69. Par asenizatoru var būt reģistrēts Pakalpojumu sniedzējs vai komersants, kuram ir:
69.1. noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju (Pakalpojuma sniedzējs) par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu;
69.2. šim nolūkam paredzēts specializēts transporta līdzeklis.
70. Ar aktuālo asenizatoru reģistru var iepazīties pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē.
71. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izved pēc Klienta
pieprasījuma, ņemot vērā decentralizētās kanalizācijas sistēmas
tilpumu un ūdens patēriņu, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
72. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas laiks
ir jāsaskaņo ar asenizatoru.
73. Notekūdeņus drīkst iepludināt centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā
tikai asenizators.
74. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanu
Klienti maksā asenizatoram.
75. Asenizators 1 reizi pusgadā iesniedz Pakalpojuma
sniedzējam rakstveida atskaiti par katram klientam izvesto notekūdeņu daudzumu.

VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
76. Par Noteikumu III, V, VI un VII nodaļās ietverto noteikumu pārkāpumiem privātpersonas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot sodu – fiziskajām personām,
izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz EUR 350,00,
un juridiskajām personām – izsakot brīdinājumu vai uzliekot
naudas sodu līdz EUR 1 400,00.
77. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolus par šo Noteikumu neievērošanu atbilstoši
savai kompetencei ir tiesīgi Riebiņu novada domes kārtībnieki.
Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Riebiņu novada
Administratīvā komisija.

IX. Noslēguma jautājumi
78. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas “Riebiņu Novada Ziņās”.
79. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Riebiņu
novada domes 2011. gada 12. decembra saistošie noteikumi
Nr. 22/2011 „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Riebiņu novadā”.
1. pielikums

Ūdens lietošanas normatīvi patērētājiem,
kad nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts

PASKAIdROjUMA RAKSTS

Saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018
“Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Riebiņu novadā”

DOMES LĒMUMI

3.

21. martā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina pašvaldības organizētos projektu konkursus
Domes sēdē deputāti apstiprināja uzņēmēju grantu projektu konkursa «Riebiņu novada jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem» Riebiņu
novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā konkursa
nolikumu, paredzot, ka projekta iesniegšana ir no 2019. gada 26. marta
līdz 2019. gada 30. aprīlim un apstiprinot vērtēšanas komisiju sešu
komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Arnita Znotiņa, Juris Leicis,
Tekla Mediņa, Skaidrīte Grigale un Dainis Alžāns.
Tāpat domes sēdē tika apstiprināts nolikums mazo grantu projektu
konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi» Riebiņu novada pašvaldības
finansējuma saņemšanai 2019. gadā un konkursa vērtēšanas komisija
sešu komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa, Antra
Meluškāne, Arnita Znotiņa, Tekla Mediņa un Dainis Alžāns.
Piešķir līdzfinansējumu projektam
Domes deputāti pieņēma lēmumu piedalīties projektu konkursā
valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem pasākumā Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)
un iesniegt projektu «Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpnēs».
Nolemts paredzēt līdzfinansējumu projektam EUR 670,50 jeb
15,09 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2019. gada budžetā, pārējā projekta summa tiek finansēta no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Projekta
pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā.
Projekta ietvaros tiek paredzēts iegādāties materiāltehniskos līdzekļus: divas GPS ierīces, 2 mikrofonus ar ierakstu, spoguļkameru
un portatīvo datoru.

Lemj par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
Riebiņu novada domes sēdē tika izskatīts Finanšu komitejas un
Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojekts par Galēnu
pagasta Galēnu ciema daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 2 dzīvokļa
Nr. 8 īrnieka iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai.
Tika pieņemts lēmums reģistrēt zemesgrāmatā uz Riebiņu novada
pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu, nodot atsavināšanai dzīvokli
Liepu ielā 2–8, dzīvojamās mājas kopīpašuma, palīgēku, un zemes
gabala domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu)
dzīvokļa īrniekam.
Tāpat nolemts Privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt
un nodrošināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu. Noteikt, ka nosacīto
cenu veido kadastrālā vērtība (saskaņā ar VZD informāciju) un atsavināšanas izdevumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1 priv.sert. x EUR 39,84
(privatizācijas sertifikāta vērtība). Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20 %
apmērā no kadastrālās vērtības par īres tiesību pirkšanu no pašvaldības
un par kapitālieguldījumiem saskaņā ar pašvaldības izziņu un apliecinošiem dokumentiem.

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2019. gadā ar piedāvāto līgumcenu
EUR 10 577,36 bez PVN (1. daļa – Sīļukalna pagasts);
‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2019. gadā ar piedāvāto līgumcenu
EUR 13 535,60 bez PVN (2. daļa – Galēnu pagasts);
‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2019. gadā ar piedāvāto līgumcenu
EUR 9 802,96 bez PVN (3. daļa – Stabulnieku pagasts);
‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2019. gadā ar piedāvāto līgumcenu
EUR 15 589,46 bez PVN (4. daļa – Riebiņu pagasts);
‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2019. gadā ar piedāvāto līgumcenu
EUR 8 912,06 bez PVN (5. daļa – Silajāņu pagasts);
‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2019. gadā ar piedāvāto līgumcenu
EUR 16 668,90 bez PVN (6. daļa – Rušonas pagasts).
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.

Domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, un vēlies pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, šī iespēja ir tieši Tev!
Projekta «PROTI UN DARI» ietvaros apgūsti autovadītāja (B, C,
CE, E, TR2 u.c.), fotogrāfa, manikīra, masiera, florista, apsarga vai
jebkādas citas prasmes atbilstoši savām interesēm, iegūsti iespēju
ēnot dažādu profesiju speciālistus BEZ MAKSAS!
Piesakies pie programmas vadītājām:
Inese – 26336395; Ilze – 26305999; Antra – 26388368.

4.

Traktortehnikas tehnisko apskašu laiki
un vietas Riebiņu novadā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, tajā skaitā arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un
jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat atgādinām, ka par Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis 28621858, 28653191, e-pasts: preili@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

PASĀKUMI APRĪLĪ

Riebiņu KC
F 12. aprīlī plkst. 13.30 UNESCO asociēto skolu projekta
ietvaros Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestra koncerts.
F 21. aprīlī plkst. 19.00 Riebiņu amatierteātra «Loba
monta» izrāde «Tāva meitas» – Danskovītes komēdija vienā
cēlienā ar gandrīz slepkavību. Ieejas maksa – par ziedojumiem.
F 21. aprīlī plkst. 22.00 Lieldienu groziņballe ar grupu
«Galaktika». Ieejas maksa – EUR 5. Galdiņu rezervācija pa
tālr. 29945610.
F 1. maijā plkst. 13.00 Lielā senioru balle «Lai sirdī uzplaukst pavasars!» Īpašais viesis – Ainars Bumbieris. Programmā: svētku priekšnesumi no pašmāju un kaimiņu pašdarbības kolektīviem un iespēja piedalīties čaklo saimnieču
konkursā. Aicinām izcept savu īpašo pīrāgu un iegūt kādu no
nominācijām vai simpātiju balvu, būs arī degustācijas. Pasākums notiks pie galdiņiem, tādēļ līdzi ņemami nelieli groziņi.
Uz pasākumu turp un atpakaļ kursēs transports, pieteikties –
pagastu teritoriālajās pārvaldēs. Ieeja – bez maksas.

Rušonas KN
F 15. aprīlī plkst. 17.00 radošā darbnīca «Lieldienu gaidās».
F 22. aprīlī plkst. 12.00 pasākums bērniem «Lieldienu
jautrības», bet plkst. 14.00 teātru saspēle «Kaida dzeive,
taida dzeja».
F 30. aprīlī plkst. 23.00 diskotēka. Ieejas maksa – EUR 1.

Sīļukalna KN
F 21. aprīlī plkst. 19.00 Igauņu ģimenes koncerts. Ieeja –
bez maksas.
F 27. aprīlī plkst. 19.00 Sīļukalna VPDK 15 gadu jubilejas pasākums. Ieeja – bez maksas.

Silajāņu KN
F 21. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu koncerts. Ieeja – bez maksas.
R. Mūka muzejs
F 11. aprīlī plkst. 10.00 asociētā profesore dr. philol.
Angelika Juško-Štekele aicina uz sarunu par folklorā balstītām Latgales tradicionālajām vērtībām, bet Rolands Naglis
dziedās latviešu tautasdziesmas.

Galēnu KN
F 21. aprīlī plkst. 13.00 «Lieldienu pasākums Galēnos» – pašdarbnieku koncerts. Piedalās: Stasiks un Arnis,
«Ritentiņi», folkloras kopa «Vydsmuiža», VPDK «Amizieris» un teātra kolektīvs «Puncuļīši» ar vietējās režijas komēdiju «Iz dzeivis». Ieejas maksa – par ziedojumiem.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 2. aprīļa Larisas Sparānes personālizstāde «Es
dāvinu Jums savu pasauli» – filca gleznas un pasaku tēli.
F No 2. aprīļa Ilzes Grigules atklātņu kolekcijas 2. daļa
«Mans bērītis», bet no 3. aprīļa – pastāvīgā izstāde «Lieldienas gaidot».
F 12. aprīlī plkst. 13.00 tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku.
F 23. aprīlī plkst. 11.00 radošā darbnīca «Es dāvinu
Jums savu pasauli» kopā ar Larisu Sparāni.
F 25. aprīlī plkst. 13.00 «Grāmatu direktors» – čaklāko
lasītāju sveikšana.

2019. gada aprīlis

Talkošanas vietas Riebiņu novadā

2019. gada 27. aprīlī plkst. 9.00 visā Latvijā sāksies «Lielā Talka 2019». Riebiņu novadā līdz
1. aprīlim tika pieteiktas 13 talkošanas vietas, kurās aicinām piedalīties novada iedzīvotājus.
• Feimankas upes krastu sakopšana Riebiņu ciemata centrā – koordinators Oskars Bērziņš,
mob. 20345584. Pulcēšanās pie jauniešu iniciatīvu centra «Pakāpieni».
• Riebiņu parks – koordinatore Ženija Pauniņa, mob. 26437716.
• Riebiņu vidusskolas teritorija – koordinators Juris Čižiks, mob. 29100906.
• Galēnu parks, Ošupes muiža un Galēnu ciemata centrs – koordinatore Ināra Trokša
• Aglonas stacija – koordinators Dainis Alžāns, mob. 26347445.
• Geļenovas parks – koordinators Dainis Alžāns, mob. 26347445.
• Gailīšu kapsēta – koordinatore Iveta Plinta, mob. 29608702.
• Silajāņu ciemata sakopšana – koordinatore Inga Jurkāne, mob. 26480852 (pulcēšanās pie pagasta teritoriālās pārvaldes).
• Kotļarovas apkārtnes sakopšana – koordinators Parfirijs Ivanovs, mob. 29858484 (pulcēšanās pie Kotļarovas veikala).
• Teritorija gar ceļu starp Mazo un Lielo Ostrovas ezeru – koordinators Vladimirs Novikovs, mob. 28624165 (pulcēšanās pie lapenes).
• Sīļukalna ciemats – koordinators Arnis Opolais, mob. 29198120.
• Lielceļa Rudzāti–Stirniene posma Aizpurieši–Kassalieši un meža ceļa Aizpurieši–Vilciņi ceļmalu uzkopšana,
mednieku biedrība «Ošasmala». Koordinators Voldemārs Teilāns, 29236415.
• Ceļa posms Sīļukalns–Čaunāni, mednieku kolektīvs «Duplets». Koordinators Vitālijs Slūka, 26002322.
Pulcēšanās plkst. 9.00 norādītajās talkošanas vietās vai pie pagastu teritoriālajām pārvaldēm.
jebkuru neskaidrību gadījumā zvanīt Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā –
Rolandam Naglim (mob. 26173320).
Aktuālākā informācija www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

Veselības projekta aktivitātes Riebiņu novadā turpināsies līdz 2019. gada beigām

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija
aktīvi īsteno projektu «Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta». Projektā ir paredzētas
aktivitātes gan slimību profilakses jomā, gan veselības
veicināšanas jomā.
Šobrīd tiek rīkotas nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību Riebiņu novada izglītības iestāžu
bērniem, nodarbības grūtniecēm, esošajām un topošajām māmiņām par mātes un bērna veselību, par
emocionālo un psiholoģisko saikni ar bērnu, par bērna
zīdīšanu un citām lietām, kas saistās ar grūtniecību
un pēc tās. Kopš projekta sākuma tiek īstenotas fiziskās projekta aktivitātes, šobrīd aktīvi notiek vingrošanas
nodarbības, zumbas deju nodarbības un jogas nodarbības. Organizētajās veselības veicināšanas un slimību

profilakses aktivitātēs ikviens novada iedzīvotājs var
piedalīties bez maksas.
Tiek plānotas nodarbības par sirds veselību – infarktu un insultiem, informatīvās kampaņas – gan onkoloģijas jomā, gan par sirds veselību, veselības un
sporta nedēļa, veselības diena, veselīga uztura nodarbības un citas aktivitātes.
Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājaslapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un piedalīties
rīkotajos pasākumus bez maksas.
Attīstības un plānošanas daļa

Aizvadītajā mēnesī novadā notika dažādi novada skolu konkursi, kuros aktīvi piedalījās audzēkņi no visām novada izglītības iestādēm.
6. martā Riebiņu vidusskolā notika valodu konkurss «Poliglots», kurā piedalījās 8.–9. klašu skolēnu
komandas no Riebiņu vidusskolas, Galēnu, Sīļukalna, Rušonas un Dravnieku pamatskolas. Konkursa laikā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas
zināšanas, prasmes un erudīciju latviešu, krievu un
angļu valodā. Īpašu kolorītu pasākumam piešķīra
arī izglītojošā lekcija par lībiešu valodu kā Latvijas
pirmiedzīvotāju valodu. Konkursā «Poliglots»
1. vietu ieņēma komanda «BRAINERS» no Riebiņu
vidusskolas, 2. vietas ieguvēji – komanda «CĪRUĻI»
no Galēnu pamatskolas, bet 3. vietas ieguvēji – Rušonas pamatskolas komanda «DREAM TEAM».
Savukārt skolēnu pētījumu konkurss «Vide ap
mums» Riebiņu novadā tiek izsludināts jau trešo gadu
pēc kārtas. Šajā mācību gadā konkursa tēma bija «Es
nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt». Konkursa dalībnieku uzdevums bija atrast un izpētīt vēstures
avotus par nozīmīgiem, bet plašai publikai mazāk zināmiem notikumiem, cilvēkiem, lietām vai vietām Latvijā,
kas viņus ir iedvesmojuši, pārsteiguši, likuši uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Konkursa novada kārtas
pētniecisko darbu prezentācijas notika 20. martā.
Darbi tika vērtēti divās grupās: 5.–7. klašu grupā

1. vieta – V. Nagle (Riebiņu vidusskola) «Pastaru
vējdzirnavas»; 1. vieta – E. Rimša (Galēnu pamatskola) «Logu dekoratīvie rotājumi Latgalē»; 2. vieta – L. Jurkāne (Riebiņu vidusskola) «Vecmammas
skolas gaitas padomju laikos 50.–60. gados» un
3. vieta – G. Vjakse (Riebiņu vidusskola) «Skaņuplates un radio «Sakta»». Savukārt 8.–9. klašu grupā
1. vieta – S. Vītoliņa (Dravnieku pamatskola) «Krucifiksi Stabulnieku pagastā»; 2. vieta – R. Vjakse
(Riebiņu vidusskola) «Darbarīki – paaudžu mantojums un vēstures liecinieki»; 2. vieta – V. Litvjakovs
(Galēnu pamatskola) «Vecticībnieki Lomos»;
3. vieta – A. Kudrjaševs (Galēnu pamatskola) «Jezups Broks» un 3. vieta – A. Prikule (Sīļukalna pamatskola) «Dzērkstiņa».
22. martā Riebiņu vidusskolā ar novada skolu konkursu tika atzīmēta Pasaules ūdens diena. Skolā ieradās
skolēnu komandas no Dravnieku, Rušonas, Galēnu
un Sīļukalna pamatskolas. Lai stiprinātu sadarbību un
draudzību, komandu dalībnieki tika apvienoti no dažādām skolām. Katrā komandā bija 5 skolēni, pa vienam
skolēnam no katras novada skolas. Konkursā uzvarēja
komandas «Delfīni» un «Ūdens lāses». Tā kā komandas bija jauktas, diplomi devās uz katru no novada
skolām.
Informāciju sagatavoja pedagoģes:
Natālija Smukša, Ārija Pudule un Ilze Grigule

Audzēkņi aktīvi piedalās novada skolu konkursos

Ar visiem aprīlī 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».

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.

