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28. maijā Riebiņu novada
domē tika parakstīti līgumi ar
uzņēmēju grantu projektu kon-
kursa «Riebiņu novada jauna-
jiem un topošajiem uzņēmē-
jiem» uzvarētājiem, kas saņems
Riebiņu novada pašvaldības fi-
nansējumu.

No 26. marta līdz 30. aprīlim
Riebiņu novada iedzīvotājiem bija
iespējams piedalīties Riebiņu no-
vada domes rīkotajā konkursā paš -
valdības finansējuma saņemšanai
2019. gadā. Projektu konkursam
kopumā tika iesniegti pieci pro-
jektu pieteikumi, bet 21. maija no-
vada domes sēdē tika apstiprināti
projekta rezultāti par pašvaldības
finansējumu projektiem pilnā ap-
jomā.

Finansējumu EUR 1320,00
apmērā saņems Sergejs Škuratovs
no Silajāņu pagasta, kurš iesnie-
dza projektu «Hidrauliskā auto
pacēlāja iegāde». Projekta ietva-
ros paredzēts iegādāties hidrau-
lisko auto pacēlāju, kas uzņēmē-

jam ļaus samazināt auto remonta
pakalpojumu izmaksas, kā arī uz-
labot šī pakalpojuma kvalitāti.

Topošā pašnodarbinātā no Ru-
šonas pagasta Laura Reitāle saņems
EUR 1500,00 lielu finansējumu
projekta «Bišu dravas izveide –
biškopības uzņēmējdarbības
uzsākšanai». Projekta ietvaros
tiks iegādāti bišu stropi, bišu sai -
mes, biškopībai nepieciešamais
inventārs un darba apģērbs, lai iz-
veidotu bišu dravu biškopības
produkcijas ražošanai un perspek-
tīvā piedāvātu ar biškopību sais-
tītus pakalpojumus, piemēram,
bišu terapiju un apiterapiju.

Individuālais uzņēmums «Mak-
ra» un tā vadītāja Valentīna Litvja -
kova no Galēnu pagasta saņems paš-
valdības finansējumu EUR 1500,00
apmērā projekta «Ieguldījumi IU
Makra attīstībā» realizācijai. Tā
ietvaros uzņēmēja par projektā ie-
gūtajiem finanšu līdzekļiem plāno
uzstādīt aukstumkameru vienā no
uzņēmuma telpām, iekārtojot ga-

ļas izstrādājumu uzglabāšanas
vietu, tā palielinot ražošanas efek-
tivitāti un apjomu.

Saimnieciskās darbības vei-
cējs Aigars Kondavnieks no Ru-
šonas pagasta saņems EUR
769,60 lielu finansējumu projekta
«Produktu noieta palielināšana
un izdevumu optimizēšana» rea-
lizācijai. Projekta iesniedzējs pa-
redzējis iegādāties vieglā automo-
biļa piekabi, lai atvieglotu un ie-
vērojami uzlabotu saimnieciskās
darbības veikšanu, samazinot ma-
teriālu un izgatavotās produkcijas
transportēšanas izmaksas un
laiku. Uzņēmējs piedāvā jaunus
un unikālus risinājumus koksnes
izmantošanā. Tiek ražoti un pēc
individuāliem pasūtījumiem izga-
tavoti dažādi koka aksesuāri, su-
venīri, apbalvojumi un medaļas
sporta pasākumiem, kā arī ir uz-
krāta pieredze attīstošo koka ro-
taļlietu izgatavošanā.

Finansējums EUR 1500,00 ap-
mērā piešķirts saimnieciskās dar-

bības veicējam no Rušonas pagas -
ta – Renāram Valdonim projekta
«Pārvietojamais kubls uz pieka -
bes» realizācijai. Uzsākot saim-
niecisko darbību, projekta ietva-
ros tiks iegādāts koka kubls ar ie-
būvētu polipropilēna vannu, LED
apgaismojumu un aeromasāžas
sistēmu, kā arī piekabes platforma
kubla transportēšanai. Pārvietoja-
mais kubls/burbuļvanna izmanto-
jams jebkurā gadalaikā un laikap-
stākļos, un tā mobilitāte nodroši-

nās plašāku klientu loku un šī pro-
dukta/pakalpojuma pieejamību.

Apstiprināto projektu kop-
summa ir EUR 10 694,22, no ku-
ras pašvaldības finansējums ir
EUR 6589,60. Granta saņēmējiem
projekts jārealizē laika posmā no
2019. gada maija līdz 2019. gada
novembrim. Riebiņu novada dome
vēl veiksmi un panākumus pro-
jektu īstenošanā.

Arnita Znotiņa,
projektu vadītāja

Pašvaldība līdzfinansēs piecus uzņēmēju projektus

28. maijā Riebiņu novada domē notika svinīga līgumu slēgšana ar finan -
sējuma saņēmējiem.

Jau piekto gadu notiek «Pavasara kross ar Anitu Kažemāku» 
Pie Riebiņu vidusskolas 25. maijā jau piekto

gadu pēc kārtas un, kā vienmēr, saulainos laika
apstākļos pulcējās tie, kam patīk skriešana. Da-
lībnieku vidū gan lieli, gan mazi, gan iesācēji,
gan jau profesionāli sportisti – kopumā trasē de-
vās 58 dalībnieki.

Sacensību distances – 1000 m pašiem mazāka-
jiem, 3000 m un garākā distance – 6000 m. Šogad
sacensībās startēja dalībnieki no Riebiņu novada un
kaimiņiem – Preiļu, Līvānu un Viļānu novada.

Starts un finišs kā ierasts – pie Riebiņu vidus-
skolas. Finišā katrs dalībnieks saņēma AS «Preiļu
siers» sieriņu «Mazulītis», «Venden» ūdens pudeli
un Riebiņu novada domes sarūpēto magnētu, kas
tika personalizēti tieši šīm sacensībām.

Pēc skrējiena visi dalībnieki un arī atbalstītāji
varēja pārbaudīt savu precizitāti šautriņu mešanā,
bet ģimenes – piedalīties orientēšanās sacensībās.
Tāpat neizpalika tradicionālā un gardā spēka putra
un tēja, ko sagatavoja Riebiņu vidusskolas pavāres.

Sacensību noslēgumā tika apbalvoti sportisti as-
toņās dažādās vecuma grupās un tautas klasē.  Āt-
rākajiem sportistiem diplomi, kā arī dizainiski vei-
dotas medaļas un balvas, kuras bija sarūpējuši: Rie-
biņu novada dome, «Adidas Latvija», «MySport»
veikals un Anita Kažemāka. Tāpat tradicionāli tika

pasniegta Guntara Ormaņa piemiņas balva, ko sa-
ņēma Rubļovu ģimene no Riebiņiem. 

Ar šī gada skrējiena sacensību rezultātiem var
iepazīties paš valdības vietnē http://riebini.lv/lv/jau-
numi/get/nid/3127 

Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Mācību gada noslēguma svētki Riebiņu novadā

Skrējiena patronese – maratoniste un riebiņiete Anita
Kažemāka (Anita Siliņa, precējusies un ir pārgājusi
vīra uzvārdā, taču šīm sacensībām nosaukums palicis
līdzšinējais red.) un Anitas sporta skolotāja – Mārīte
Pokšāne.

31. maijā skolotāji, skolēni
un vecāki pulcējās Riebiņu KC
uz 2018./2019. mācību gada no-
slēguma svētkiem. 

Par sasniegumiem aizvadītajā
mācību gadā mācību priekšmetu
olimpiādēs, ārpusklases konkur-
sos un sporta sacensībās Riebiņu
novada domes diplomus un nau-
das balvu kopumā saņēma 137
skolēni, bet Atzinības raksts par
ieguldīto rezultatīvu darbu sko-
lēnu sagatavošanā un naudas
balva tika pasniegta 12 pedago-
giem: Riebiņu vidusskolas skolo-
tājām – Anitai Punculei, Diānai
Bravackai, Ārijai Bergmanei-
Sprūdžai, Ritai Pudānei, Mārītei
Pokšānei un Skaidrītei Vulānei;
Sīļukalna pamatskolas skolotā-
jiem – Marijai Bernānei, Līgai
Čačai un Jānim Upeniekam;
Dravnieku pamatskolas skolotā-
jai Silvijai Butkevičai; Galēnu 
pamatskolas skolotājām – Elzai

Leimanei un Dainai Mičulei.
Mācību priekšmetu olimpiā-

dēs kopā iegūtas 55 godalgotas
vietas, tajā skaitā trīs godalgotās
vietas valsts mēroga olimpiādēs:
Dravnieku pamatskolas skolniece
Olivia Dalova ieguvusi 2. vietu
Latvijas 46. atklātajā matemātikas
olimpiādē (skolotāja Silvija But-
keviča) un Riebiņu vidusskolas
skolnieces Dana Patrejeva un
Laura Zalāne ieguva godalgotas
vietas valsts mājturības un tehno-
loģiju olimpiādē (skolotāja Anita
Puncule).

Kopā 11 vietas iegūtas Latga-
les reģiona olimpiādēs: Riebiņu
vidusskolas pamatskolas skolēns
Raivis Luriņš ieguva atzinību vā-
cu valodā (skolotāja Nataļja Smuk-
ša), Viktorija Nagle – 3. vietu,
Lāsma Jurkāne – atzinību un Gu-
nita Vjakse – 3. vietu latviešu valo-
das un literatūras olimpiādē (sko-
lotāja Diāna Bravacka), kā arī vi-

dusskolēni: Karīna Komlačova,
Vikentijs Trofimovs, Jevģēnijs Lei-
kučs ieguvuši augstus vērtējumus
zinātniski pētniecisko darbu konfe-
rencē (skolotāji – Alla Solovjova
un Guntis Tjarvja), Dravnieku pa-
matskolas skolniecei Oliviai Da-
lovai – 3. vieta angļu valodas
olimpiādē (skolotāja Arnita Zno-
tiņa), Sīļukalna pamatskolas trim
skolēniem – Amandai Prikulei, Jā-
nim Bečam un Aivim Daideram –
3. vieta dabaszinību un matemāti-
kas olimpiādē (skolotājas – Marija
Bernāne un Līga Čača).

Starpnovadu olimpiādēs iegū-
tas 18 godalgotas. Tāpat aizvadī-
tajā mācību gadā notika trīs no-
vada olimpiādes, kurās iegūtas 23
godalgotas vietas. Skaitliski vis-
vairāk vietu ieguvis Juris Kokins
un Olivia Dalova – pa četrām go-
dalgotām vietām, Jānis Bečs un
Raivis Luriņš – 3.

Par aktivitāti ārpusklases kon-

kursos tika apbalvoti 95 skolēni.
Mūsu novada skolēniem panā-
kumi gan radošajos, skatuves ru-
nas konkursos, gan tautu deju ska-
tēs, konkursā «Vēsture ap mums»,
vizuāli plastiskajos konkursos, bet
folkloras kopa «Jumalāni» guvusi
augstus rezultātus dažādās skatēs.
Arī sporta joma mūsu novadā dar-
bojas ļoti aktīvi, daudzi skolēni
saņēma balvu par panākumiem

starptautiskās, Latvijas, Latgales
vai starpnovadu sporta sacensībās. 

Katra izglītības iestāde mācību
gada noslēguma pasākumā ieprie-
cināja ar skolēnu sagatavotajiem
priekšnesumiem. Paldies visiem
par paveikto darbu 2018./2019.
mācību gadā un lai izdodas intere-
santi pavadīt vasaru! 

Novada izglītības jautājumu
koordinatore Evelīna Visocka

Novada pedagogiem Atzinības rakstus pasniedza (no kreisās) novada
izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka un novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. 

Informatīvā kampaņa «Sirds diena» Riebiņos
Šī gada 31. maijā Riebiņos norisinājās informatīvā kampaņa

«Sirds diena», kas tika organizēta ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099
«Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uz-
labošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta» ietvaros. 

Kampaņas laikā par sirds veselību un dzīvotprieku jeb, kā nodzīvot
līdz 120 gadiem, stāstīja Latvijas Universitātes profesors, kardiologs An-
drejs Ērglis. Lekcijas laikā dalībnieki ieguva noderīgu informāciju par sirds
veselību, par tās ārstēšanas metodēm, par to, kā laikus reaģēt uz sirds
un asinsvadu saslimšanas pazīmēm, cik būtiski ir piekopt veselīgu dzīves -
veidu ikvienam. Vērtīgu informāciju sniedza uztura speciāliste Ineta Jur-
kevica par ikdienas ēdienkartes veidošanu sirds un asinsvadu slimību
risku mazināšanai. Lekcijas ietvaros tika stāstīts par veselīga uztura prin-
cipiem kardiovaskulāro saslimšanu profilaksei un terapijai, par nepiecie-
šamo vitamīnu un pareizas ēdienkartes izmantošanu ikdienā. Tāpat pa-
sākuma laikā dalībniekiem bija iespēja noteikt ķermeņa masas indeksu,
izmērīt asinsspiedienu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs.

Jāpiebilst, ka vasaras mēnešos tiek plānotas nometnes pieaugušajiem
par veselīgu uzturu un par garīgās veselības nozīmi. Tāpat rudenī atsāk-
sies vingrošanas nodarbības, veselīgu ēdienu pagatavošanas nodarbības,
kā arī būs informatīvās kampaņas par sirds veselību un onkoloģisko
slimību profilaksi. Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājaslapā
www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus,
kas ir bez maksas. Projekts tiek īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.

Attīstības un plānošanas daļa



2. 2019. gada jūnijs

Saistošie noteikumi Nr. 2/2019
aPStIPrINĀtI ar Riebiņu novada domes 

15.01.2019. sēdes lēmumu Nr. 16 (prot. Nr. 1)
PrECIZĒtI ar Riebiņu novada domes 

19.02.2019. sēdes lēmumu Nr. 24 (prot. Nr.2)

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
un samaksas kārtību riebiņu novadā 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta» 6. punktu 

I Vispārīgie jautājumi
1. Personu sociālā aprūpe mājās (turpmāk tekstā «aprūpe mājās») ir praktisku pakalpojumu komplekss

mājās personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi un apmierināt pamatvajadzības vecuma vai funk -
cionālu traucējumu dēļ.

2. Šie noteikumi, turpmāk «Saistošie noteikumi», nosaka aprūpes mājās piešķiršanas, saņemšanas un
samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī aprūpes mājās pakalpojuma jautājumos pieņemto
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

3. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Riebiņu novadā dzīvesvietu deklarējušas personas,
kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo
aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepie-
ciešamo palīdzību, kā arī bērni ar invaliditāti vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucē-
jumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

4. Aprūpes mājās pakalpojumu finansē no Riebiņu novada domes līdzekļiem, piesaistot to personu lī-
dzekļus, kas izmanto aprūpes mājās pakalpojumus, vai no klientu likumīgo apgādnieku līdzekļiem.

5. Aprūpe mājās tiek finansēta no Riebiņu novada sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, saskaņā ar ap-
stiprināto izdevumu tāmi.

II aprūpes mājās veidi un līmeņi
6. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:
6.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas veselības stāvokļa vai funkcionālu traucējumu

dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem; 
6.2. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ir personām, kas slimības vai atveseļošanas periodā nevar veikt

ikdienas darbus un personisko aprūpi pašu spēkiem; 
6.3. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās kā pagaidu palīdzību ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai

pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu
apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi mājās.

7. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes mājās pakalpojumus, tiek no-
teikti 4 aprūpes pakalpojumu līmeņi:

7.1. 1. aprūpes līmenis – līdz 20 stundām mēnesī:
7.1.1. pārtikas produktu pirkšana un to piegāde mājās;
7.1.2. pārējo ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās;
7.1.3. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
7.1.4. dzīvojamo telpu uzkopšana;
7.1.5. palīdzība trauku mazgāšanā;
7.1.6. dzīvokļu īres un komunālo pakalpojumu maksājumu, norēķinu par patērēto elektroenerģiju, gāzi

un telefona maksas veikšana;
7.1.7. kurināmā piegāde telpās;
7.1.8. ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana;
7.1.9. sadzīves atkritumu iznešana;
7.1.10. pārrunas par nepieciešamo aprūpi.
7.2. 2. aprūpes līmenis (iekļaujot 1. aprūpes līmeņa pakalpojumus) – līdz 25 stundām mēnesī:
7.2.1. veļas (sīkas) mazgāšana klienta dzīvesvietā, ja klientam ir veļas mazgājamā mašīna un tā ir

tehniskā kārtībā;
7.2.2. palīdzība ēdiena gatavošanā vai gatava ēdiena piegādē;
7.2.3. veļas nodošana/saņemšana veļas mazgātavā;
7.2.4. sniega tīrīšana;
7.2.5. logu mazgāšana;
7.2.6. krāsns kurināšana;
7.2.7. citi pakalpojumi pēc vienošanās ar klientu.
7.3. 3. aprūpes līmenis (iekļaujot 1. un 2. aprūpes līmeņa pakalpojumus) – līdz 40 stundām mēnesī:
7.3.1. palīdzība vannošanā;
7.3.2. fizisko aktivitāšu veicināšana;
7.3.3. pagalma uzkopšana;
7.4. 4. aprūpes līmenis (iekļaujot 1., 2. un 3. aprūpes līmeņa pakalpojumus) – līdz 60 stundām mēnesī:
7.4.1. ēdiena pagatavošana vai gatava ēdiena piegāde:
7.4.2. izkļūšana un iekļūšana gultā;
7.4.3. apģērbšana un noģērbšana;
7.4.4. palīdzība tualetes apmeklēšanā;
7.4.5. autiņbiksīšu nomaiņa;
7.4.6. aprūpējamās personas higiēnas nodrošināšana (kāju un roku nagu kopšana, matu mazgāšana);
7.4.7. izgulējumu profilakse.

III aprūpes mājās darba organizēšana
8. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu organizē Riebiņu novada sociālais dienests.
9. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu veic aprūpētāji.
10. Aprūpes mājās pakalpojumu apjomu pēc personas vajadzību izvērtēšanas nosaka atbildīgais sociālais

darbinieks.
11. Samaksa par aprūpētāja darbu tiek noteikta pēc aprūpējamo personu skaita un sniegto pakalpojumu

apjoma, pēc personai noteiktā pakalpojumu līmeņa.
12. Aprūpētājs reizi mēnesī aizpilda veidlapu «Pieņemšanas-nodošanas akts un atskaite par aprūpes

mājās pakalpojuma sniegšanu».
13. Pirms aprūpes uzsākšanas aprūpētāja darba grafiku saskaņo ar aprūpējamo personu.
14. Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar klientu un pakalpojuma sniedzēju (par kuru ziņas

sniegtas LR Labklājības ministrijā, veicot pakalpojuma – aprūpe mājās, reģistrāciju), kuram ir pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamā izglītība un zināšanas sociālās aprūpes jomā.

IV aprūpes mājās piešķiršanas kārtība
15. Aprūpi mājās Riebiņu novada teritorijā dzīvojošām personām piešķir Riebiņu novada sociālais

dienests ar savu lēmumu.
16. Piesakot aprūpi mājās, persona (vai tās pilnvarota persona) Riebiņu novada sociālajā dienestā

iesniedz šādus dokumentus:
16.1. personas vai pilnvarotas personas iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo sociā -

lās aprūpes pakalpojumu;
16.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta funkcionālo spēju traucējumu Domes priekšsēdētājs P. rožinskis

PaSkaIdrojuma rakStS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019 «Par aprūpes mājās darba organizēšanu 

un pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību riebiņu novadā»

smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu turberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas sli-
mības, seksuāli transmisīvās slimības) neesība;

16.3. likumīgo apgādnieku iesniegumu, to ienākumus apliecinošus dokumentus, kā arī dokumentus,
kas apliecinātu, ka apgādnieki nespēj nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi vecuma,
veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt
aprūpi, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums, ir uzskatāms:

16.3.1. apgādnieka slimības laiks,
16.3.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā vai apgādnieka invaliditāte, 
16.3.3. apstāklis, ka apgādnieks ir pensijas vecuma persona un fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi,
16.3.4. apgādnieka nodarbinātība,
16.3.5. apgādnieka dzīvesvietas attālums,
16.3.6. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Veselības

un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņa.
16.4. citus dokumentus, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.
17. Riebiņu novada sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc 16. punktā minēto dokumentu saņemšanas

un reģistrēšanas:
17.1. apmeklē personu dzīvesvietā, novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, aizpilda

personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un lemj par sociālo pakalpojumu
sniegšanu vai atteikumu to sniegt;

17.2. izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu;
17.3. izvērtē personas vai viņa ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas;
18. Sociālais dienests periodiski vai, ja rodas nepieciešamība, pārskata aprūpes pakalpojuma līmeni un

saturu, nodrošina aprūpes mājās pakalpojuma kvalitātes kontroli: pastāvīgas aprūpes gadījumā – ne retāk
kā vienu reizi gadā, pagaidu aprūpes gadījumā – reizi trijos mēnešos.

19. Aprūpe mājās netiek veikta personām:
19.1. kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimībām;
19.2. kurām nepieciešama diennakts aprūpe;
19.3. kurām ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);
19.4. kuras atrodas alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā;
19.5. kurām saskaņā ar Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgādnieki – bērni.
20. Gadījumā, ja aprūpes mājās pakalpojumu pieprasītājs nav apmierināts ar aprūpētāja darbu un gada

laikā trīs reizes nomaina Riebiņu novada sociālā dienesta aprūpētāju, aprūpe mājās šai personai tiek atteikta.

V Samaksa par aprūpes mājās pakalpojumiem
21. Aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti par pašvaldības līdzekļiem:
21.1. personām, kuras saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilst trūcīgas personas statusam;
21.2. personām, kuras ir vientuļas, kurām nav likumīgo apgādnieku (likumīgais apgādnieks ir persona, kurai

ar Civillikuma 84., 179. un 188. pantu uzlikts apgādāšanas pienākums (bērni, vecāki, laulātie, vecvecāki));
21.3. personām, kurām nav maksātspējīgu likumīgo apgādnieku, to apgādnieks slimo ar alkoholismu

vai ir persona ar invaliditāti;
21.4. personām, kuru likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un

paši objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi;
22. Gadījumos, kad persona neatbilst 21. pantā noteiktajiem kritērijiem, samaksu par aprūpes mājās

pakalpojumu pilnā apmērā veic aprūpējamā persona (klients) vai tās likumīgie apgādnieki saskaņā ar trīspu-
sējam līgumam pievienoto izmaksu tāmi.  

23. Aprūpējamā persona (klients) vai tās likumīgie apgādnieki veic samaksu par iepriekšējā mēnesī sa-
ņemtajiem pakalpojumiem – aprūpētāja nostrādātājam stundām, Riebiņu novada domes kasē vai, veicot
pārskaitījumu domes kontā, līdz katra mēneša 15. datumam.

24. Samaksa par aprūpes mājās pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar šajos noteikumos 7. punktā per-
sonai piešķirto aprūpes līmeni pēc «Pieņemšanas-nodošanas akta par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu»
iesniegšanas Riebiņu novada sociālajā dienestā. Aprūpes mājās pakalpojuma viena stundas apmaksas
likme tiek noteikta vienas valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā.  

VI Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

25. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar Riebiņu novada sociālā dienesta lēmumu, pakalpojuma
pieprasītājs ir tiesīgs to apstrīdēt Riebiņu novada domē.

26. Riebiņu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā
procesa likumā noteiktajai kārtībai.
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DOMES LĒMUMI
21. maijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina uzņēmēju grantu konkursa un
mazo grantu projektu konkursa rezultātus

Domes sēdē tika apstiprināti uzņēmēju grantu
projektu konkursa «Riebiņu novada jaunajiem un
topošajiem uzņēmējiem» vērtēšanas komisijas re-
zultāti pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019.
gadā un piešķirts pašvaldības finansējums (vairāk
lasiet šī numura rakstā «Pašvaldība līdzfinansēs pie-
cus uzņēmēju projektus»).

Deputāti vienbalsīgi apstiprināja arī mazo grantu
projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» vēr-
tēšanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma
saņemšanai 2019. gadā. Nolemts piešķirt pašvaldības
finansējumu pilnā apjomā projektiem: Kastīres cie-
mata iedzīvotāju iniciatīvas grupas projektam «Bērnu
rotaļu laukuma izveide Rušonas pagasta Kastīres
ciemā» – EUR 700,00; Sīļukalna pagasta biedrības
«Saulrozītes» projektam «Bērnu rotaļu – atpūtas lau-
kuma izveide» – EUR 700,00; Riebiņu ciemata ini-
ciatīvas grupas «Dārzu ielas iedzīvotāji» projektam
«Droša vide bērnu priekam» – EUR 700,00; Stabul-
nieku pagasta iedzīvotājas Anitas Betleres projektam
«Lasāmās un krāsojamās grāmatas «Neparastie mā-
jinieki» izdošana» – EUR 697,42; Silajāņu pagasta
iniciatīvas grupas projektam «Bērnu rotaļu laukuma
izveidošana pie Lielā Ostrovas ezera» – EUR 700,00. 

Piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā
nolemts: Galēnu kultūrvēstures biedrības projektam
«Ceļveža «Soli pa solim Roberta Mūka Filozofijas
takā» izdošana» – EUR 525,90; Stabulnieku pagasta
iedzīvotāju iniciatīvas grupas «Lai dzīvo Stabulnie -
ki» projektam «Ar saknēm ieaudzis šajā zemē» –
EUR 400,00; Riebiņu ciemata iedzīvotāju iniciatīvas
grupas «Dārzu 9» projektam «Droša vide bērnu
priekam» – EUR 500,00; Rušonas pagasta Aglonas
stacijas iedzīvotāju iniciatīvas grupas projektam
«Droša vide bērniem» – EUR 487,08.

Apstiprināto projektu kopsumma ir EUR 5410,40,
bet pašvaldības finansējums – EUR 5000,00. Domes
sēdē nolemts no uzņēmēju projekta konkursa no-
virzīt EUR 410,40 uz mazo grantu projektu kon-
kursu «Iedzīvotāji veido savu vidi». Tāpat pieņemts
lēmums projektu iesniedzējiem ar piešķirto sama-
zināto finansējumu pirms līguma noslēgšanas ie-
sniegt pašvaldībā labotu projekta budžeta tāmi at-
bilstoši piešķirtā finansējuma apjomam.

Atbalsta dalību projektā, 
atļauj organizēt vasaras nodarbības

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piedalī-
ties kā SIA «Magnetic Professional» partnerim
CFLA ES fondu 2014.–2020. darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.1. specifiskā at-
balsta mērķa «Attīstīt kompetenču pieejā balstītu
vispārējās izglītības saturu»  8.3.1.2. pasākumā «Di-
gitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde» pro-

jektā «Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa iz-
strāde 4.–6. klasēm krievu valodā kā svešvalodā
Matrjoška-S» ar EUR 3000 līdzfinansējumu, līdzek-
ļus paredzot 2020. gada pašvaldības budžetā.

Deputāti nolēma atļaut biedrības «Latvijas Sar-
kanais Krusts» Preiļu komitejai organizēt Riebiņu
vidusskolā vasaras nodarbības un sporta treniņno-
darbības bērniem un jauniešiem laika periodā no
2019. gada 6. līdz 15. jūlijam, nosakot nomas maksu
par telpu izmantošanu EUR 300,00 apmērā (ar
PVN), kā arī atļaut iepriekšminētajai organizācijai
organizēt šādas pašas nodarbības laika posmā no
2019. gada 26. jūlija līdz 20. augustam, nosakot no-
mas maksu par telpu izmantošanu EUR 900,00 ap-
mērā (ar PVN). Nolemts noteikt, ka atbildīgā par
nodarbību organizēšanu un domei sniegtās infor-
mācijas patiesumu ir Ineta Anspoka.

Lemj par valsts mērķdotācijas sadali
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt

valsts mērķdotācijas EUR 7154,00 sadali Riebiņu
novada izglītības iestādēm mācību literatūras un
mācību līdzekļu iegādei 2019. gadam.

5–6 gadīgajiem izglītojamajiem: Galēnu pamat-
skola – EUR 60,85 mācību literatūras iegādei un
EUR 49,78 mācību līdzekļu iegādei; Sīļukalna pa-
matskola – EUR 20.28 mācību literatūras iegādei
un EUR 16,59 mācību līdzekļu iegādei; Rušonas
pamatskola – EUR 141,98 mācību literatūras iegādei
un EUR 116,15 mācību līdzekļu iegādei; Riebiņu
PII «Sprīdītis» – EUR 233,26 mācību literatūras ie-
gādei un EUR 190,82 mācību līdzekļu iegādei.

Pamata un vidējās izglītības izglītojamajiem:
Dravnieku pamatskola – EUR 304,25 mācību litera-
tūras iegādei un EUR 248,89 mācību līdzekļu iegādei;
Galēnu pamatskola – EUR 608,51 mācību literatūras
iegādei un EUR 497,78 mācību līdzekļu iegādei; Sī-
ļukalna pamatskola – EUR 162,27 mācību literatūras
iegādei un EUR 132,74 mācību līdzekļu iegādei; Ru-
šonas pamatskola – EUR 567,94 mācību literatūras
iegādei un EUR 464,60 mācību līdzekļu iegādei; Rie-
biņu vidusskola – EUR 1835,66 mācību literatūras
iegādei un EUR 1501,65 mācību līdzekļu iegādei.

Apstiprinot valsts mērķdotācijas sadali, tika rē-
ķināts EUR 10,14175 uz vienu izglītojamo mācību
līdzekļiem un EUR 8,29639 uz vienu izglītojamo
mācību literatūras iegādei.

Apstiprina Iepirkumu 
komisijas pieņemto lēmumu

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemto lēmumu par pretendenta noteikšanu ie-
pirkumā. Nolemts slēgt līgumu:

‚ ar SIA «DEREX» par ielu apgaismojuma
projektēšanas un ierīkošanas darbiem Parka ielā 
un Liepu ielā Galēnos ar piedāvāto līgumcenu 
EUR 18 777,54 bez PVN.

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

Riebiņu novada Stabulnieku kultūras namā
18. maija vakarā izskanēja Starptautiskajai Ģi-
meņu dienai veltīts koncerts, kuru sniedza ne ti-
kai pašmāju pašdarbības kolektīvi, bet arī prie-
cēja Patrīcija Veigure, dejotāji no Pelēčiem, Arņa
Seimanova vadītā bērnu popgrupa «Ritentiņi»
un Stasiks ar dziesmām no Galēniem, bet kon-
certa izskaņā – viesmākslinieks no Kijevas. 

Ģimeņu dienai veltītais koncerts Stabulnieku
kultūras namā ir kļuvis jau par tradīciju un ir gaidīts
notikums, kura laikā tiek suminātas Stabulnieku pa-
gastā dzīvojošās ģimenes, kas izpelnījušās sabied-
rības ievērību. Iepriekšējos gados ir suminātas strā-
dīgākās, sportiskākās, grāmatas lasošākās, sabied-
riski aktīvākās. Šajā reizē tika suminātas jaunās ģi-
menes, kopskaitā 26, kuras ir palikušas savu senču
iekoptajās dzimtajās mājās, turpina tur saimniekot
un audzināt bērnus.

Starptautiskajai Ģimeņu dienai veltītais koncerts
bija arī kā Riebiņu novada izsludinātajam mazo
grantu projektu konkursam Stabulnieku pagasta
domu biedru grupas «Mēs par Stabulniekiem» ie-
sniegtā un atbalstu saņēmušā projekta «Ar saknēm
ieaudzis savā zemē» prezentācija. Šī projekta mērķis
bija apzināt Stabulnieku pagastā dzīvojošās un savu
dzimtu sētās saimniekojošās jaunās ģimenes un jau-
nās ģimenes ar bērniem, un atbalstīt tās morāli, celt
viņu pašapziņu un vērtību, izrādot publisku cieņu
par lojalitāti un uzticību savai dzimtajai pusei, tā-
dējādi iedrošināt arī jauno paaudzi būt patriotiskiem,
ņemot par piemēru šīs ģimenes, kuras ir palikušas

saimniekot dzimtenē, neskatoties uz ekonomiski
mainīgajiem apstākļiem valstī.

Projekta ietvaros visām apzinātajām ģimenēm
tika sagatavoti un izsūtīti īpaši ielūgumi uz Starp-
tautiskajai Ģimeņu dienai veltīto koncertu, kura
laikā tika publiski pagodinātas šīs ģimenes ar sim-
bolisku velti – rožu krūma stādiem mātēm un saldā
ķiršu koka stādiem – tēviem. Stādi tika sarūpēti
mazo grantu projekta «Ar saknēm ieaudzis savā
zemē» ietvaros un koncertā tos ģimenēm pasniedza
Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja
Franciška Znotiņa un LAD konsultante Stabulniekos
Tekla Mediņa. Šie stādi publiski pagodinātajām ģi-
menēm ir arī kā īpaša piemiņas velte no dzimtā no-
vada un pagasta, jauno Latvijas simtgadi uzsākot,
arī ar domu, ka kāda ievārījuma burciņa, sarūpēta
šo ģimeņu ziemas krājumiem, iepriecinās arī sociālo
aprūpes namu seniorus.

Stabulnieku pagasta iniciatīvu grupa «Mēs par
Stabulniekiem» un Stabulnieku KN vadītāja Vita
Balode pateicas Riebiņu novada domei par iespēju
piedalīties mazo grantu projektu konkursā, par rea-
lizētās ieceres atbalstu, pagodinātājām ģimenēm un
citiem pasākumu apmeklējušajiem – par klātbūtni
projekta «Ar saknēm ieaudzis savā zemē» prezen-
tācijā un Starptautiskajai Ģimeņu dienai veltītajā
koncertā.

Biruta Čaunāne, 
Stabulnieku pagasta domu biedru grupas 

«Mēs par Stabulniekiem» pārstāve

Stabulniekos realizē projektu, godinot jaunās ģimenes

Projektā «Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai»

noslēdzies pirmais mācību gads
Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001

«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazinā-
šanai», ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests, līdz 
2019. gada aprīlim, atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas risku samazināšanai saņēmuši jau vairāk nekā 16 000 sko-
lēnu visā Latvijā. Projekta atbalstu var saņemt vispārējās iz-
glītības iestāžu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī audzēkņi
vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības
programmu).

Riebiņu novadā 2018./2019. mācību gadu projektā Galēnu, Ru-
šonas un Sīļukalna pamatskolā 5.–9. klašu grupā noslēguši 26 sko-
lēni. Atbalsts saņemts vairākos mācību priekšmetos: latviešu, angļu
un krievu valodā, matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, dabas-
zinībās, bioloģijā un sportā. Projekta ietvaros skolēniem sniegtas
logopēda un psihologa konsultācijas.

Par audzēkņu dalību projektā stāsta Galēnu pamatskolas direk-
tore Gunita Strode: «Iesaistoties projektā «PuMPuRS», skolēni ir
noticējuši savām spējām, apguvuši iekavēto mācību vielu, ko dažādu
iemeslu dēļ nebija apguvuši laikus. Tāpat skolēniem jūtami uzla-
bojumi mācību sasniegumos, sadarbībā ar skolotājiem audzēkņi ir
attīstījuši prasmes strādāt ar tekstu, veidojuši atgādnes, attīstījuši
savas plānošanas prasmes. Logopēda un psihologa nodarbībās sko-
lēni attīstījuši prasmes sadarboties ar klases kolektīvu, vēlmi izprast
savu uzvedību. Viena no pozitīvākajām lietām projektā ir tieši in-
dividuālās konsultācijas, kad skolēns var gūt pedagoga atbalstu vis-
tiešākajā veidā, darbojoties divatā».

Atbalsta sniegšana tiek īstenota arī caur dalību Jaunatnes ini-
ciatīvu projektos, kur iepriekšējā uzsaukuma laikā apstiprināti un
realizēti 78 projekti, kuros vairāk nekā 4000 skolēnu neformālās
izglītības ceļā iesaistīti un motivēti izglītības turpināšanai. 

Projektu konkurss «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» Riebiņu novadā
turpinās līdz 17. maijam, sīkāka informācija un konkursa noli-
kums http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/3080 vai Attīstības un
plānošanas daļā. 

Vēlot jauku un krāsainu vasaru skolēniem un pedagogiem, 
projekta «PuMPuRS» koordinatore 

A. Meluškāne

Apstiprināts Nordplus projekts 
«Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē»

Ziemeļu Ministru padome (the Nordic Council of Minis-
ters), Augstākās izglītības padome Zviedrijā (The Swedish
Council for Higher Education) (UHR)) apstiprinājusi Nord-
plus Junior 2019 projektu «Zivju nozīmīgā loma mūsu 
dzīvē» (The significant role of fish in our lives), projekta 
Nr.: NPJR-2019/10139.

Šī projekta mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par vietējos
ūdeņos dzīvojošajām zivīm, saprast dabas resursu nozīmi un lomu
ikdienā, kā arī apzināties ar tiem saistītos ikviena pienākumus un
atbildību. Tā kā šis ir starptautisks projekts, darba valoda ir angļu
valoda. Skolēniem tā būs lieliska iespēja pilnveidot savas svešvalodu
zināšanas un gūt starptautisku pieredzi darbā ar kaimiņvalsts pro-
jekta partneriem.

Projekta koordinators ir Dravnieku pamatskola. Tās partneri ir
Riebiņu vidusskola un Pukas vidusskola no Igaunijas (Puka 
Secondary school, Estonia). Ziemeļu Ministru padomes projekta
finansējums EUR 6520,00 apmērā piešķirts Nordplus Jaunie-
šu izglītības apakšprogrammas «Mobilitātes aktivitātes» klašu 
apmaiņas (Nordplus Junior Mobility activity, Class exchange) 
ietvaros.

Projekta laikā plānoti šādi skolēnu un viņu pavadošo pedagogu
apmaiņas braucieni: 2019. gada septembra vidū Riebiņu novadā
sagaidīsim mūsu projekta partnerus no Igaunijas, kuri pie mums
viesosies piecas dienas, bet 2020. gada maijā Dravnieku pamatskolas
un Riebiņu vidusskolas projekta dalībnieki dosies piecu dienu vizītē
uz Igauniju.

Projekts ietvers interesantu mācīšanās procesu, daudzveidīgas
ārpusklases aktivitātes un praktiskas tematiskās nodarbības, radošus
konkursus un izglītojošus braucienus. Projekta realizēšanas termiņš
ir no 2019. gada augusta līdz 2020. gada jūnijam.

Arnita Znotiņa,  
projekta koordinatore



4. 2019. gada jūnijs

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.

Riebiņu novada dome 2019. gada 8. augustā
plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206.
kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piede-
roša nekustamā īpašuma «Skolas», Silajāņu pa-
gastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 
7676 004 0455 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 4,5882 ha
kopplatībā, bijušās divu stāvu Silajāņu pamatskolas
ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar
kopējo platību 860,5 m2, otras divu stāvu skolas
ēkas (palīgkorpuss) ar kadastra apzīmējumu 
7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 m2 un
saimniecības ēkas (pirts) ar kadastra apzīmējumu
7676 004 0455 ar kopējo platību 16,7 m2. Telpas ir
renovētas, ir centrālapkure. 

Izsoles sākumcena – EUR 150 000,00. Izsoles
kāpuma solis ir EUR 1 000,00. Izsoles dalībniekiem
pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā
no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada
domes norēķinu kontā AS «SEB BANKA», kods
UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes
mājaslapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt
dabā darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš

saskaņojot savu vizīti ar Silajāņu pagasta teritoriālās
pārvaldes vadītāju Ingu Jurkāni, tālr.: 65326838;
mob. 26480852.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit
eiro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu no-
vada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB
BANKA», kods UNLALV2X, konts
LV12UNLA0050005638857.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 die-
nas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» un pārtraukta 2019. gada 
8. augustā plkst. 10.00.

Nekustamā īpašuma «Skolas» Silajāņu pagastā izsole

PASĀKUMI JŪNIJĀ
Sīļukalna KN
F 20. jūnijā plkst. 13.00 Siera svētki – radošā darbnīca

sieru gatavošanā un degustācija.
F 29. jūnijā plkst. 20.00 pašdarbības kolektīvu sezonas

noslēguma koncerts. 
F 29. jūnijā plkst. 23.00 balle, spēlē grupa «Ginc &

Es».  Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst. 24.00 – EUR 5.

Rušonas KN
F 22. jūnijā plkst. 20.00 «Ielīgosim Jāņu dienu» ar

pagasta pašdarbības kolektīviem. Zaļumballe ar «Ingu un
Normundu», ieeja – bez maksas.

Galēnu KN
F 22. jūnijā plkst. 22.00 Galēnu parkā «Vasaras Saul-

griežu ielīgošanas koncerts». Plkst. 23.30 Līgu un Jāņu
sumināšana, plkst. 23.50 Līgo ugunskura aizdegšana, bet
plkst. 23.55 Līgo zaļumballe līdz rītam. Lustinās un kus-
tinās jautrie muzikanti Arnis un Stasiks. Ieeja uz koncertu
un balli – bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 29. maija skatāma Anitas Puncules rokdarbu

izstāde «Lelles ciemos pie grāmatām».
F Visu jūniju skatāma Rīgas Mākslas un mediju teh-

nikuma fotoplenēra dalībnieku darbu izstāde, kā arī radošo
darbu konkursa «Dabai draudzīga ceļošana» izstāde.

F 20. jūnijā plkst. 14.00 tematiskā pēcpusdiena «Va-
saras ziedēšanas prieks».

F 27. jūnijā plkst. 14.00 radošā darbnīca «Ziedu pa-
radīze».

Ar visiem jūnijā paredzētajiem pasākumiem, literārajām un
tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties paš valdības 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. Mate-
riāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā
un informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».

Saistošie noteikumi Nr. 7/2019
aPStIPrINĀtI ar Riebiņu novada domes 

2019. gada 21. maija sēdes lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 5)

Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 6/2019 

“Par riebiņu novada domes 2019. gada budžetu»  
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas

2. punktu un 46. pantu, un likumu «Par pašvaldības budžetiem»

Izdarīt grozījumus 2019. gada 19. februāra saistošo noteikumu Nr. 6/2019 «Par
Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu» ieņēmumos un izdevumos saskaņā ar
1. pielikumu.

PaSkaIdrojuma rakStS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2019  

«Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 6/2019 «Par riebiņu novada domes 2019. gada budžetu»» 

Domes priekšsēdētājs P. rožinskis

Šī gada 8. augustā notiks pašvaldībai piederošā īpa-
šuma – Silajāņu  pamatskolas mutiska izsole ar aug -
šupejošu soli.

Vasaras brīvlaikā nekursēs autobuss
Līdz ar autobusu vadītāju atvaļinājumu, skolēnu brīvlaiku un

plānotajiem autobusu remontdarbiem, no šī gada 27. maija 
NEKURSĒ autobuss maršrutā Stabulnieki–Dravnieki–Sīļukalns–
Galēni–Meža Trūpi–Preiļi. Par šī reisa atjaunošanu informācija
tiks sniegta vasaras nogalē.

Seniori piedalās konkursos un sniedz koncertus
Aizvadītais mēnesis bijis ļoti

darbīgs novada senioriem. Tā
1. maijā, kad svinam Darba
svētkus un ir darba darītāju go-
dināšanas diena, Riebiņu no-
vadā tika rīkota novada senioru
Lielā balle.

Visu pagastu kulināriem bija
iespēja rādīt savu prasmi, pieda-
loties konkursā par garšīgāko
kūku vai torti. Žūrijas komisija ar
pasākuma vadītāju Aināru Bum-
bieri priekšgalā pasniedza veici-
nāšanas dāvanas konkursa dalīb-
niecēm, bet galveno godalgu –
par garšīgāko un vislabāk nofor-
mēto kūku – saņēma senioru bied-
rības «Riebiņu varavīksne» se-
niore Natālija Kaļva. Tāpat pasā-
kuma apmeklētāji varēja skatīt se-
nioru biedrības «Riebiņu varavīk-
sne» origami tehnikā gatavoto
darbu izstādi un omulīgā gaisotnē
pie galdiņiem skatīt gan pašmāju,
gan viesu koncertu. Ar skaistām

dziesmām un dejām visus priecēja
Vārkavas senioru deju kopa «Dzī-
ves virpulī», Līvānu senioru tau-
tas deju ansamblis «Dubnava»,
Līvānu folkloras kopa «Uzori»,
Riebiņu KC folkloras kopa «Ju-
maleņa» un sieviešu vokālais an-
samblis, kā arī trīs senioru bied-
rības kolektīvi – «Senjorita»,
«Ilūzija» un «Iedvesma».

Bet jau 12. maijā svinējām
Mātes dienu. Šiem svētkiem par

godu senioru biedrības deju grupa
«Senjorita» un vokālais ansamblis
«Ilūzija» kopā ar novada domes
priekšsēdētāju Pēteri Rožinski
viesojās Sociālās aprūpes centrā
«Rušona», lai godinātu tur mīto-
šās mātes ar ziediem, cienastu un
nelielu koncertu.

Senioru biedrības «Riebiņu
varavīksne» valdes locekle 

Valentīna Skutele

Riebiņu KC senioru kolektīvi pēc koncerta SAC «Rušona» 

Nekustamā īpašuma izsole
Riebiņu novada dome 2019. gada 8. jūlijā

plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206.
kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piede-
roša nekustamā īpašuma «Spāres», Rušonas pa-
gastā, Riebiņu novadā ar kadastra numuru 7670
008 0066 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, me-
ža zemes 8,2 ha kopplatībā. Izsoles sākumcena –
EUR 6970,00. Izsoles  kāpuma solis ir EUR 500,00.
Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodro-
šinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sā-
kumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā 

AS «SEB BANKA», kods UNLALV2X, konts
LV12UNLA0050005638857.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mā-
jaslapā www.riebini.lv un objektu var apskatīt dabā
darbadienās no plkst. 8.30 līdz 12.30, iepriekš saska-
ņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma spe-
ciālisti Ināru Upenieci, tālr. 65392860.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko preten-
dents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai no-
rēķinu kontā AS «SEB BANKA», kods UNLALV2X,
konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku
reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinā-
juma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un
pārtraukta 2019. gada 8. jūlijā plkst. 10.00.


