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Trīs pašvaldības autoceļi nodoti ekspluatācijā

2019. gada aprīlī tika nodoti ekspluatācijā trīs objekti –
trīs pašvaldības autoceļi uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai: pašvaldības autoceļš Nr. 26 Saules
iela 0,38–0,47 km un Domes iela km 0,00–0,14 pārbūve,
Riebiņu novada Riebiņu pagastā pārbūve 0,23 km garumā.
Minētā ceļa būvdarbus veica SIA «Ošukalns», bet būvdarbu kopējās izmaksas bija EUR 193 134,31, būvuzraudzību veica SIA «Firma L4», kur izmaksas – EUR 7 515,31.
Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0,00–
0,250 km pārbūve, Riebiņu novada Riebiņu pagastā pārbūve 0,250 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA
«Ošukalns», būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 96 759,68,
būvuzraudzību veica SIA «Firma L4» – EUR 4 359,63.
Pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki 0,00–0,795
km pārbūve, Riebiņu novada Riebiņu pagastā pārbūve
0,795 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA «Ošukalns», būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 122 596,74,
būvuzraudzību veica SIA «Firma L4» – EUR 5 811,63.
Riebiņu novada dome realizē darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» SAM 5.6.2. specifiskā mērķa
«Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām»
trešās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju
pašvaldībās» projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu novada
un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība», kur Preiļu novada dome ir vadošais
partneris, bet Riebiņu un Aglonas novadu pašvaldības –
kā projekta sadarbības partneri.
Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados –
Preiļu, Riebiņu, Aglonas – esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurēt-

spēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās
teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo,
ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros Riebiņu novadā plānots atjaunot 3,5 ha
lielu degradēto teritoriju, radīt 18 jaunas darba vietas un
uzņēmēji ir apliecinājuši, ka veiks nefinanšu investīcijas
pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā
uzņēmumā vairāk nekā EUR 1 071 836,15 apmērā.
Projekta ietvaros paredzēta septiņu Riebiņu novada
pašvaldības autoceļu un ielu pārbūve: pašvaldības autoceļa
Nr. 26 Saules iela 0,00–0,38 km, Saules iela 0,38–0,47 km
un Domes iela km 0,00–0,14 pārbūve, Nr. 19 Saimniecības
iela 0,00–0,250 km, Nr. 15 Opūgi–Runcavnieki 0,00–
0,745 km, Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki 0,00–0,795 km, Nr. 48
Duntišķi–Skangaļu karjers–Riebiņi 1,63–2,18 km pārbūve,
Nr. 15 Upes iela 0,00–0,620 km pārbūve.
2019. gada tiks turpināti pašvaldības autoceļu un
ielu pārbūves darbi: pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes
iela 0,00–0,620 km pārbūve, Riebiņu novada Rušonas
pagastā pārbūve 0,620 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA «Ošukalns», būvdarbu kopējās izmaksas ir
EUR 168 417,33, būvuzraudzību veic SIA «Firma L4»,
kur izmaksas – EUR 5 690,63.
Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi–Runcavnieki
0,00–0,745 km pārbūve, Riebiņu novada Riebiņu pagastā
pārbūve 0,745 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA
«Ošukalns», būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 276 768,72,
būvuzraudzību veic SIA «Firma L4» – EUR 9 804,63.
Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi–Skangaļu karjers–Riebiņi 1,63–2,18 km pārbūve, Riebiņu novada
Riebiņu pagastā pārbūve 0,550 km garumā. Minētā ceļa
būvdarbus veic SIA «Ošukalns», būvdarbu kopējās iz-

Ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļš Nr. 19 Saimniecības iela, kur veikti pārbūves darbi 250 metru garumā.

maksas – EUR 184 641,44, būvuzraudzību veic SIA
«Firma L4» – EUR 6 295,63.
Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0,00–0,38 km
pārbūve, Riebiņu novada Riebiņu pagastā pārbūve 0,38 km
garumā. Minētā ceļa būvdarbus veic SIA «Ošukalns»,
būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 178 811,10, būvuzraudzību veic SIA «Firma L4» – EUR 10 527,00.
Tā kā iepriekš minētie darbi tiks veikti vasarā, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni
pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele
* Visas izmaksas norādītas ar PVN 21 %.

Lielās Talkas ietvaros Riebiņu novadā savākti 584 maisi ar atkritumiem

Feimankas upes krasts aiz Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila
Romas katoļu baznīcas kļūst aizvien pievilcīgāks, pateicoties
Riebiņu ciemata jauniešiem.

Esam pieraduši, ka aprīļa beigās cilvēki visā Latvijā
piedalās vienotā pasākumā – Lielajā Talkā, kas ir vislatvijas sakopšanas talka, ar mērķi padarīt Latviju
par viszaļāko valsti pasaulē. Prieks, ka 27. aprīlī – Lielās Talkas dienā – arī Riebiņu novadā bija entuziasti,
kas aktīvi iesaistījās novada teritorijas sakopšanā.
Par tradīciju ir kļuvis, ka Sīļukalna mednieki sakopj
autoceļa nomales. Tā mednieku biedrība «Ošasmala» piedalījās lielceļa Rudzāti–Stirniene posma Aizpurieši–Kassalieši un meža ceļa Aizpurieši–Vilciņi ceļmalu uzkopšanā,

bet ceļa posmā Sīļukalns–Čaunāni talkoja mednieku kolektīvs «Duplets». Arī Sīļukalna ciemata centrā rosījās
talcinieki. Sakopts arī Galēnu parks, Ošupes muižas un
Galēnu ciemata centra teritorija. Tāpat tika sakopts Silajāņu ciemata centrs, Kotļarovas ciemata apkārtne un teritorija starp Mazo un Lielo Ostrovas ezeru Silajāņu pagastā.
Savukārt Rušonas pagastā tika sakopta Gailīšu kapsēta,
tāpat savākti atkritumi Aglonas stacijā, Kastīres ciematā
un Geļenovas parkā. Novada centrā – Riebiņos tika sakopts
Riebiņu parks, bet multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu
centra (MJIC) «Pakāpieni» dalībnieki jau otro gadu turpināja sakārtot Feimankas upes krastu aiz Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas.
Daudzviet novadā talcinieki ne tikai savāca atrastos
atkritumus, bet arī iekopa un labiekārtoja teritorijas, tostarp
Riebiņu vidusskolas kolektīvs, skolēni un viņu vecāki labiekārtoja teritoriju pie vidusskolas.
Kopumā novadā līdz talkas dienai tika pieteiktas 13
talkošanas vietas, taču daudzviet, kā tas bijis arī iepriekš,
iedzīvotāji talkoja gan oficiāli izsludinātajā Lielās Talkas
dienā, gan pirms un pēc tās, sakopjot savus īpašumus. Tāpat, nereģistrējot kā oficiālu talkošanas vietu, seniori Riebiņos sakopa kapsētu, bet novada domes kārtībnieki – atkritumus uz ezeru salām un krastos, savukārt SAC «Rušona» darbinieki talkoja Gailīšos, sakopjot un labiekārtojot
ap pansionātu esošo teritoriju.
Kopumā visā novada teritorijā tika savākti 584 maisi
ar atkritumiem, kas ir mazāk nekā aizvadītajā gadā. Cerē-

sim, ka tas norāda uz to, ka esam kļuvuši kārtīgāki un
piedomājam, kur drīkst un kur nedrīkst atstāt atkritumus.
Lai gan, kā atzīst novada kārtībnieki, novada ūdenstilpņu
krastos un uz salām atkritumu bija ļoti daudz.
Katrā ziņā ir milzīgs gandarījums un paldies jāsaka
visiem tiem entuziastiem, labprātīgajiem un aktīvajiem
novada iedzīvotājiem – talciniekiem, organizētājiem un
atbildīgajiem –, kas iesaistījās Lielajā Talkā 2019. Īpašs
paldies jāsaka koordinatoriem pieteiktajās talkošanas vietās: Dainim Alžānam, Ivetai Plintai, Ingai Jurkānei, Parfirijam Ivanovam, Vladimiram Novikovam, Arnim Opolajam, Inārai Trokšai, Voldemāram Teilānam, Vitālijam Slūkam, Ilgai Kodorei, Jurim Čižikam, Aināram Kalvānam,
Ingunai Rubanei, Riebiņu senioru biedrībai un MJIC «Pakāpieni» vadītājam Oskaram Bērziņam.
Kā katru gadu ļoti operatīvi tās pašas dienas pēcpusdienā novadā strādājošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Ekolatgale» nogādāja Lielās Talkas ietvaros
savāktos atkritumus Dienvidlatgales reģiona atkritumu
noglabāšanas poligonā.
Mazs atgādinājums tiem, kas uzskata, ka piesārņot, tas
ir normāli, tad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (LAPK) 75. panta 2. daļu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām
personām, sākot no EUR 70,00 līdz EUR 700,00.
R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Riebiņu novada kārtībnieki talko uz novada ūdenstilpņu salām

Viens no Riebiņu novada kārtībnieku pamatuzdevumiem ir rūpēties par zivju resursu aizsardzību novada ūdenstilpnēs, kā arī
par publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu Riebiņu novadā.
Jau otro gadu novada kārtībnieki piedalās Lielajā
talkā, kad tiek apsekotas novada ūdenstilpnes, to
krasti un salas, savākti cilvēku atstātie atkritumi.
Jāatzīst, ka situācija nav sevišķi laba, jo divu gadu
laikā tā nav būtiski mainījusies – atkritumu kalni ir
visur: gan uz salām, gan ezeru krastos.
Novada kārtībnieki vienas dienas laikā savāca
40 maisus ar atkritumiem, kas ir vairāk nekā aizvadītajā gadā. Cilvēku apziņa nemaz nav mainījusies,

tāpēc tiks pastiprināta kontrole, pašvaldībā ir spēkā
esoši saistošie noteikumi, kas nosaka sodus šādu
pārkāpumu veicējiem.
Ņemot vērā, ka atkritumu daudzums nemainās,
ir jāsāk ar jaunām vēsmām vides domāšanā, plašāk
aicinot cilvēkus domāt un rīkoties, lai iznīdētu vides
piesārņojuma cēloņus, ne tikai sekas, kā arī atveseļotu mūsu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību. Aicinām visus iedzīvotājus būt cilvēcīgiem
un rūpēties par novada attīstību un iespēju dzīvot
nepiesārņotā, skaistā vidē. Jo tīrs ir ne tikai tur, kur
tīra, bet arī tur, kur nemēslo!
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele
sadarbībā ar novada kārtībniekiem

Šāda aina pavērās novada kārtībniekiem uz vienas no Rušonas ezera salām.

2.

25. maijā – Eiropas Parlamenta vēlēšanas

2019. gada 25. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās
Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija
būs viens vēlēšanu apgabals. Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā – 25. maijā, vēlēšanu
iecirkņi Latvijā būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
No 22. līdz 24. maijam vēlēšanu iecirkņos dažas stundas dienā notiks iepriekšējā
balsošana: trešdien, 22. maijā – no plkst. 17.00 līdz 20.00; ceturtdien, 23. maijā –
no plkst. 9.00 līdz 12.00; piektdien, 24. maijā – no plkst. 10.00 līdz 16.00. Balsošanas
dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte.

2019. gada maijs

Vēlēšanu iecirkņu saraksts Riebiņu novadā:

Vairāk informācijas par Eiropas Parlamenta vēlēšanām: https://www.cvk.lv/lv vai tālrunis uzziņām 67049999 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00).
NB!!! Balsot iespējams ikvienam balsstiesīgajam, neatkarīgi no tā, esat vai neesat saņēmuši CVK uzaicinājumu uz norādīto vēlēšanu iecirkni.

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras
uzlabošana turpināsies arī nākamgad

Apstiprināts projekts «Bicānu ezera ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde»

Ar 2019. gada 20. februāra Latvijas vides aizsardzības fonda
(LVAF) padomes sēdes lēmumu apstiprināts projekts «Bicānu
ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde», kurš
tika iesniegts valsts budžeta programmas 21.00.00 «Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās» apakšprogrammas 21.02.00 «Vides aizsardzības projekti» vadlīnijā
«Ūdeņu aizsardzība» aktivitātē «Plānošanas dokumentu izstrāde
publisko ūdeņu pārvaldībai». Projekta kopējās izmaksas ir EUR
5929,00, bet tā finansēšanu 100 % apmērā nodrošina LVAF.
Projekta mērķis ir izstrādāt Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, tādējādi nodrošinot racionālu ūdens un bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, ievērojot ezera ekoloģisko stāvokli un tam pieguļošo teritoriju aizsardzības prasības.
Bicānu ezers ir viena no ūdenstilpnēm, kura aktīvi tiek izmantota gan makšķerēšanai, gan ūdenstūrismam. Bicānu ezera
un tā salu teritorijai raksturīga ainaviska struktūra, kā arī biotopu
un sugu daudzveidība, turklāt tā atrodas Natura 2000 teritoriju
tīklā. Ir nepieciešama detalizēta Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde, kas ļaus šo teritoriju izmantot
maksimāli saudzīgi.
Saskaņā ar veikto cenu aptauju Bicānu ezera ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi veiks nodibinājums «Vides
risinājumu institūts», ar kuru Riebiņu novada dome 2019. gada
4. aprīlī noslēgusi līgumu. Līguma ietvaros plānotas aktivitātes:
objekta apsekošana, ūdens paraugu ņemšana un ūdens kvalitātes
izpēte, iegūto datu apkopošana un apstrāde u.c. aktivitātes. Ir paredzēta tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem,
publikācijas laikrakstos un sociālajos tīklos ar mērķi informēt sabiedrību un publiski apspriest projekta realizāciju un rezultātus.
Projekta gala rezultātā tiks sagatavoti Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi 10 gadus ilgam laika periodam. Izstrādātie noteikumi palīdzēs izsekot, lai visas darbības ūdenskrātuvē – Bicānu ezerā tiktu veiktas atbilstoši saskaņotajiem dokumentiem. Turklāt šie noteikumi Riebiņu novada domē tiks pieņemti
kā saistošie noteikumi, kas nosaka ūdens objekta apsaimniekošanu.
Arnita Znotiņa, projektu vadītāja

Riebiņu novada dome turpina realizēt Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.
Projektu mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko
ražošanu saistītām darbībām. Pēc tehnoloģiskajiem pārtraukumiem no 2019. gada 1. aprīļa ir atsākušies darbi
uz šādiem ceļiem: projekta Nr. 17-03-A00702-000065
«Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,795–3,420 pārbūve»
ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 7 Riebiņi–
Kalnacki km 0,795–3,420 Riebiņu novada Riebiņu pagastā pārbūvi 2,625 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 220 545,50, no kurām ELFLA finansējums
ir EUR 196 391,49 un pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 24 154,01. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA «E Būvvadība».
Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 4 Stabulnieki–Pastari km 0,00–3,43 pārbūve» ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 4 Stabulnieki–Pastari km 0,00–3,43 Riebiņu novada Stabulnieku
pagastā pārbūvi 3,43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 362 052,75, no kurām ELFLA finansējums
ir EUR 311 634,83 un pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 50 417,92. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA «Alņi AS».
Projekta Nr. 18-03-A00702-000004 «Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18
Teilāni–Grāvuļi–Straujupe km 0,550–2,820 pārbūve»
ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 18 Teilāni–
Grāvuļi–Straujupe km 0,550–2,820 Riebiņu novada Sīļukalna pagastā pārbūvi 2,27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 284 471,62, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 253 076,63 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 31 394,99. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA «Alņi AS».
No 2019. gada 15. aprīļa atsākušies būvdarbi šādos

objektos: projekta Nr. 18-03-A00702-000069 «Riebiņu
novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 51 Lauku iela km 0,00–0,68 pārbūve» ietvaros paredzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km
0,00–0,68 Riebiņu novada Rušonas pagasta pārbūvi 0,68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 182 803,98, no kurām ELFLA finansējums ir
EUR 110 490,65 un pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 72 313,33. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts
arī melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Minētā pašvaldības autoceļa pārbūves darbus
veic būvuzņēmējs – SIA «Ošukalns».
Projekta Nr. 17-03-A00702-000063 «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20
Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–1,10 un Nr. 42
Kliškovas–Sededži km 1,76–2,46 pārbūve» ietvaros
paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–1,10 un Nr. 42 Kliškovas–Sededži km 1,76–2,46 Riebiņu novada Rušonas pagastā pārbūvi 1,80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 190 233,79, no kurām ELFLA finansējums ir
EUR 168 852,65 un pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 21 381,14. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA «E Būvvadība».
Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 «Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka–Maltas Trūpi km 0,00–2,00 pārbūve» ietvaros
paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 3 Soboļevka–Maltas
Trūpi km 0,00–2,00 Riebiņu novada Galēnu pagastā pārbūvi 2,00 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 287 080,46, no kurām ELFLA finansējums ir
EUR 258 372,41 un pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 28 708,05. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus
veic būvuzņēmējs – SIA «RIVIERA L».
Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar
sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām
minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

Tuvojas noslēgumam 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» projekts
Nr. 3.3.1.0/16/I/013 «Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu
novada Galēnu pagastā».
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma no 2019. gada 29. aprīļa tiks atsākti darbi objektos autoceļš Gribolva–Apšu
mājas 0,00–1,00 km, Gribolva–ZS «Liepas» 0,00–0,40
km, Gribolva–Vecbeči 0,00–0,45 km. Būvdarbi autoceļa
posmā Gribolva–Vecbeči 0,45–0,82 km tika uzsākti 2019.
gada 1. aprīlī, kur tiks veikta ceļa klātnes pārbūve, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.
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
veicinot darbavietu 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 0,00–0,82
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 ir izstrādāts iepriekš minēto Riebiņu
novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu pārbūves
būvprojekts. Projekta ietvaros tiks veikta šo autoceļu
ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta
kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī
projekta ietvaros veikta minēto autoceļu autoruzraudzība
un būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par
projekta īstenošanu, bet projekta izmaksu un ieguvumu
analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.
Jāuzsver, ka 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 darbavietas.
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 EUR 504 659,67
apmērā, valsts budžeta dotācija – EUR 26 717,27 un
pašvaldības līdzfinansējums – EUR 62 340,32.
Projekta īstenošanas vieta ir Riebiņu novada Galēnu
pagasta administratīvā teritorija, bet projekta realizācijas
periods 01.12.2017.–29.11.2019.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Riebiņu novada Galēnu pagastā komersantiem nepieciešamās
publiskās infrastruktūras izveidei sāksies būvdarbu beigu posms

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

2019. gada maijs

DOMES LĒMUMI

16. aprīlī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Lemj par elektroenerģijas padevi Riebiņu ciematā
Ņemot vērā, ka Riebiņu ciematā 21 apakšlietotājam var tikt pārtraukta elektroenerģijas
piegāde, domes deputāti pieņēma lēmumu – elektroenerģijas padeves pārtraukšanas gadījumā, nodrošināt apakšlietotājus ar elektroenerģijas piegādi līdz brīdim, kad tiem tiks
izveidots pastāvīgs pieslēgums, veicot apakšlietotāju elektroenerģijas uzskaiti un maksas
iekasēšanu, kā arī veikt norēķinus ar AS «Sadales tīkls» par patērēto elektroenerģiju.
Apmaksāt jaunu pieslēgumu izveidošanas projektēšanas darbu izmaksas apakšlietotājiem.

Veic grozījumus deputātu darba samaksā
Domes sēdē tika pieņemts lēmums izslēgt no Amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma II daļas «Atlīdzības noteikšana domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu
domē» 16. punktu: «Deputāta darba samaksas stundas tarifa likme ir pielīdzināta domes
priekšsēdētāja darba samaksas stundas tarifa likmei, pieņemot, ka mēnesī ir 160 darba

saistošie noteikumi Nr. 1/2019

3.

stundas. Stundas tarifa likmi apstiprina dome». Nolemts noteikt darba samaksu deputātiem no 2019. gada 16. aprīļa – EUR 6,68 stundā.

Apstiprina projekta konkursa nolikumu
Deputāti domes sēdē apstiprināja atklātā projektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» nolikumu, kā arī
noteica Attīstības un plānošanas daļai organizēt to atbilstoši izstrādātajam nolikumam.
Nolemts izveidot jauniešu iniciatīvu projektu vērtēšanas komisiju trīs locekļu sastāvā:
Inese Jakovele, Āris Elsts un Ilga Pokšāne.

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendenta
noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar melno segumu
bedrīšu remontu ar bitumena emulsiju ar piedāvāto līgumcenu EUR 18 657,00 bez PVN.
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības
interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.

APstiPriNĀti ar Riebiņu novada domes
15.01.2019. sēdes lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 1)

Precizēti ar Riebiņu novada domes
21.03.2019. sēdes lēmumu Nr. 14 (prot. Nr. 3)

Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

i. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Riebiņu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē (turpmāk – privāta izglītības iestāde).
2. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā aprēķināšanas kārtība tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) paredzētajam.

ii. Nosacījumi pašvaldības atbalsta piešķiršanai
un bērna likumiskā pārstāvja pienākums informēt pašvaldību

3. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts norēķiniem ar privāto izglītības iestādi, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja pašvaldībā iesniegtu pieteikumu (Pielikums), ja:
3.1. privāta izglītības iestāde atbilst šādiem nosacījumiem:
3.1.1. reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;
3.1.2. nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās un ne mazāk kā 12 stundas
dienā;
3.1.3. īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu;
3.1.4. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par pašvaldības atbalsta piešķiršanu
attiecīgā bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu
tāme atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētajam;
3.1.5. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;
3.1.6. privātā izglītības iestāde ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
3.1.7. privātajai izglītības iestādei ar bērna likumisko pārstāvi ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības
programmas apgūšanu, par ko privātā izglītības iestāde iesniedz apliecinājumu pašvaldības Izglītības pārvaldē;
3.2. bērns atbilst šādiem nosacījumiem:
3.2.1. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;
3.2.2. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
3.2.3. bērns ir reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas
izglītības programmas apguvi (turpmāk – pašvaldības izglītības iestāde);
3.2.4. uz bērnu ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:
3.2.4.1. pašvaldība bērnam nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē, par ko pašvaldība rakstiski
ir informējusi bērna likumiskos pārstāvjus;
3.2.4.2. pašvaldība rakstveidā ir piedāvājusi bērnam pēc pusotra gada vecuma sasniegšanas un kurš
jau apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, vietu pašvaldības izglītības iestādē,
kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un
bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē;
4. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību par izmaiņām ziņās par
deklarēto dzīvesvietu gadījumā, ja bērna vai vismaz viena tā likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vairs
nav pašvaldības administratīvajā teritorijā.

PAskAidrojumA rAksts

riebiņu novada domes 2019. gada 15. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019
«Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei»

iii. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība

5. Pašvaldība pēc noteikumu 3. punktā minētā pieteikuma saņemšanas no attiecīgā bērna likumiskā
pārstāvja informē viņu par pašvaldības iespējām nodrošināt attiecīgam bērnam vietu pašvaldības izglītības
iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, kā arī par attiecināmo pašvaldības atbalstu un tā apmēru.
6. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar atsevišķu Riebiņu novada
domes lēmumu.
7. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz pašvaldībā rēķinu par iepriekšējo
mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kas ir sastādīts atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā iekļautajam izglītojamo sarakstam.
8. Pašvaldības atbildīgais darbinieks – izglītības jautājumu koordinatore pārbauda izglītojamo atbilstību
atbalsta saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu apmaksai pašvaldības Grāmatvedībā.
9. Pašvaldības Grāmatvedība 10 darba dienu laikā saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības
iestādi, naudas līdzekļus par iepriekšējo mēnesi ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

iV. Atteikums piešķirt pašvaldības atbalstu
10. Pašvaldībai ir tiesības atteikt piešķirt atbalstu, ja:
10.1. atbalsts tiek pieprasīts par bērnu, kurš neatbilst noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām;
10.2. atbalsts tiek pieprasīts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklēja privāto
izglītības iestādi;
10.3. atbalsts tiek pieprasīts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai privātajā izglītības iestādē.
11. Pašvaldībai ir tiesības lūgt informāciju privātajai izglītības iestādei par izglītojamo apmeklējuma
uzskaiti un par to, vai bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.

Domes priekšsēdētājs P. rožinskis

4.

2019. gada maijs

Izlaidumi novada izglītības iestādēs
30. maijā plkst. 16.00 – Riebiņu PII «Sprīdītis».
14. jūnijā plkst. 18.00 – Dravnieku pamatskolā.
15. jūnijā plkst. 15.00 – Rušonas pamatskolā.
15. jūnijā plkst. 18.00 – Sīļukalna pamatskolā.
15. jūnijā plkst. 18.00 – Riebiņu vidusskolā
12. klases izlaidums.
16. jūnijā plkst. 18.00 – Galēnu pamatskolā.
21. jūnijā plkst. 19.00 – Riebiņu vidusskolā
9. klases izlaidums.

PASĀKUMI MAIJĀ

Stabulnieku KN
F 18. maijā plkst. 20.00 Ģimeņu dienai veltīts koncerts
«Kad pavasaris priecē», bet plkst. 22.00 atpūtas vakars
pie galdiņiem kopā ar muzikantiem – Arni & Stasiku.

Rušonas KN
F 25. maijā plkst. 19.00 pašdarbības kolektīvu koncerts «Tiekamies maijā».

Silajāņu KN
F 19. maijā plkst. 14.00 Mātes un Ģimeņu dienai
veltīts koncerts ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.

Galēnu KN
F 10. maijā plkst. 13.00 Māmiņdienas koncerts, piedalās Galēnu pamatskolas skolēni.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 2. maija skatāmas vairākas tematiskās izstādes
bērniem: «Latvija mana, tēvzeme dārgā!», «Mūsu bagātība – mātes», «Eiropas šarms».
F No 2. maija aicinām aplūkot Inetas Anspokas pūču
kolekciju izstādē «Pūce, pūce, platacīte…».
F No 3. maija skatāma Preiļu novada pensionāru
biedrības priekšsēdētājas vietnieces Marijas Briškas leļļu
kolekcijas izstāde «Leļļu karaļvalsts».
F 17. maijā plkst. 11.00 jaunāko grāmatu apskats un
vērtējums.
F 18. maijā plkst. 11.00 «Ģimenes prieks» – Ģimenes
dienai veltīts pasākums.

Ar visiem maijā 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».

«Ātrais randiņš ar profesionāli»

Šī gada pavasarī 5. un 6. klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā
«Ātrais randiņš ar profesionāli», kas tika organizēts ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs» ietvaros.
Pasākuma laikā tika apmeklēts Aleksandra Ņesterjuka mikrouzņēmums «NESTER CUSTOM»
Preiļos, kur uzņēmējs, autoservisa vadītājs, ierīkojis
radošo darbnīcu. Tajā no nevajadzīgām automašīnu
un motociklu detaļām tiek radīti pārsteidzoši interesanti mākslas darbi: skulptūras, telpu dekori, dažādi funkcionāli un praktiski pielietojami priekšmeti, pat mēbeles un virtuves iekārtas. Skolēni ar
aizrautību vēroja, pētīja, uzdeva jautājumus un klau-

sījās uzņēmuma mārketinga speciālista Jāņa Upenieka aizraujošajā stāstījumā par to, kā gandrīz no
nekā var radīt brīnišķīgas, unikālas lietas un ar to
nopelnīt. Visu stāstījumu caurvija doma, ka nav
jābrauc nekur pasaulē laimi meklēt, bet šeit pat –
uz vietas var radīt unikālas, pasaules līmeņa lietas –
vajag tikai uzdrošināties sapņot, sākt darīt, nebaidīties kļūdīties, meklēt risinājumus un neatlaidīgi
iet uz savu mērķi.

2019. gadā tiek plānoti Kapinieku kapsētas
kapličas atjaunošanas darbi. Kapsēta atrodas Riebiņu novada Sīļukalna pagasta Kapinieku sādžā,
pie autoceļa Rožupe–Varakļāni 22. kilometrā.
Esošā kapliča tika uzcelta vairāk nekā pirms 60
gadiem, tādēļ šobrīd pamati, nesošās koka konstrukcijas, logi, durvis, kā arī jumts ir pilnībā nolietojušies. Riebiņu novada pašvaldība 2019. gada budžetā atjaunošanas darbiem atvēlēja EUR 2000,00

lielu naudas summu, taču, lai varētu veikt kvalitatīvus atjaunošanas darbus, šīs summas nepietiks.
Apkārtējie iedzīvotāji ir vienojušies par darbu
uzsākšanu un veicamo darbu apjomiem, tādēļ iedzīvotāji, kuriem tuvinieki atdusas Kapinieku kapsētā, tiek aicināti atbalstīt kapličas atjaunošanas darbus. Informāciju var saņemt, zvanot uz tālruņa numuriem: 29376691 vai 26150835.
Jau iepriekš – paldies par atbalstu!

1. jūnijā plkst. 12.00 – Baltskaru kapsētā.
1. jūnijā plkst. 15.00 – Prikuļu – Augustovas
kapsētā.
2. jūnijā plkst. 14.00 – Rutuļu kapsētā.
2. jūnijā plkst. 14.00 – Solkas kapsētā.
2. jūnijā plkst. 15.00 – Petrausku kapsētā.
8. jūnijā plkst. 11.00 – Pieniņu katoļu draudzes
kapsētā; plkst. 10.00 Sv. Mise Pieniņu Sv. Jēzus
Sirds Romas katoļu baznīcā.
8. jūnijā plkst. 12.00 – Kapinieku kapsētā.
8. jūnijā plkst. 15.00 – Bukšinu kapsētā.
8. jūnijā plkst. 15.00 – Sprindžu kapsētā.
9. jūnijā plkst. 15.00 – Sila kapsētā (Ondzuļos).
15. jūnijā plkst. 12.00 – Teilānu kapsētā.
16. jūnijā plkst. 12.00 – Krištopeņu kapsētā;
plkst. 11.00 Sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas
katoļu baznīcā.
22. jūnijā plkst. 12.00 – Saunas Vulānu kapsētā.
29. jūnijā plkst. 12.30 – Riebiņu katoļu draudzes
kapsētā; plkst. 11.00 Sv. Mise Riebiņu Sv. Pētera
un Pāvila Romas katoļu baznīcā.
29. jūnijā plkst. 13.00 – Eikšas kapsētā ar Sv.
Misi.

30. jūnijā plkst. 15.00 – Kokoriešu kapsētā.
6. jūlijā plkst. 12.00 – Krištobu kapsētā.
7. jūlijā plkst. 12.00 – Rušonas kapsētā; plkst.
11.00 Sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu
baznīcā.
13. jūlijā plkst. 12.00 – Opolūs kapsētā.
13. jūlijā plkst. 13.30 – Salenieku kapsētā.
20. jūlijā plkst. 12.00 – Maltas Trūpu kapsētā.
20. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā ar Sv. Misi.
20. jūlijā plkst. 14.00 – Seiļu kapsētā.
20. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.
27. jūlijā plkst. 11.00 – Červiniku kapsētā.
27. jūlijā plkst. 15.00 – Eisāgu kapsētā.
28. jūlijā plkst. 14.30 – Baibu kapsētā.
28. jūlijā plkst. 15.00 – Gailīšu kapsētā.
29. jūlijā plkst. 15.00 – Žogotu kapsētā.
3. augustā plkst. 12.00 – Pastaru kapsētā.
3. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā.
17. augustā plkst. 12.00 – Trūpīšu kapsētā.
24. augustā plkst. 13.00 – Vidsmuižas kapsētā;
plkst. 12.00 Sv. Mise Vidsmuižas Sv. Gara Romas
katoļu baznīcā.
31. augustā plkst. 12.00 – Salīšu kapsētā.

Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants

Tiks atjaunota Kapinieku kapsētas kapliča

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2019. gadā

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.

