
Riebiņu novada domes informatīvais izdevums     u 2019. gada OKTOBRIS u Nr. 10 (165) u Bezmaksas

Riebiņu novada Riebiņu ciema Dārzu ielas daudzdzī-
vokļu namu Nr. 1, 3 un 4 iedzīvotāji pavasarī izveidoja ini-
ciatīvu grupu un piedalījās projektu konkursā «Iedzīvotāji
veido savu vidi» Riebiņu novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai 2019. gadā, lai realizētu projektu «Droša vide
bērnu priekam» – kopīgiem spēkiem labiekārtojot rotaļu
vietu bērniem māju iekšpagalmā.   

Šo māju iedzīvotāju iniciatīva tika realizēta arī 2017. gadā,
kad mazo grantu projektu konkursā iegūtais pašvaldības fi-
nansējums tika ieguldīts, labiekārtojot pagalmā zemes gabalu
ar apstādījumiem un uzstādot smilšu kasti bērniem.

Uzsākot pieteikuma sagatavošanu, tika savākti iedzīvotāju
paraksti par atbalstu dalībai projektā. Kopumā projektā ie-
saistītajos namos ir 54 dzīvokļi, kopskaitā – ap 100 iedzīvotā-
jiem, no kuriem 15 ir pirmsskolas/pamatskolas vecuma bērni,
kas ir tiešā projekta mērķgrupa.

Kopš uzbūvētas daudzdzīvokļu mājas Dārzu ielā, smilšu
kaste līdz šim bija vienīgais elements bērnu rotaļām pagalmā.
Rotaļu vieta pirmsskolas vecuma bērniem pieejama vien tuvējā
pirmsskolas izglītības iestādē «Sprīdītis», taču tā ir slēgta te-
ritorija, kur pēc darba laika beigām nav pieejams rotaļlaukums.

Tāpat blakus esošajā pagalmā palikušas vien konstrukciju at-
liekas no kādreizējā rotaļu laukuma, kas bijis pagājušā gad-
simta padomju laikos. 

Vecāki izrādīja iniciatīvu labiekārtot vietu bērniem pagalmā
līdzās jau esošajai smilšu kastei. Projekta ietvaros pie vietējiem
novada amatniekiem izgatavošanai tika pasūtīta konstrukcija
ar šūpolēm, slidkalniņu un kāpšanas elementiem. Pašu spē-
kiem vecāki iegādāto konstrukciju uzstādīja pagalmā, nogrieza
koku vecos zarus. Konstrukcija paredzēta bērniem līdz 12 ga-
diem, taču vecāku uzraudzībā šīs iekārtas var lietot arī bērni,
kuri ir mazāki par 3 gadiem.

Ņemot vērā, ka rudens iestājies salīdzinoši agri, laikap-
stākļu dēļ izpalika iecere organizēt nelielu pasākumu bērniem
jaunajā rotaļu laukumā, taču vecāki apņēmušies ideju īstenot
pavasarī ar kopīgu pagalma talku. Esam gandarīti, ka bērnu
prieks par jauno rotaļvietu bija neviltots.

Projekta rezultātā tika labiekārtota droša vide bērnu atpū-
tai – izveidots bērnu aktīvās atpūtas laukums daudzdzīvokļu
māju pagalmā Dārzu ielā. Projekta kopējās izmaksas – EUR
905,17, no kurām – EUR 700,00 ir pašvaldības finansējums,
atlikusī summa – iedzīvotāju ieguldījums. 

Iniciatīvas grupas vārdā pateicamies par atbalstu pašval-
dībai un Dārzu ielas iedzīvotājiem. Ceram, ka ieguldījums ilgi
kalpos bērnu priekam.

Projekta vadītāja L. Pastare

Realizējot projektu, izveido bērnu aktīvās atpūtas laukumu

Projekts realizēts veiksmīgi. Mērķauditorija – pirmsskolas un
pamatskolas vecuma bērni priecīgi par aktīvās atpūtas lau -
kumu Dārzu ielas pagalmā.

Riebiņu novada dome realizē darbības programmas «Iz-
augsme un nodarbinātība» SAM 5.6.2. specifiskā mērķa «Te-
ritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām» trešās pro-
jektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi degradēto teri-
toriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības pro-
grammas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās» projektu
Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu novada un ietekmes areāla paš -
valdību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība», kur
Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu un Ag-
lonas novada pašvaldības – kā projekta sadarbības partneri.

Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados –
Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadā – esošo uzņēmumu sa-
sniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konku-
rētspēju, 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. Uzņēmēji
ir apliecinājuši, ka veiks nefinanšu investīcijas pašu nemate-
riālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā vairāk
nekā EUR 1 071 836,15 apmērā.

Projekta ietvaros paredzēta septiņu Riebiņu novada paš -
valdības 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 Saimniecī-
bas 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 Dun-
tišķi–Skangeļu karjers–Riebiņi 1,63–2,18 km pārbūve, Nr. 15
Upes iela 0,00–0,620 km pārbūve. 

2019. gada septembrī tika nodoti ekspluatācijā pēdējie šī
projekta objekti.

Ekspluatācijā nodoti pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes
iela pārbūves darbi 0,620 km garumā Rušonas pagastā.
Minētā ceļa būvdarbus veica SIA «Ošukalns». Būvdarbu ko-
pējās izmaksas – EUR 157 529,37, būvuzraudzību veica SIA
«Firma L4», kur izmaksas – EUR 5690,63.

Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi–Runcavnieki 0,00–
0,745 km pārbūves darbi Riebiņu pagastā veikti 0,745 km
garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica  SIA «Ošukalns». Būv-
darbu kopējās izmaksas – EUR 291 805,46, būvuzraudzību
veica SIA «Firma L4», kur izmaksas – EUR 9804,63.

Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi–Skangeļu karjers–
Riebiņi 1,63–2,18 km pārbūve Riebiņu pagastā veikta 0,550 km
garumā. Minētā ceļa būvdarbus veica SIA «Ošukalns». Būv-

darbu kopējās izmaksas – EUR 185 156,58, būvuzraudzību
veica SIA «Firma L4», kur izmaksas – EUR 6295,63.

Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0,00–0,38 km
pārbūve Riebiņu pagastā 0,38 km garumā. Minētā ceļa būv-
darbus veica SIA «Ošukalns». Būvdarbu kopējās izmaksas –
EUR 177 558,95, būvuzraudzību veica SIA «Firma L4», kur
izmaksas – EUR 10 527,00.

* Visas izmaksas norādītas ar PVN 21 %.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

Pabeigti un nodoti ekspluatācijā pašvaldības autoceļi uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai 

745 m sakārtota pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi–Runcavnieki. 

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta ap-
stiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos» pašvaldības ceļu in-
frastruktūras uzlabošanai. Projektu mērķis – nodrošināt kvali-
tatīvas 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.

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti četros
objektos. 

Projekta Nr. 17-03-A00702-000065 «Riebiņu novada Rie-
biņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki
km 0,795–3,420 pārbūve» ietvaros ir veikta minētā pašvaldī-
bas autoceļa pārbūve 2,625 km garumā. Projekta būvniecī-
bas kopējās izmaksas ir EUR 191 045,45 (projektēšanas 

izmaksas – EUR 6590,73, autoruzraudzības izmaksas – EUR
1111,69, būvuzraudzības izmaksas – EUR 6168,58, būvdarbu
izmaksas – EUR 177 174,45), tajā skaitā publisko tiesību ju-
ridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu
vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – EUR 171 940,91,
pārējo līdzfinansē pašvaldība no budžeta līdzekļiem. Pārbūves
darbus veica būvuzņēmējs – SIA «E Būvvadība».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 «Riebiņu novada Ga-
lēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka–Maltas
Trūpi km 0,00–2,00 pārbūve» ietvaros ir veikta pašvaldības
autoceļa pārbūve 2,00 km garumā. Projekta būvniecības kopē -
jās izmaksas ir EUR 286 908,57 (projektēšanas izmaksas –
EUR 5263,50, autoruzraudzības izmaksas – EUR 847,00, būv -
uzraudzības izmaksas – EUR 14 092,87, būvdarbu izmak-
sas – EUR 266 705,20), tajā skaitā publisko tiesību juridiskās
personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – EUR 258 217,71, bet
pārējo līdzfinansē pašvaldība no budžeta līdzekļiem. Minētā
pašvaldības ceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs – SIA
«RIVIERA L».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 «Riebiņu novada Sta-
bulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki–
Pastari km 0,00–3,43 pārbūve» ietvaros ir veikta pašvaldības
ceļa pārbūve 3,43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 362052,75, no kurām Eiropas Lauksaimniecības Fonds
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 311 634,83 un
pašvaldības līdzfinansējums – EUR 50 417,92. Minētā paš -
valdības ceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs – SIA «Alņi
AS».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000004 «Riebiņu novada Sī-
ļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni–Grā-
vuļi–Straujupe km 0,550–2,820 pārbūve» ietvaros ir veikta
pašvaldības ceļa pārbūve 2,27 km garumā. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 284 471,62, no kurām ELFLA finansējums –
253 076,63 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 31 394,99
apmērā. Ceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs – SIA 
«Alņi AS».

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plānots
pabeigt 2019. gadā.

Projekta Nr. 17-03-A00702-000063 «Riebiņu novada Ru-
šonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas–
Sededži–Stupāni km 0,00–1,10 un Nr. 42 Kliškovas–Se-
dedži km 1,76–2,46 pārbūve» ietvaros paredzēts veikt ie-
priekšminēto pašvaldības ceļu pārbūvi 1,80 km garumā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir EUR 190 233,79, no kurām ELFLA
finansējums ir EUR 168 852,65 un pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 21 381,14. Pašvaldības ceļu pārbūves darbus
veic būvuzņēmējs – SIA «E Būvvadība».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000069 «Riebiņu novada Ru-
šonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela 
km 0,00–0,68 pārbūve» ietvaros paredzēts veikt pašvaldības
autoceļa pārbūvi 0,68 km garumā. Projekta kopējās izmak-
sas 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».

Jāpiebilst, ka, veicot autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0,00–
0,68 pārbūves darbus, to gaitā bija radušies neparedzēti ap-
stākļi, kuru risināšanā iesaistījās pārbūves darbu abas iesais-
tītās puses – gan pasūtītājs, gan būvdarbu veicējs. Šobrīd ir
atrasts risinājums, taču tā rezultātā darbi ir iekavējušies. Tomēr
pašvaldība, vienojoties ar būvnieku, cer, ka būvdarbi uz minētā
autoceļa tiks pabeigti 2019. gadā.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi tuvojas noslēgumam

Dažādu neparedzētu apstākļu dēļ Lauku ielas pārbūves darbi
Rušonas pagastā ir iekavējušies, radot neērtības iedzīvotājiem.
Pašvaldība un būvnieks šobrīd ir vienojušies par situācijas
risinājumu.

Upes iela Rušonas pagasta Kastīres ciematā.



2. 2019. gada oktobris

Saistošie noteikumi Nr. 10/2019
ar Riebiņu novada domes 2019. gada 20. augusta sēdes 

lēmumu Nr. 6; protokols Nr. 8
PRECIZĒTI ar Riebiņu novada domes 2019. gada 17. septembra sēdes

lēmumu Nr. 10; protokols Nr. 10

Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā 
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pir-

mās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUM
1. Saistošie noteikumi «Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā»

nosaka Riebiņu novada pašvaldībā nodrošināto (sniegto vai organizēto) sociālo
pakalpojumu – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pa-
kalpojumu (turpmāk tekstā – Sociālie pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas
un saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai tās likumiskais pārstāvis
pieprasa Sociālos pakalpojumus Riebiņu novada pašvaldībā, Sociālo pakalpo-
jumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par Sociālā pakalpojuma piešķiršanu,
pārtraukšanu, atteikšanu vai izbeigšanu pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu persona pieprasa Riebiņu novada domes Sociālajā
dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

3. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot ģimenes (personas)
un dažādu personu grupu dzīves kvalitāti un uzlabot, atjaunot personas spējas
sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

4. Tiesības saņemt Sociālos pakalpojumus ir ģimenei (personai), kura dek-
larējusi savu dzīvesvietu Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
5. Sociālais dienests sniedz vai organizē šādus Sociālos pakalpojumus:
5.1. sociālā darba pakalpojumu;
5.2. psihologa pakalpojumu;
5.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

pilngadīgai personai institūcijā;
5.4. specializētā autotransporta pakalpojumu; 
5.5. asistenta pakalpojumu;
5.6. higiēnas pakalpojumu;
5.7. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
5.8. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
5.9. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesis-

kām darbībām;
5.10. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā.
6. Pieprasot Sociālo pakalpojumu, persona vai tās pārstāvis Sociālajā die-

nestā iesniedz dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa no-
teikumu Nr. 138 «Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanu» 10.1., 10.2.,10.3.,10.4. un 10.5. apakšpunktā noteiktajam.

7. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Sociālais
dienests 10 darba dienu laikā pēc iesniegumu un visu dokumentu saņemšanas
dienas, kā arī, ja nepieciešams, pēc apsekošanas dzīvesvietā novērtē personas
vajadzības atbilstoši normatīvajiem aktiem, pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt
sociālo pakalpojumu.

8.  Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, Sociālais dienests
slēdz līgumu ar fizisku/juridisku personu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai,
līgumā paredzot kārtību, kādā tiks kontrolēta sniegtā pakalpojuma kvalitāte.

9. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav iespēju sniegt attiecīgo so-
ciālo pakalpojumu, Sociālais dienests slēdz līgumu ar sociālo pakalpojumu snie-
dzējiem citās pašvaldībās.

III SOCIĀLĀ DARBA PAKALPOJUMS
10. Sociālā darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu perso-

nai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu
spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī
veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas per-
sonas (-u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

11. Sociālais dienests, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo situāciju,
nodrošina:

11.1.  sociālā darbinieka konsultācijas ģimenēm ar bērniem, sociālpsiholo-
ģisko atbalstu ģimenēm ar bērniem; bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, ģimenēm, kuras audzina
bērnu – invalīdu; bērniem, kuri izdarījuši likumpārkāpumus un viņu vecākiem,
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās;

11.2.  sociālā darbinieka ar personu grupām konsultācijas personām pēc brī-
vības atņemšanas soda izciešanas, invalīdiem, vecuma pensijas saņēmējiem un
citiem Sociālā dienesta klientiem, kuriem ir sociālās problēmas.

12. Sociālā dienesta Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem:
12.1.  palīdz ģimenei noteikt, mazināt sociālās problēmas un risināt perso-

niskās, savstarpējās attiecības;
12.2.  sniedz informāciju par Sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību

un veido sadarbību starp ģimeni vai ģimenes locekļiem un Sociālo pakalpojumu
sniedzējiem;

12.3.  atbalsta ģimenes attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lē-
mumus un tos īstenot;

12.4.  piesaista nepieciešamos resursu un organizē Sociālos pakalpojumus
ģimenei sociālo problēmu risināšanai. 

13. Sociālā dienesta Sociālais darbinieks ar personu grupām:
13.1. palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un

risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
13.2.  katrai sociāli rehabilitējamajai personai izstrādā un īsteno sociālās

rehabilitācijas plānu;
13.3.  atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lē-

mumus un tos īstenot;
13.4.  piesaista nepieciešamos resursus un organizē Sociālos pakalpojumus

personas sociālo problēmu risināšanai;
13.5.  sniedz informāciju par Sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību

un veido sadarbību starp personu un citiem valsts un pašvaldības Sociālo pakal-
pojumu sniedzējiem sociālo pakalpojumu saņēmēju interesēs.

IV PSIHOLOGA PAKALPOJUMS
14.  Psihologa pakalpojumus – starppersonu un sociālās vides, personu

un/vai ģimeņu psiholoģisko problēmu risināšanu, sniedzot tām profesionālu psi-
holoģisko palīdzību un atbalstu, sekmējot krīzes situāciju un personu psiholoģisko
problēmu pārvarēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, nodrošina Sociālā dienesta
psihologs.

15. Pakalpojumi tiek nodrošināti personām un/vai ģimenēm problēmsituā-
cijās, risinot bērnu audzināšanas problēmas, krīzes situācijās (šķiršanās, zau-
dējuma krīzes, atbalsts ģimenei, ja kāds no ģimenes locekļiem ir cietis autoavārijā
vai kādos citos nelaimes gadījumos, bērna vai vecāka ilgstošas slimības, nāves,
suicīda gadījumā), posttraumatiskā stresa, depresijas gadījumā u.c.

16.   Sociālajā dienestā var saņemt šādus psihologa pakalpojumus:
16.1. individuālās psihologa konsultācijas;
16.2. ģimenes konsultēšanu;
16.3. psiholoģisko atbalstu trūcīgo ģimeņu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) –

diagnostiku, korekciju, konsultēšanu;

16.4. pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas;
16.5. psihologa atzinuma sagatavošanu dažādām institūcijām pēc piepra-

sījuma (policija, bāriņtiesa, prokuratūra, tiesa u.c.).
17. Veicot psiholoģisko diagnostiku, pēc atbilstošās institūcijas rakstiska

pieprasījuma, tiek izsniegti psihologa atzinumi, izziņas.
18. Lai saņemtu psihologa pakalpojumus, persona vēršas pie Sociālā die-

nesta speciālista (Sociālā dienesta vadītājas, psihologa, sociālā darbinieka dar-
bam ar ģimeni un bērniem), iesniedz iesniegumu, norādot problēmu, vēlamo
tās risinājumu un saņem nosūtījumu pie psihologa.

19. Sociālā dienesta Psihologa pakalpojums ietver pakalpojumu līdz desmit
psihologa konsultācijām.

V ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMS PILNGADĪGAI PERSONAI INSITŪCIJĀ

20. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums piln-
gadīgai personai institūcijā Riebiņu novadā tiek sniegts sociālās aprūpes centrā
«Rušona» (turpmāk šajā nodaļā – Sociālais pakalpojums).

21.  Sociālais pakalpojums sociālajā aprūpes centrā «Rušona» ir pasākumu
kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir ob-
jektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. 

22. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām – pensijas ve-
cuma personām un invalīdiem ar redzes vai fiziska rakstura traucējumiem,
kuras objektīvu apstākļu (vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ) nevar sevi
aprūpēt, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai
dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.

23. Persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz
šādus dokumentus:

23.1. iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
23.2 atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli ap-

liecinoši dokumenti, ja pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
23.3. ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda

funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju
(plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli trans-
misīvās slimības) neesamību; 

23.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
un piemērotākā sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucē-
jumiem (atzinums saskaņā ar MK noteikumiem par Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības saņemšanas kārtību), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt
personas ar garīga rakstura traucējumiem.     

24. Maksa par sociālo pakalpojumu sociālajā aprūpes centrā «Rušona»
tiek noteikta ar pašvaldības lēmumu. 

25. Lēmumu par Sociālā pakalpojuma nepieciešamību vai personas uz-
ņemšanu rindā, ja sociālās aprūpes centrā «Rušona» nav brīvu vietu, pieņem
10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

26. Ja personai ir Latvijas Republikas Civillikumā (turpmāk tekstā – Civilli-
kums) noteiktie likumīgie apgādnieki, Sociālais dienests normatīvajos aktos no-
teiktā kārtībā izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli.
Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām
sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju. 

27. Pakalpojumu sniegšanu institūcijā var pārtraukt, ja:
27.1. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro ilg-

stošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām per-
sonām iekšējās kārtības noteikumus;

27.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami pakalpojumi
institūcijā un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;

27.3. persona rakstiski pieprasa pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.

VI SPECIALIZĒTĀ AUTOTRANSPORTA PAKALPOJUMS
28. Specializētā autotransporta pakalpojums tiek nodrošināts šādos gadī-

jumos: veselības aprūpes iestāžu apmeklēšanai, rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanai, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai un to remonta veikšanai. Spe-
cializētais transports netiek piešķirts personai, kura izmanto asistenta pakalpo-
jumu pašvaldībā.

29. Lai saņemtu specializētā autotransporta pakalpojumu, persona iesniedz
iesniegumu, kurā jānorāda deklarētā dzīvesvieta, brauciena mērķis, datums,
laiks, aptuvenais transporta izmantošanas ilgums.

30. Specializētā autotransporta pakalpojums jāpieprasa ne vēlāk kā 3
darba dienas pirms brauciena.  Ja persona vēlas atteikt pasūtīto braucienu, par
to jāinformē ne vēlāk kā 2 stundas pirms izbraukšanas.

31. Specializētā autotransporta pakalpojums var tikt izmantots 5 reizes ka-
lendārajā gadā, bet nepārsniedzot 600 km vienai personai.

32. Specializētā autotransporta pakalpojuma izmaksas tiek finansētas no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

VII ASISTENTA PAKALPOJUMS
33. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem

funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai per-
sona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu
aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs (turpmāk šajā nodaļā – Pa-
kalpojums). 

34. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā,
lai palīdzētu personām: 

34.1. nokļūt uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas centru; 
34.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes; 
34.3. iesaistīties dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos

pasākumos. 
34.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18.

decembra noteikumiem Nr. 942 «Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pa-
kalpojumu pašvaldībā».

35. Asistenta pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

VIII HIGIĒNAS PAKALPOJUMS
36. Higiēnas pakalpojums ietver veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu

Sociālā pakalpojuma centra telpās Riebiņos (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpo-
jums).

37. Pakalpojums tiek sniegts trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām. 

38. Mazgāšanos dušā viena persona var saņemt divas reizes nedēļā. Veļas
mazgāšanas pakalpojumu viena persona var saņemt trīs reizes mēnesī. 

39. Maksa par Pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar Riebiņu novada domes
lēmumu.  

IX ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA
INSTITŪCIJĀ BĒRNIEM

40. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir
pakalpojums, kas nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, un bērniem, ja
bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aiz-
bildņa, un, ja šajā punktā minētajām personām nav kontrindikāciju minētā pa-
kalpojuma saņemšanai.

41. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pa-
kalpojumu bērniem piešķir, pamatojoties uz Riebiņu novada bāriņtiesas lēmumu
par bērna ievietošanu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā.

X ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE 
UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSITŪCIJĀ BĒRNIEM

42. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir
pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi
un sociālo rehabilitāciju, un psiholoģisko palīdzību. 

43. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:
43.1. bērniem un ģimenēm ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā – līdz

60 dienām gadā; 
43.2. nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz pilngadības

sasniegšanai pēc bērna piedzimšanas, ja ģimenē ir nelabvēlīgi apstākļi. 
44. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts ga-

dījumos, kad pakalpojumu nenodrošina valsts.
45. Lai sniegtu attiecīgo sociālo pakalpojumu, Sociālais dienests slēdz lī-

gumu ar Sociālā pakalpojuma sniedzēju.

XI SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNAM, 
KURŠ CIETIS NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM

46. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – no-
ziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai
jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris,
lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu
sniedz un apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1613 «Kārtība, kādā nepieciešamo
palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām».

47. Ja bērns ir cietis no prettiesiskām darbībām, Sociālajā dienestā jāie-
sniedz šādi dokumenti:

47.1. bērna vecāku, aizbildņa, bāriņtiesas vai izglītības iestādes vadītāja
(ja bērns cietis izglītības iestādē) iesniegums;

47.2. psihologa vai profesionāla sociālā darbinieka atzinums;
47.3. izraksts no bērna medicīnas kartes par saņemto ārstēšanu un medi-

cīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).
48. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, var sa-

ņemt:
48. 1. dzīvesvietā ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām;
48. 2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.
49. Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams,

lai kopā ar bērnu rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem
vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā institūcijā
apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

50. Sociālais dienests, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu pie pa-
kalpojuma sniedzēja.

51. Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā
no valsts budžeta līdzekļiem.

52. Atsevišķos gadījumos Sociālais dienests ir tiesīgs lemt arī par papildus
pakalpojuma piešķiršanu, ko finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

XII SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

53. Sociālais dienests pieņem dokumentus un izvērtē nepieciešamību pie-
šķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā (turp -
māk šajā nodaļā – Pakalpojums) personai par valsts budžeta līdzekļiem Ministru
kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos Nr. 279 «Noteikumi par kārtību,
kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabili-
tācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem»
noteiktajā kārtībā.

53.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
53.1.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, ja

funkcionālie traucējumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;
53.1.2. likuma «Par politiski represētās personas statusa noteikšanu ko-

munistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem» 2. un 4. pantā minētās perso-
nas;

53.1.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu aizsardzības
likuma 15. pantā minētās personas.

XIII SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
54. Lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu,

persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
54.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
54.2. dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu, ar

kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi
dzīvojošu apgādnieku (ja apgādnieks nevar maksāt pilnu pakalpojuma maksu)
ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus;

54.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta
medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas
slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamība, ja persona vēlas saņemt
sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;

54.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem,
ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns
ar garīgās attīstības traucējumiem;

54.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta vai pensionāra apliecības kopiju,
ja Pakalpojumu vēlas saņemt attiecīgi persona ar invaliditāti vai pensionārs;

54.6. citus dokumentus, ko pieprasa sociālā darba speciālists, atbilstoši
attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam.

55. Sociālais dienests:
55.1. reģistrē personas iesniegumu;
55.2. apmeklē personu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņem-

šanai;
55.3. izvērtē personas vai viņa ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un

nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;
55.4. novērtē personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, aizpildot per-

sonas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
55.5. pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo

informāciju;
55.6. nepieciešamības gadījumā sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas

plānu;
55.7. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu,

ilgumu un personas un viņu apgādnieku maksātspēju;
55.8. pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu vai

sagatavo starplēmumu par klienta vajadzībām atbilstoša sociālā pakalpojuma
nepieciešamību;

55.9. pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai uzņem-
šanu rindā;

55.10. par pieņemto lēmumu informē personu.
56. Ja persona pieprasījusi valsts finansētu pakalpojumu, Sociālais dienests

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nodrošina dzīves apstākļu apsekošanu
(ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai), personas vajadzību novērtēšanu
un lemj par pakalpojuma nepieciešamību, organizē pakalpojuma saņemšanu,
nepieciešamos dokumentus nosūta LR Labklājības ministrijai vai Labklājības
ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.



2019. gada oktobris 3.

DOMES LĒMUMI
17. septembrī notika kārtējā Riebiņu

novada domes sēde

Apstiprina skolēnu autobusu maršrutus
Domes sēdē tika pieņemts lēmums ap-

stiprināt šādus skolēnu autobusu maršrutus:
maršruts Nr. 1 Gribolva–Galēni (skola),
Galēni (skola)–Marinski–Maltas Trūpi–
Briškas–Sondori–Galēni (skola), Galēni
(skola)–Priževoiti–Sobolevka–Lomi–
Dravnieku skola–Galēni (skola). Maršruts
Nr. 2 Caunes–Gailīši–Antonišķi–Gaiļ-
muiža–Pizāni–Preiļi–Riebiņu vidusskola.
Maršruts Nr. 3 Riebiņu vidusskola–Kalna
Randari–Pieniņi–Remenieki–Rumpīši–
Līči–Riebiņu vidusskola. Maršruts Nr. 4
Riebiņu vidusskola–Silajāņi–Antāni–Kot-
ļarova–Bikova–Nalobņa–Červoniki–
Krevi–Riebiņu vidusskola. Maršruts Nr. 5
Preiļi–Anspoki–Aizkalne–Aglonas stacija–
Bašķi–Rušonas pamatskola. Maršruts Nr. 6
Jaungaiļi–Kassalieši–Meža Eriņi–Čau-
nāni–Stirniene–Vutnāni–Sīļukalna skola–
Opolie–Salinieki–Sīļukalna skola.

Pieņemts lēmums kompensēt degvielas

izdevumus Dravnieku pamatskolas divu
izglītojamo vecākiem skolēnu nogādāšanai
uz izglītības iestādi maršrutā Krištobi–
Dravnieku pamatskola, kā arī sagatavot
iekšējo normatīvo dokumentu – kārtību,
kas nosaka, kādā veidā tiek kompensēti
degvielas izdevumi.

Lemj par izglītības iestāžu darbinieku
darba samaksu

Deputāti skatīja lēmumprojektu par
Riebiņu novada izglītības iestāžu darbi-
nieku, kas tiek finansēti no pašvaldības bu-
džeta, darba samaksu 2019. gada septem-
brī–decembrī. Tika konstatēts, ka 2019./
2020. m. g. izglītojamo skaits Riebiņu no-
vada izglītības iestādēs ir samazinājies par
43, līdz ar to samazināsies arī valsts mērķ-
dotācija pedagogu darba samaksai.
2019./2020. m. g. ir palielināts finansējums
izglītības iestāžu vadībai. Ir palielināts: ie-
stādēm ar izglītojamo skaitu līdz 100 –
darba algas likme ir noteikta EUR 1003,
ar izglītojamo skaitu no 150 līdz 200 –
darba algas likme ir noteikta EUR 1109.
Minimālā pedagoga darba samaksas likme
2019./2020. m. g. ir noteikta EUR 750.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums pie-
šķirt papildus finansējumu Sīļukalna (1,3
likmēm), Galēnu (0,7 likmēm), Dravnie-
ku (1,8 likmēm) un Rušonas pamatskolas
pedagogiem (0,7 likmēm) mācību plāna un
programmu īstenošanai 2019. gada sep-
tembrī–decembrī. Piešķirt papildus fi-
nansējumu piemaksai pie darba algas 
2019. gada septembrī–decembrī izglītības
iestāžu vadībai, kā arī pārskatīt likmju
skaitu pirmsskolas pedagogu palīgiem .

Nolemts palielināt darba samaksas
likmi no EUR 710 uz EUR 750 pirmssko-
las izglītības pedagogiem, pagarinātās gru-
pas skolotājiem, psihologiem un logopē-
dam, kā arī izdarīt grozījumus 2019. gada
15. janvāra domes sēdes lēmuma Nr. 12
14. pielikumā saskaņā ar  9. pielikumu. 

Nosaka izglītojamo uzturēšanas izmaksas
Domes sēdē tika nolemts apstiprināt ar

2019. gada 1. septembri Riebiņu novada
pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz
vienu izglītojamo mēnesī pamata un vis-
pārējās vidējās izglītības iestādēs un pirms -
skolas izglītības iestādē, nosakot izmaksas
uz vienu audzēkni gadā: Riebiņu PII «Sprī-

dītis» – EUR 3622,87; Dravnieku pamat-
skola – EUR 2317,90; Galēnu pamatskola –
EUR 1987,70; Sīļukalna pamatskola –
EUR 3561,19; Rušonas pamatskola – EUR
1692,39 un Riebiņu vidusskola – EUR
996,15.

Nolemts atzīt par spēku zaudējušu Rie-
biņu novada domes 2019. gada 19. februāra
sēdes lēmumu Nr. 3 «Par Riebiņu novada
domes izglītības iestāžu izglītojamo uztu-
rēšanas izmaksām».

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemto lēmumu

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu
komisijā pieņemto lēmumu par pretendenta
noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgu mu
ar SIA «Latgales Granulas» par kokskai-
du kurināmo granulu iegādi 2019./2020. ga -
da apkures sezonai Riebiņu novada do-
mes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 7750,00 bez PVN.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmu-
miem pilnā apjomā var iepazīties pašval-
dības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā
Sēžu lēmumi.

XIV SAMAKSAS KĀRTĪBA PAR SOCIĀLĀS APRŪPES
UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM

57. Persona un/vai viņas apgādnieks maksā par So-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas Pakalpojumu, ko
sniedz pašvaldība, atbilstoši noslēgtajam līgumam.

58. Vecākiem ir pienākums maksāt par bērnam snieg-
tajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem atbilstoši
Bērnu tiesību aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem
aktiem.

59. Ja personai nepieciešams pakalpojums, kas nav
pieejams Riebiņu novada pašvaldībā, Sociālais dienests
slēdz līgumu ar citu pašvaldību reģistrētajiem pakalpojumu
sniedzējiem par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu un sa-
maksu.

XV SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA 
TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

60. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:
60.1. bez maksas saņemt informāciju par pašvaldības

sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas
kārtību;

60.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt
un pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu;

60.3 iesniegt priekšlikumus un sūdzības par sociālo
pakalpojumu kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.

61. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir pienākums:
61.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā,

noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;
61.2. sniegt patiesas ziņas par sevi un savu sociālo

situāciju;
61.3. noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
61.4. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto

sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kār-
tības noteikumus;

61.5. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos
aktos un līgumā par sociālā pakalpojuma saņemšanu no-
teiktajā kārtībā;

61.6. sociālā pakalpojuma saņemšanas brīdī neatras-
ties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu ap-
reibinošo vielu ietekmē.

61.7. izmantot iespējas saņemt veselības aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja personai ir sociālās
problēmas, kas saistītas ar psihoaktīvo vielu lietošanu.

XVI GADĪJUMI, KAD IZBEIDZ SNIEGT SOCIĀLO
PAKALPOJUMU

62. Sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja tiek kon-
statēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

62.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakal-
pojuma sniegšanu;

62.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpo-
juma sniegšanas termiņš;

62.3. personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumi, un tos var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;

62.4. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;

62.5. ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss;
62.6. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašap-

rūpes spējas, un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;
62.7. personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpo-

jumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts pakalpojums institūcijā;
62.8. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
62.9. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumu

par sociālā pakalpojuma sniegšanu;
62.10. iestājusies personas nāve.
63. Sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes

un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem izbeidz sniegt,
ja:

63.1. Riebiņu novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
par aprūpes tiesību atjaunošanu bērna vecākiem;

63.2. Riebiņu novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;

63.3. bērns sasniedzis pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi;
63.4. vecāki atguvuši spēju rūpēties par bērnu.

XVII GADĪJUMI, KAD SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
ATSAKA VAI PĀRTRAUC SNIEGT

64. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt,
ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

64.1. personai ir medicīniskās kontrindikācijas pakal-
pojuma saņemšanai;

64.2. persona pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alko-
hola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo
vielu ietekmē, izņemot sociālos pakalpojumus šīs mērķa
grupas klientiem;

64.3. persona vai tās apgādnieks ļaunprātīgi neveic
samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā
ar normatīvajiem aktiem;

64.4. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz
citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

64.5. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpo-
juma sniedzējinstitūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.

64.6. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu
pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši so-
ciālā pakalpojuma atteikšanas vai pārtraukšanas pamatā,
par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas
dokumentācijā.

XVIII LĒMUMA PAZIŅOŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS 
UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA

65. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar
Riebiņu novada Sociālā dienesta lēmumu, tas ir tiesīgs to
apstrīdēt Riebiņu novada domē.

66. Riebiņu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā atbilstoši Administratīvā procesa
likumā noteiktajai kārtībai.

XIX NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
67. Saistošie noteikumi «Par sociālajiem pakalpoju-

miem Riebiņu novadā» stājas spēkā likumā «Par pašval-
dībām» 45. pantā noteiktajā kārtībā. Priekšsēdētājs P. Rožinskis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2019 «Par sociālajiem pakalpojumiem 

Riebiņu novadā» 

2019./2020. mācību gads sācies arī Eiropas Sociālā
fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai», ko īsteno Izglītī-
bas kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām.
Šajā mācību gadā Riebiņu novadā dalību projektā uzsāk
39 skolēni 5.–9. klašu grupā četrās izglītības iestādēs –
Galēnu, Rušonas, Sīļukalna un Dravnieku pamatskolā.
Atbalsts skolēniem, kuriem identificēts kāds no riskiem,
kas ietekmē mācību procesu un kvalitāti, tiks sniegts vai-
rākos mācību priekšmetos, sniegtas tiks arī logopēda un
psihologa konsultācijas.

Vasaras izskaņā līgumus ar Riebiņu novada domi par
projektu īstenošanu noslēgušas divas biedrības, kas piedalījās
projektu konkursā «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos».

Sīļukalna pagasta biedrība «Saulrozītes» laika posmā
no 01.09.2019. līdz 31.05.2020. īsteno projektu «Mācies,
pilnveidojies, sasniedz!», kura mērķis ir veicināt priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo moti-
vācijas palielināšanu turpināt izglītību, radīt iespēju pilnvei-

dot esošās un apgūt jaunas prasmes aktīvai līdzdalībai ik-
dienas dzīvē.

Aktivitātes paredzētas personības un sociālo prasmju
pilnveidei. Projektā tiks realizētas dažādas neformālās mācī-
šanās aktivitātes un pasākumi, līdzdalības prasmju pilnvei-
došana, pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes, kā
arī sporta, mūzikas un teātra sporta nodarbības kā izglītības
un sociālās iekļaušanās instrumenti. Mērķa grupa: 10 Sīļu-
kalna pamatskolas 5.–9. klases skolēni, tajā skaitā pieci
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas sko-
lēni un 15 Dravnieku pamatskolas skolēni, tajā skaitā 13 PMP
riska grupas skolēni.

Galēnu pagasta biedrība «Galēnu kultūrvēstures bied-
rība» realizē projektu «Arī tad, kad neiet, nav jāpārtrauc
iet». Projekts tiek realizēts laika posmā no 01.09.2019. līdz
20.01.2020. ar mērķi iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riska grupas Galēnu pamatskolas jauniešus pozitīvās
un produktīvi vērstās pašpilnveides aktivitātēs, kas attīsta un
motivē mērķtiecīgai dzīves darbībai. 

Projekta galvenās aktivitātes: personības mācību meis-

tarklases sadarbībā ar kouču – transformācijas, radošas im-
provizācijas nodarbības, teātra apmeklējums, nodarbības paš -
attīstībai un motivācijai. Mērķa grupa: projektā «PuMPuRS»
iesaistītie Galēnu pamatskolas izglītojamie ar mācīšanās grū-
tībām, ilgstoši slimojoši un izglītojamie ar sociālām grūtībām,
kopskaitā 23 skolēni.

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai» konkursa «Priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunat-
nes iniciatīvu projektos» projekta īstenotājiem katram tiek
piešķirts finansējums EUR 4600,00 apmērā no Eiropas So-
ciālā fonda.  

Antra Meluškāne, 
projekta koordinatore Riebiņu novadā 

Projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» aktualitātes Riebiņu novadā



4. 2019. gada oktobris

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.

PASĀKUMI OKTOBRĪ
Riebiņu KC
F 12. oktobrī plkst. 14.00 Riebiņu senioru piecgades balle

«Par prieku sev – par prieku tev!» Koncertā uzstāsies senioru
deju grupa «Senjorita», vokālais ansamblis «Ilūzija» un draugi.
Pēc koncerta – «Večerinka Riebiņos», spēlē Fredis Bergmans,
grupa «Arnis un Stasiks». Ieeja – bez maksas.

F 18. oktobrī plkst. 22.00 balle kopā ar grupu «Kingi», īpašie
viesi grupa «TRANSLEITERIS». Ieejas maksa – EUR 5.

Vydsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā
F 13. oktobrī plkst. 12.30 Vydsmuižas draudzes baznī-

cā – baznīcas kora 15 gadu darbības jubilejas koncerts, bet
plkst. 13.00 Svētā Mise.

Stabulnieku KN
F 26. oktobrī plkst. 19.00 krievu sievu ansambļa «Zape-

vočkas» 15 gadu jubilejas pasākums. 

Silajāņu KN
F 20. oktobrī plkst. 14.00 tradicionālā pagasta senioru balle.

Sīļukalna KN 
F 12. oktobrī plkst. 22.00 balle. Spēlē Oskars un Māris

no grupas «Kingi». Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst. 22.30 –
EUR 5.

F 19. oktobrī plkst. 19.00 Sīļukalna pamatskolas 70 gadu
jubilejas pasākums.

Rušonas KN
F 12. oktobrī plkst. 20.00 «Rudens balle» – pagasta zem-

nieku, pašdarbnieku atpūtas vakars. Spēlē Ainārs Lipskis. Ie-
ejas maksa – EUR 3.

F 19. oktobrī plkst. 15.00 «Ķirbju svētki». Aicinām pie-
dalīties ķirbju izstādē, kā arī gatavosim ķirbju ēdienus I. Rečas
vadībā. Ieeja – bez maksas.

F 26. oktobrī plkst. 23.00 diskotēka. Ieejas maksa – EUR 1.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F Visu oktobri izstāžu zālē skatāma izstāde «Klausos

veco plati…».
F Kolekciju izstāde «Maize». Daces Pakeres maizes eti-

ķešu kolekcija.
F 17. oktobrī plkst. 13.00 «Mēs – sava novada nākotnes

veidotāji». Tikšanās ar Preiļu muižas kompleksa un parka
pārvaldnieci Sandu Činguli-Vinogradovu.

F 25. oktobrī plkst. 16.00 muzikāli – literāra pēcpusdiena
«Vienprātība», kas veltīta dzejnieka VIKA 80 gadu jubilejai.

F 28. oktobrī plkst. 12.00 «Veiksmīgas karjeras ABC».
Interaktīvās nodarbības vadīs projekta «Dari Latvijai» bied-
rības «Alternatīvā Attīstība» lektori.

Ar visiem oktobrī paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tema-
tiskajām izstādēm plašāk var iepazīties paš valdības vietnē www.riebini.lv,
portālā www.biblioteka.lv vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/rie-
binubiblioteka/ un http://facebook.com/ riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot in-
formācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli infor-
matīvos nolūkos var tikt publicēti paš valdības mājaslapā un informatīvajā
izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».

Riebiņu novada dome šī ga -
da augustā saņēma apstiprinā-
jumu projekta «Veselības un
sporta nedēļas organizēšana
Riebiņu novadā» īstenošanai.
Projekta konkursu organizēja
biedrība «Latvijas Sporta federā -
cijas padome» kā Eiropas Sporta
nedēļas nacionālais koordinators.

Eiropas sporta nedēļas ietva-
ros Riebiņu novadā no 23. līdz
28. oktobrim gan telpās, gan dabā,
gan senioriem, gan jauniešiem,
gan profesionāļiem un tikai iesā-
cējiem bija iespēja iesaistīties da-
žādās fiziskās aktivitātēs. 

Nedēļa iesākās ar nūjošanas
nodarbību senioriem, turpinājās
ar fiziskām aktivitātēm skolēniem
un jauniešiem. Tāpat jauniešiem
bija iespēja iesaistīties tiesāšanā
un jau otro gadu organizētajās sa-
censībās «Nakts orientēšanās»
Riebiņu ciematā, bet Galēnu pa-
matskolā norisinājās futbola tur-
nīrs. Sporta nedēļas kulminācija

bija sacensības velobraucējiem
«Vella rats 2019» un tā neatņe-
mamā sastāvdaļa – veselīga uz-
tura meistarklase ar Riebiņu vi-
dusskolas pavāri. 

Eiropas sporta nedēļa Latvijā
šogad svinēja 5 gadu jubileju, bet
velokrosa sacensības Riebiņos –
10 gadu jubileju.

Apsveicam jubilārus, bet gal-
venokārt visus, kuri izmantoja ie-
spēju un piedalījās sporta svētku

pasākumos. Visu sporta aktivitāšu
līdzfinansēšanā iesaistījās Latvi-
jas Sporta federācijas padome un
Riebiņu novada dome, organizē-
šanā – Riebiņu novada sporta sko-
lotāji un Riebiņu vidusskolas
brīvprātīgie. Rezultāti pieejami
pašvaldības un Riebiņu vidussko-
las mājaslapās.

Projekta koordinatore 
Mārīte Pokšāne

Riebiņu novada dome 2019. gada 6. novembrī
plkst. 12.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabi-
netā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederošā ne-
kustamā īpašuma «Skolas», Silajāņu pagastā, Riebiņu
novadā, ar kadastra numuru 7676 004 0455 otro mu-
tisku 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.

Nekustamais īpašums «Skolas», Skolas ielā 4, Si-
lajāņos, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra Nr.
7676 004 0455, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 (4,5282 ha pla-
tībā), bijušās divu stāvu Silajāņu pamatskolas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo
platību 860,50 m2 un otru divu stāvu skolas ēku ar ka-
dastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību
446,80 m2 un saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu
7676 004 0455 004 ar kopējo platību 16,7 m2. 

Izsoles objekts atrodas Feimankas upes krastā ar
plašu augļu dārzu un atpūtas teritoriju, Silajāņu centrā,
kas ir savrup no daudzstāvu daudzdzīvokļu un indivi-
duālajām dzīvojamām mājām (Līvānu tipa). Ieteicamais
objekta izmantošanas mērķis: izglītības, ārstniecības,
veselības un sociālās aprūpes iestādes izveidošana
vai kultūras un tūrisma jomas pakalpojumu organizē-
šana un sniegšana, vai amatniecības, kulinārijas, ziv-
kopības meistardarbnīcu izveidošana.

Izsoles sākumcena – EUR 120 000,00. Izsoles  kā-
puma solis ir EUR 1 000,00. Izsoles dalībniekiem pirms

izsoles jāiemaksā nodrošinājums nauda EUR 12 000,00
jeb 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Rie-
biņu novada domes norēķinu kontā AS «SEB BANKA»,
kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas
kontā līdz 2019. gada 6. novembra plkst. 10.00.

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 Silajāņu pagasta teritoriālās pārval-
des vadītāju Ingu Jurkāni, tālr. 65326838, mob.
26480852.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro
00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes
kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA», kods 
UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas
pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Lat-
vijas Vēstnesis» un pārtraukta 2019. gada 6. novembrī
plkst. 10.00.

Nekustamā īpašuma «Skolas» Silajāņu pagastā otra izsole

Eiropas sporta nedēļas ietvaros novadā 
notika dažādas sporta aktivitātes

5. oktobrī plkst. 14.00 Kapenieku kapsētā.
5. oktobrī plkst. 15.00 Teilānu kapsētā.
5. oktobrī plkst. 16.00 Salenieku kapsētā.
5. oktobrī plkst. 16.30 Opolos kapsētā.
5. oktobrī plkst. 17.30 Seiļu kapsētā.
12. oktobrī plkst. 12.00 Rutuļu kapsētā.
12. oktobrī plkst. 13.00 Kristapeņu kapsētā.
12. oktobrī plkst. 14.00 Žogotu kapsētā. 
12. oktobrī plkst. 15.00 Eikšas kapsētā.
12. oktobrī plkst. 15.00 Antonišķu kapsētā.
12. oktobrī plkst. 15.00 Červoniku kapsētā.
12. oktobrī plkst. 16.00 Silajāņu kapsētā.
19. oktobrī plkst. 11.00 Stabulnieku kapsētā
19. oktobrī plkst. 12.00 Trūpīšu kapsētā.
19. oktobrī plkst. 13.00 Saunas-Vulānu kapsētā.

19. oktobrī plkst. 14.00 Krištobu kapsētā.
19. oktobrī plkst. 15.00 Brišku-Balckaru kapsētā.
19. oktobrī plkst. 16.00 Pastaru kapsētā. 
19. oktobrī plkst. 13.00 Eisāgu kapsētā.
19. oktobrī plkst. 13.30 Gailīšu kapsētā.
19. oktobrī plkst. 14.30 Ondzuļu kapsētā.
26. oktobrī plkst. 13.00 Petravsku kapsētā.
26. oktobrī plkst. 13.45 Sprindžu kapsētā.
26. oktobrī plkst. 14.30 Sila kapsētā.
26. oktobrī plkst. 15.30 Kokoriešu kapsētā.
26. oktobrī plkst. 16.15 Baibu kapsētā.
26. oktobrī plkst. 17.00 Riebiņu kapsētā.
26. oktobrī plkst. 13.00 Bukšinu kapsētā. 
26. oktobrī plkst. 14.00 Maltas Trūpu kapsētā.
26. oktobrī plkst. 15.00 Galēnu kapsētā.

Svecīšu vakari novada kapsētās

Šī gada 6. novembrī notiks pašvaldībai piederošā
īpašuma – Silajāņu  pamatskolas otra mutiska izsole
ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma izsole
Atbilstoši Civilprocesa likuma 606. panta 5. daļai,

nozīmēta otrā izsole Sarmītei Slūkai piederošajam ne-
kustamajam īpašumam, kas atrodas «Boņuks», Sīļu-
kalna pag., Riebiņu nov., kad. Nr. 76780030525, nod.
Nr. 4209. Piedzinējs – A/S «SEB banka».

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala
0,43 ha platībā un uz zemes gabala esošām dzīvoja-
mās ēkas un septiņām palīgceltnēm. Nekustamā īpa-
šuma novērtējums ir EUR 9300,00, izsoles sākumce-
na – EUR 6975,00. Izsoles solis – EUR 70,00. izsoles
cena nav apliekama ar PVN. Izsole sāksies
11.10.2019. plkst. 13.00 un noslēgsies 11.11.2019.

plkst. 13.00. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu
ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic
savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura
vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko iz-
soļu vietni, nepieciešams līdz 31.10.2019. iemaksāt
nodrošinājuma summu EUR 930,00 ZTI Jūlijas Jof-
fes, reģ. Nr. 22027110275, depozīta kontā: konta 
Nr. LV60TREL9199013001000, Valsts kase, kods
TRELLV22, EKK F22010010, nosūtīt tiesu izpildītājam
lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem,
ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un
piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 

Nekustamā īpašuma otra izsole
Riebiņu novada dome 2019. gada 6. novembrī plkst. 11.00 Riebiņu

novada domē (2. stāva 206. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev
piederoša nekustamā īpašuma «Spāres», Rušonas pagastā, Riebiņu no-
vadā ar kadastra numuru 7670 008 0066 otro mutisku izsoli ar augšup -
ejošu soli.

Īpašums sastāv no  vienas zemes vienības, meža zemes 8,2 ha kop-
platībā. Izsoles sākumcena – EUR 5576,00. Izsoles  kāpuma solis ir
EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums
EUR 557,00 jeb 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu
novada domes norēķinu kontā AS «SEB BANKA», kods UNLALV2X,
konts LV12UNLA0050005638857. Nodrošinājums uzskatāms par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas
kontā līdz 2019. gada 6. novembra plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājaslapā www.riebini.lv
un objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst. 8.30 līdz 12.30,
iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti
Ināru Upenieci, tālr. 65392860.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu
novada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA», kods
UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles dalībnieku reģistrā-
cija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» un pārtraukta 2019. gada 6. novembrī plkst. 10.00.

Velokrosa jubilejas gadā uz starta līnijas Riebiņos kopumā stājās
pussimts velosipēdistu.

Optimizēts maršruta kustības grafiks
Riebiņu novada dome informē, ka turpmāk tiks optimizēts maršruta

Stabulnieki–Dravnieki–Sīļukalns–Galēni–Meža Trūpi–Preiļi kursēšanas
grafiks. Iepriekšminētā maršruta kustības grafiks līdz šī gada beigām:
autobuss kursēs 14. oktobrī, 28. oktobrī, 11. novembrī, 25. novembrī
un 16. decembrī.

Par jebkurām izmaiņām vai papildus informāciju iepriekšminētā 
maršruta kustības grafikā iedzīvotājus aicinām pārliecināties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

Riebiņu novada dome


