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Bez panikas, taču ļoti atbildīgi!
Šis ir laiks, lai būtu kopā ar ģimeni, ar

sevi. Laiks, lai pievērstos mājai. Jau tagad
daudzi saka, ka tik skaists un ģimenisks
pavasaris, Lieldienu gaidīšanas laiks sen
vai pat arī nekad nav bijis. Domājam labu,
esam ārā pie dabas kopā ar savējiem. Da-
rām visu patiesi un no sirds! Ķīniešiem tas
prasīja trīs mēnešus, turklāt drastiskā re-
žīmā. Mums, visticamāk, ātrāk par trim
mēnešiem diez vai izdosies pārvarēt Co-
vid-19 radītās sekas. Laika būs gana sevis
sakārtošanai. Esam pašā krīzes sākumā. 

Šobrīd jādomā atbildīgāk – bez īpašas vajadzības neiet ārpus
mājām un neizpirkt visu nopērkamo, jo mēs šodien esam atbildīgi
ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Lai arī citi izdzīvo, ir paēduši.
Tāpat ir jāturpina ražot, jo visi nevar palikt par pircējiem un patērē-
tājiem. Krīzes apstākļos dzīvot un strādāt, skolās mācīties attālināti.
Uztraukumam par veselību klāt piepulcējas satraukums – vai pietiks
līdzekļu nākammēnes pārtikas iegādei, apmaksāt kredītsaistības –
tā šobrīd izjūtas raksturo cilvēki, kas krīzes dēļ paliek bez darba. 

Pašvaldība turpina sniegt iedzīvotājiem savus pakalpojumus
attālināti: gan uzklausot telefoniski, gan elektroniski. Darbojas so-
ciālās palīdzības platforma krīzē nonākušām ģimenēm, tāpat ir pie-
ņemts lēmums pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņu līdz 30. jūnijam. Tāpat pašvaldība turpinās realizēt Eiropas
finansētos projektus, taču tiks piebremzēta vietējās nozīmes projektu
realizācija, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta, kā arī iegul-
dījumi iestāžu remontdarbos un pamatlīdzekļu iegādei. 

Vīruss turpina attīstīties, bet sabiedrībai – mums katram pašam
ir jācenšas to mazināt. Tas ir mūsu rokās – cik disciplinēti būsim
mēs, tik arī ātri izdosies pārvarēt šo krīzi. Mazgājam rokas, biežāk
ejam svaigā gaisā – vienkārši katrs izdarām visu, lai nesaslimtu.
Turpināsim baudīt dzīvi, tikai mazliet citādākos apstākļos – bez
burzmas un publiskiem pasākumiem. Šogad jo īpaši no mums ir
atkarīgs, kad mūsu sirdīs ienāks pavasaris! 

Būsim vienoti un solidāri, kā to darījām pirms 30 gadiem Latvijai
izšķirīgā laikā, bet šodien jau globālā mērogā. Esiet vērīgi, ziņojiet
pašvaldībai, sociālajam dienestam par situācijām un cilvēkiem, ku-
riem ir nepieciešams sniegt palīdzību, zvanot uz tālruņa numuru
65392653, kā arī rakstot iesniegumu formās uz e-pastu riebini@rie-
bini.lv vai domes ēkas priekštelpā izmantojot iesniegumu veidlapas.

Paldies, iedzīvotāji, jums par izturību un pašdisciplīnu, paldies
sociālā dienesta, bāriņtiesas un dzimtsarakstu nodaļas, sociālās ap-
rūpes centra, sociālās dzīvojamās mājas darbiniekiem, ģimenes
ārstu praksēm, kuri šobrīd ļoti atbildīgi strādā iedzīvotāju labā, jo
krīzes situācijā neviens nav pateicis, ka kāds var nepildīt savas
funkcijas. Nekavējoties būtu jāuzsāk arī daudzdzīvokļu māju kāpņu
telpu un ārdurvju rokturu dezinficēšana, ko arī darīsim. Tāpat ne-
pieciešams sociālos darbiniekus un asistentus, kuri aprūpē slimus
un vientuļus cilvēkus ar pirmās nepieciešamības pārtikas precēm,
pasargāt no vīrusa, nodrošinot ar aizsargtērpiem. Minēto aizsarg -
tērpu un līdzekļu pieejamība valstī pagaidām ir ierobežota. 

Mēs, tāpat kā daudzas pasaules valstis, atrodamies smagā si-
tuācijā, taču ceru, ka valstī nebūs noteikti vēl stingrāki ierobežojumi
un vajadzība iesaistīties Zemessardzei, lai noslēgtu valsts reģionālās
autoceļu maģistrāles privātā autotransporta kustības ierobežošanai.
Taču katrai krīzei vienmēr seko izaugsme. Tas ir dabas likums.
Nekritīsim panikā, saglabāsim kritisko domāšanu un ievērosim
personīgo higiēnu un mediķu norādījumus. Pārlaidīsim šo laiku un
atkal atveseļosimies – gan fiziski, gan ekonomiski.

Lai veselība un gavēņa labās apņemšanās mums palīdz ar cerī-
bām un pie veselības sagaidīt Lieldienas!

Patiesā cieņā,
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis

7. martā Bauskas novada
Īslīces Kultūras namā notika paš -
valdību apvienības «Sabied-
rība ar dvēseli – Latvija» (SDL)
2019. gada projektu konkursa
noslēguma pasākums, kurā
tika apbalvoti labākie iedzīvo-
tāju iniciatīvu projektu īsteno-
tāji no visas Latvijas.

Apvienība «Sabiedrība ar
dvēseli» darbojas pēc brīvprātī-
bas principa, apvienojot tās paš -
valdības, kuras savā ikgadējā bu-
džetā piešķir līdzekļus iedzīvo-
tāju iniciatīvu jeb «mazo gran tu
projektu» īstenošanai.

Mazo grantu projekts «Lasāmā un krāsojamā grāmata
«Neparastie mājinieki» iegūst 3. vietu Latgales reģionā

Priecīgi un lepni – Dagņa mamma I. Stikāne, projekta autori un īstenotāji
Dagnis Stikāns, Anita Betlere, Attīstības un plānošanas daļas projektu vadī -
tāja Ilze Kudiņa.Turpinājums 2. lpp.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Līdz ar drošības pasākumiem Riebiņu novada domes kase uz ne-

noteiktu laiku nepieņem skaidras naudas maksājumus. 
Nekustamā īpašuma nodokļa, rēķinu un citu maksājumu veikšanai

lūgums izmantot bezskaidras naudas norēķinus.
Maksājumus iespējams veikt uz šādiem Riebiņu novada domes kontiem:
AS SEB banka,  konts LV12UNLA0050005638857
AS SWEDBANK, konts LV36HABA0551044220117 
Speciālistu kontakttālruņi:
NĪ nodokļa jautājumi: A. Tumašova, tālr. 65392655;
Kase: I. Kodore, tālr. 26779405.

Paldies par sapratni, cienīsim viens otru!

Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka strādā
ierastajā režīmā, maksimāli ievērojot piesardzības  noteikumus.
Atrašanās vieta – Riebiņu novada Kultūras centrs, 2. stāvs.

Pirms ieiešanas kabinetā, lūdzu, dezinficējiet rokas, bet doku-
mentus vēlams ievietot plastmasas «kabatiņā». 

Pašvaldības iestāžu darbs ārkārtas situācijas laikā
Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības «Covid-19» izplatību, pamatojoties uz Ministru kabineta

2010. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu», līdz turpmākajam rīko-
jumam, no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim ir pārtraukta novada iestāžu klientu ap-
kalpošana klātienē un darbiniekiem atļauts pēc izvēles, izvērtējot darba specifiku, strādāt attālināti.
Ņemot vērā, ka visiem speciālistiem ir nodrošināta pieeja darba e-pastiem, aicinām iedzīvotājus jautājumu
gadījumā sazināties ar speciālistiem elektroniski.

Tāpat Riebiņu novada dome aicina iedzīvotājus izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, inte-
resējošos jautājumus skaidrot attālināti, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādēs klā-
tienē.

No 23. marta pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti neklātienes formā:
l Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: riebini@riebini.lv, vai pa pastu:

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326.
l Riebiņu novada pašvaldības 1. stāva vestibilā ir izvietota speciāli dokumentiem paredzēta pastkaste,

kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldībai.
l Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus. Kontaktpersonu

saraksts pieejams pašvaldības vietnē www.riebini.lv
l Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs līdz 2020. gada 14. aprīlim pakalpojumus sniedz

attālināti. Lūgums izmantot e-pakalpojumus valsts pārvaldes portālā latvija.lv
l Riebiņu klientu apkalpošanas centra telefonisku konsultāciju var saņemt attālināti pa tālruni  66954837

vai rakstot riebini@pakalpojumucentrs.lv  
l Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama pašvaldības vietnē

www.riebini.lv
Tāpat aicinām iedzīvotājus izvairīties no tuva  kontakta ar citiem cilvēkiem – 

ievērot distanci ne mazāk kā 2 metri, kā arī bieži mazgāt rokas.
NB! Pašvaldības iestāžu darba nosacījumi saglabāsies līdz attiecīgam rīkojumam 

par ārkārtējās situācijas atcelšanu valstī.

Aicinām saziņai ar pašvaldību izmantot e-pastu: riebini@riebini.lv
vai zvanīt pa tālruni 65324376.



2. 2020. gada aprīlis

Kopš 2016. gada Riebiņu novada dome kā
sadarbības partneris Latgales plānošanas reģio-
nam ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektā Nr.  9.2.2.1/15/I/005 «Deinstitucionali-
zācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā».

Deinstitucionalizācija ir process, kad institucio-
nālās aprūpes vietā tiek veidoti un piedāvāti daudz-
veidīgi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, lai
cilvēks, kas līdz šim dzīvojis sociālās aprūpes ie-
stādē vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez
vajadzīgā atbalsta un nepieciešamajiem pakalpoju-
miem. Jāuzsver, ka attiecībā uz personām, kuras at-
rodas sociālās aprūpes iestādēs, sagatavot dzīvei
sabiedrībā paredzēts tikai tās personas, kuras, sa-
skaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs
spējīgas uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās ap-
rūpes iestādēm.

Mērķa grupas šajā projektā ir: pilngadīgas per-
sonas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras po-
tenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā
un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invalidi-
tāte (I vai II invaliditātes grupa); pilngadīgas per-
sonas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem
valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus; bērni
ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs; ārpusģimenes
aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecu-
mam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības
finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.

Riebiņu novadā, uzsākot projektu, tika izvērtētas
individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni
vienam bērnam ārpusģimenes aprūpē institūcijā, de-
viņiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)
14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), 

Jāpiebilst, ka novadā kopumā bērnu ar FT skaits
ir 23, pilngadīgu personu ar GRT skaits ir 82, savu-
kārt pilngadīgām personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem, kuriem ir risks nonākt sociālās aprūpes
institūcijās Riebiņu novadā ir viens no lielākajiem
rādītājiem Latgalē – 79 personas. 

Pēc izvērtēšanas tika secināts, ka bērniem ar FT
nepieciešamākie sociālās un veselības aprūpes pa-

kalpojumi ir ģimenes ārsts un neirologs; nepiecie-
šamākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir fi-
zioterapeits, psihologs un ergoterapeits; savukārt
kā aktuālākie terapijas pakalpojumi tika minēti mū-
zikas terapija, reitterapija un smilšu terapija. Šī sta-
tistika ir no projekta uzsākšanas, tāpēc ik gadu šie
skaitļi var nedaudz mainīties.

2019. gadā Riebiņu novadā tika nodrošināts Atel -
pas brīža pakalpojums vienam bērnam, aprūpes pa -
kalpojums mājās – vienam bērnam, sociālās rehabi -
litācijas – fizioterapeita individuālās nodarbības –
septiņiem bērniem, psihologa individuālo nodarbību
pakalpojums – trīs bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem. Vienai pilngadīgai personai ar garīga
rakstura traucējumiem tika nodrošinātas dienas ap-
rūpes centra aktivitātes. 

Šobrīd diviem bērniem tiek nodrošināts reitte-
rapijas pakalpojums. Tomēr izvērtēto individuālo
vajadzību un nepieciešamo pakalpojumu pieprasī-
jums ir plašāks par šobrīd pieejamo. Šobrīd projektā
ir aktualizēts jautājums par mērķa grupas personu
jaunu izvērtēšanu, kas dotu iespējas saņemt sabied-
rībā balstītus sociālos pakalpojums lielākam personu
skaitam.

Sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi – grupu
dzīvokļa pakalpojumi  un specializēto darbnīcu pa-
kalpojumi šobrīd pašvaldībā netiek piedāvāti, jo pro-
jekts sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infra -
struktūras sakārtošanai Riebiņu novadā netiks reali-
zēts finanšu resursu nepietiekamības dēļ. Šobrīd tiek
risināts jautājums par Riebiņu novada pašvaldības
uzraudzības rādītāju pārņemšanu citai pašvaldībai.

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa
«Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alter-
natīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimenis-
kai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību per-
sonām ar invaliditāti un bērniem» ietvaros ar kopējo
summu 8 278 912, 00 EUR, no tiem  7 037 075,20 EUR
(85 %) ir ESF līdzfinansējums. 

Riebiņu novadā 2019. gadā projektā no ESF ap-
gūti 4189,34 EUR. Plašāka informācija par projektu
pieejama Latgales plānošanas reģiona mājaslapā
www.lpr.gov.lv

Attīstības un plānošanas daļa

Projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» aktualitātes Riebiņu novadā

Uz skati jābūt traktortehnikai un šādiem dokumentiem: traktortehnikas reģistrācijas apliecība; attiecīgās
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība un spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm. 
Uzziņas pa tālruni: 28621858 vai 28653191. 

VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļa Preiļos 

Izstrādāti Rušonas ezera ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumi 

Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu
izstrāde notika saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda at-
balstu projekta «Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekoša-
nas) noteikumu izstrāde» ietvaros, bet noteikumu izstrādātājs –
nodibinājums «Vides risinājumu institūts».

Projekta kopējās izmaksas ir 14 052,75 EUR, no tiem Latvijas
vides aizsardzības fonda (LVAF) finansējums – 10 000,00 EUR, paš -
valdības līdzfinansējums – 3002,75 EUR un Aglonas novada domes
līdzfinansējums – 1050,00 EUR.

Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu iz-
strāde paredz palīdzēt apsaimniekot Rušonas ezera ūdeņus, kā arī
pasargāt publisko ūdenstilpni no plūdu draudiem un applūšanas pla-
tības ap ūdenskrātuvēm, palīdzēt veikt ūdens objekta hidroloģisko
režīmu regulēšanu Kameņecas HES un Jaunaglonas HES. Šobrīd
nav izstrādāti Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) no-
teikumi, lai gan tas ir nepieciešams, lai mazo HES īpašnieki atbildīgi
veiktu hidrotehnisko būvju ekspluatāciju.

Izstrādātie noteikumi ne tikai ļaus kvalitatīvāk apsaimniekot Ru-
šonas ezera ūdeņus, bet arī saglabās Rušonas ezera un ar to saistīto
sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un aina-
viskās vērtības, kā arī veicinās teritorijas nenoplicinošu saimniecisko
attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību ilgtermiņā.

Ar ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem un zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumiem Rušonas ezerā var iepazīties
pašvaldības vietnē www.riebibni.lv

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja  Inese Jakovele

Apstiprināts projekts tautastērpu
iegādei Galēnu KN VPDK «Amizieris»

Riebiņu novada dome pērnā gada oktobrī iesniedza projekta
pieteikumu biedrības «Preiļu rajona partnerība» atklātā projektu
konkursa Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.
pasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros – projektu Nr. 19-03-AL21-
A019.2205-000003 «Tautas tērpu iegāde Riebiņu novada Galēnu
KN VPDK «Amizieris»». 

Sākotnēji projektu vērtēja biedrība «Preiļu rajona partnerība»,
pēc tam – Lauku atbalsta dienests, bet 2020. gada 28. janvārī Riebiņu
novada dome ir saņēmusi apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta
projekta īstenošanai. 

Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus un tautas deju apavus
Galēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam «Amizieris»,
tādējādi uzlabojot kolektīva materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot ko-
lektīvu vizuālo tēlu, saglabājot piederību savam pagastam, populari-
zējot un attīstot Latgales nemateriālo kultūras mantojumu, tradīcijas
novada teritorijā un visas valsts mērogā.

Projekta ietvaros tiks iegādāti tautas tērpi VPDK «Amizieris»
dejotājiem. Sievām tiks izgatavots Vidsmuižas Annužas tērps, līdzās
sievas tērpam, tiks izgatavots arī vīru tērps un iegādāti deju apavi
gan sievām, gan vīriem. Projekta īstenošanas rezultātā tērpu iegūšana
padarīs Riebiņu novada pašdarbības kolektīvu par kultūras tradīciju
turpinātājiem, un turpmāk kolektīvam tiktu pilnvērtīgi novērtēts vi-
zuālais tēls, tiks saglabāts nemateriālais mantojums, kā arī jaunie
tērpi nodrošinās kolektīvu un to dalībnieku turpmāku darbību un ilg-
tspēju.

Projekta kopējās izmaksas ir 15 134,72 EUR, no tām attiecināmās
izmaksas – 15 000,00 EUR, no attiecināmajām izmaksām publiskais
finansējums ir 13 500,00 EUR. 

Projekta īstenošana ir jāveic līdz 2021. gada 27. janvārim. 

Attīstības un plānošanas daļa

Iedzīvotāji – biedrības vai nereģistrētas
iedzīvotāju grupas raksta projektus, pašval-
dības komisija tos izvērtē, un atbalstītie
projekti saņem pašvaldības līdzfinansē-
jumu, savukārt iedzīvotāju ieguldījums ir
brīvprātīgais darbs sabiedrības labā un ap-
kārtējās vides sakopšanā.

Katru gadu pašvaldības, kuras ir apvie-
nības biedri, tajā skaitā arī Riebiņu novada
dome, izvirza SDL reģionālajai izvērtēšanai
aizvadītajā gadā vislabāk īstenotos un ilgt -
spējīgākos projektus. Pēc tam projektus
vērtē SDL reģionālās žūrijas katrā Latvijas

plānošanas reģionā: Kurzemes, Latgales,
Vidzemes, Zemgales un Rīgas reģionā. Trīs
projekti no katra reģiona tiek izvirzīti vei-
cināšanas balvām, ko saņem SDL noslē-
guma pasākumā, bet vēl trīs labākie noslē-
guma pasākumā tiek prezentēti un cīnās
par pirmo, otro un trešo vietu savā reģionā.
Vietas tiek noteiktas balsošanas rezultātā,
kurā var piedalīties ikviens pasākuma da-
lībnieks, saņemot iepriekš sagatavotu ap-
loksni ar vērtēšanas biļeteniem.

No Riebiņu novada sava projekta pre-
zentēšanai tika izvirzīts Anitas Betleres pro-
jekts «Lasāmā un krāsojamā grāmata

«Neparastie mājinieki»». Grāmata ilustra-
tīvi stāsta par ģimenes māju, kurā līdztekus
tās iemītniekiem arī mēbeles «dzīvo» savu,
no cilvēkiem it kā neatkarīgu dzīvi. Tas ir
labs veids, kā mācīt bērniem radīt un uzturēt
ap sevi tīkamu, sakārtotu vidi un saudzīgi
izturēties pret visām sadzīvē noderīgām lie-
tām, radinot pie «zaļās» domāšanas. Grāma-
tas dzejoļu autore Anita Betlere un grāmatas
zīmējumu autors Dagnis Stikāns prezentēja
savu projektu ar lielu aizrautību, sirsnību,
degsmi un mīlestību pret savu novadu. 

Pasākuma dalībnieku balsošanas rezul-
tātā Latgales plānošanas reģionā 1. vieta

Krāslavas novada iedzīvotāju grupas «Lai-
mes muzeja atbalstītāju grupa» projektam
«Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka
Indrā», 2. vieta – Līvānu novada jauniešu
domes projektam «Spuldze», bet 3. vieta –
Riebiņu novada Anitas Betleres projek-
tam «Lasāmā un krāsojamā grāmata
«Neparastie mājinieki»».

Apsveicam Anitu un Dagni ar 3. vietu
viņu izveidotajai lasāmajai un krāsojamajai
grāmatai «Neparastie mājinieki» un ar
veiksmīgi realizētu projektu.

Attīstības un plānošanas daļa

(Sākums 1. lpp.)

Mazo grantu projekts «Lasāmā un krāsojamā grāmata «Neparastie mājinieki» iegūst 3. vietu Latgales reģionā
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DOMES LĒMUMI
17. martā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Veic grozījumus sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma tarifiem  

Domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt vienam ie-
dzīvotājam, kurš izmanto pašvaldības noteiktās sadzīves
atkritumu savākšanas vietas un norēķinās par pakalpojumu
ar pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pa-
kalpojuma tarifu mēnesī 1,70 EUR (bez PVN). Noteiktais
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs stājas
spēkā no 2020. gada 1. maija. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos
atzīt par spēkā neesošu 2019. gada 9. jūlija Riebiņu novada
domes sēdes lēmumu Nr. 6 «Par atkritumu apsaimnieko-
šanas pakalpojuma tarifa grozījumiem iedzīvotājiem». 

Riebiņu novadā sadzīves atkritumus vāc AS «Daugav-
pils specializētais autotransporta uzņēmums LATGALE»
(bijusī AS «EKO Latgale»). Riebiņu novada dome šī gada
februārī organizēja jaunu iepirkumu par atkritumu savāk-
šanu un izvešanu no Riebiņu novada teritorijas. Iepirkuma
rezultāti tika paziņoti šī gada 9. martā. Iepirkumā ir uzva-
rējusi AS «Daugavpils specializētais autotransporta uz-
ņēmums LATGALE» ar zemāko atkritumu savākšanas
cenu 21,75 EUR (bijusī cena – 15,83 EUR). 

Piedalīsies projektu konkursos 
un paredz līdzfinansējumu projektiem
Novada domes deputāti pieņēma lēmumu piedalīties

projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimnie-
cības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasā-
kumā Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izde-
vumus) un iesniegt projektu «Krastā bāzētās infrastruk-
tūras izveide Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu
ezerā». Nolemts paredzēt līdzfinansējumu projektam
3000,00 EUR jeb 15 % no kopējām attiecināmajām iz-
maksām no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem lī-
dzekļiem 2020. gada budžetā, pārējā projekta summa tiek
finansēta no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Projekta pie-

teikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ie-
plānot līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā.

Nolemts iesniegt Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķpro-
grammas «Latvijas Valsts Mežu atbalsts koru un tautas deju
tradīcijas attīstībai» projektu konkursam projekta pieteikumu
«Jauniešu deju kolektīva «Strūga» dalība starptautiskajā
folkloras festivālā Polijā». Projekta apstiprināšanas gadī-
jumā nodrošināt līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām
projekta izmaksām (līdz 260,00 EUR) no 2020. gada pro-
jektu līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem. Precīza
projekta budžeta tāme tiks sagatavota pēc cenu aptaujas re-
zultātiem. Pēc projekta īstenošanas nodrošināt publicitātes
pasākumus un informēt sabiedrību par projektā realizēto. 

Tāpat vienbalsīgi apstiprināta dalība VAS «Latvijas
valsts meži» atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķ-
programmas «Atbalsts kultūras programmām reģionos»
Latgales kultūras programmas projektu konkursa ietvaros
ar izstrādāto projekta pieteikumu «Riebiņu muižas dārza
svētki 2020». Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt
pašvaldības līdzfinansējumu 1000,00 EUR apmērā no ko-
pējām projekta izmaksām. Latgales kultūras programmas
pieprasītais līdzfinansējums ir 4900,00 EUR.

Apstiprina Iepirkumu 
komisijas pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pie-
ņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumā.
Nolemts slēgt līgumu: 

‚ ar SIA «ASTARTE-NAFTA» par degvielas iegādi
Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
74 097,00 EUR bez PVN (piedāvātā nemainīgā atlaide
dīzeļdegvielai 0,08 EUR, benzīnam – 0,078 EUR);

‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils
ceļu rajons par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar
saistvielām nesaistītu segu (grants, šķembu un dabīgās
grunts) ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana, profilēšana,
nošļūkšana) veikšanu 2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu
8360,47 EUR bez PVN (Riebiņu novada Sīļukalna pa-
gasta pašvaldības autoceļi);

‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils
ceļu rajons par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar

saistvielām nesaistītu segu (grants, šķembu un dabīgās
grunts) ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana, profilēšana,
nošļūkšana) veikšanu 2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu
9332,92 EUR bez PVN (Riebiņu novada Galēnu pagasta
pašvaldības autoceļi);

‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils
ceļu rajons par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar
saistvielām nesaistītu segu (grants, šķembu un dabīgās
grunts) ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana, profilēšana,
nošļūkšana) veikšanu 2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu
6258,92 EUR bez PVN (Riebiņu novada Stabulnieku pa-
gasta pašvaldības autoceļi);

‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils
ceļu rajons par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar
saistvielām nesaistītu segu (grants, šķembu un dabīgās
grunts) ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana, profilēšana,
nošļūkšana) veikšanu 2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu
7553,34 EUR bez PVN (Riebiņu novada Silajāņu pagasta
pašvaldības autoceļi);

‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu (grants, šķembu
un dabīgās grunts) ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2020. gadā ar piedāvāto
līgumcenu 12 260,60 EUR bez PVN (Riebiņu novada
Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļi);

‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu (grants, šķembu
un dabīgās grunts) ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana,
profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2020. gadā ar piedāvāto
līgumcenu 13 105,20 EUR bez PVN (Riebiņu novada
Rušonas pagasta pašvaldības autoceļi);

‚ ar AS «Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums» par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rie-
biņu novada teritorijā ar piedāvāto līgumcenu 21,75 EUR
par 1 m3 bez PVN;

‚ar SIA «Siltumkomforts» par Stabulnieku ciemata
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību ar piedāvāto lī-
gumcenu 105 363,75 EUR bez PVN.

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

Pagarināts nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņš

Pamatojoties uz 20.03.2020. gada LR likuma «Par valsts apdrau -
dējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā
ar Covid-19 izplatību» 4. pantu, «Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības
noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas
atšķiras no likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajiem,
tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.»

Riebiņu novada dome nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņus 31.03.2020. un 15.05.2020. (par 1. un 2. ceturksni) paga-
rina, nosakot vienu samaksas termiņu –  30.06.2020.

Pagarināta talkošanas vietu pieteikšana Riebiņu novadā
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, lielākā pavasara sakoptības

akcija Lielā Talka, kuras vadmotīvs ir «Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija», tiek pārcelta no 25. aprīļa
uz 16. maiju. Tāpat tiek piedāvāta jauna iespēja – organizēt savas individuālās SOLO talkas.

Riebiņu novada dome aicina novada iedzīvotājus aktīvi sniegt savus priekšlikumus par talkošanas
vietām Riebiņu novadā. Informācijas iesniegšanas termiņš ir pagarināts. Informāciju lūgums iesniegt
līdz šī gada 30. aprīlim Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā Rolandam Naglim, sniedzot
priekšlikumus iesniegumu formā un sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rolands.naglis@riebini.lv.

Arī šogad, lai veiksmīgi nodrošinātu Lielās Talkas laikā savākto atkritumu nogādi poligonos, Lielās
Talkas organizatori oficiālo talku norises vietās nodrošinās speciālus maisus. Tāpat tiks turpināta
tradīcija šķirot atkritumus: zilajos maisos lasīsim visa veida plastmasu, bet baltajos maisos – visus
pārējos atkritumus.

Tāpat sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

Par attālināto mācīšanos Riebiņu vidusskolā
No 23. marta Riebiņu vidusskolā sāk īstenot attālinātās mācīšanās procesu. Visa mācību procesa

informācija pieejama e-klasē. Sekojiet līdzi arī informācijai skolas mājaslapā www.riebinuvidusskola.lv
Jautājumi par attālināto mācību plānu un cita informācija saziņai ar skolu, izmantojot e-klases pastu.

Neskaidrību gadījumā informāciju var saņemt arī pa tālruni: direktore Ineta Anspoka – tālr. 28669397.
Riebiņu vidusskolas pedagogi ir gatavi strādāt, uzklausīt, sadarboties un atbildēt. Esam atvērti

audzēkņu, vecāku idejām un ieteikumiem.

Riebiņu novada bāriņtiesas
darba organizācija

Riebiņu novada bāriņtiesa lūdz iedzīvotājus nepalikt 
vienaldzīgiem un ziņot par bērniem, kam, iespējams, nepie-
ciešama palīdzība. Bāriņtiesa aicina, ja jūsu rīcībā ir šāda
informācija:

• Jums ir zināms, ka Riebiņu novada pašvaldības teritorijā ir
bērni (vecumā līdz 18 gadiem), kuru vecāki valstī noteikto ie-
braukšanas ierobežojumu dēļ atrodas ārpus Latvijas robežām, un
bērni šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē;

• Pašvaldībā ir bērni (vecumā līdz 18 gadiem), kuru vecāki ir
izbraukuši ārpus valsts un bērni mājās ir atstāti vieni;

• Jums ir zināma kāda ģimene ar nepilngadīgiem bērniem,
kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, un ir nepieciešama palī-
dzība;

• ja aizgādnībā esošas personas aizgādņi nav Latvijā, vai arī,
ja personai ar ierobežotu rīcībspēju nav nodrošināts nepiecieša-
mais atbalsts.

LŪDZAM  NEKAVĒJOTIES ZIŅOT BĀRIŅTIESAI
uz e-pastu: marite.bogdanova@riebini.lv 

vai pa tālruņiem – 65392654 vai 22453617
Bāriņtiesa turpina darbu klātienē, lai prioritāri tiktu nodrošināta

bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu
aizsardzība, taču šajos ārkārtas apstākļos aicina iedzīvotājus ne-
apmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties,
zvanot uz kontakttālruņiem: bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte
Bogdanova (65392654 vai 22453617), bāriņtiesas locekle Inta
Baško (65392894) vai sazināties elektroniski inta.basko@riebini.lv

Bāriņtiesa turpina nodrošināt dokumentu un iesniegumu pie-
ņemšanu klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos
nosūtīt elektroniski vai pa pastu. Bāriņtiesa nodrošina atsevišķu
bāriņtiesas sēžu organizāciju klātienē, pirms tam aicinot procesa

dalībniekus izvērtēt savu veselības stāvokli.



4. 2020. gada aprīlis

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.

Februāra beigās Preiļu kultūras
namā notika svinīga «Latgales Gada
balva 2019» pasniegšanas ceremonija,
kuru organizē biedrība «Asmu latga-
līts». Kopumā tika saņemti 39 pietei-
kumi par aktīviem Latgales cilvēkiem,
ar kuriem mēs lepojamies.

Organizatori iesniegtos pieteikumus
vērtēja 10 nominācijās. Tā starp preten-
dentiem uz nomināciju «Latgales Gada jau-
nietis» tika nominēta Viktorija Pauniņa
no Riebiņiem, «Latgales Gada aktīvākais
seniors» starp kandidātēm mūsu Valentīna
Bulane, bet nominācijā SIRDS CILVĒKS
«Nu mozim dorbim – lela Latgola» izvir-
zīta tika Maruta Pauniņa no Riebiņiem
un arī Regīna Ūsāne no Riebiņu novada
Stabulniekiem. 

Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā
nominācijā SIRDS CILVĒKS «Nu mozim
dorbim – lela Latgola» par uzvarētāju tika
paziņota Regīna Ūsāne, kas jau vairāk
nekā 40 gadu Stabulnieku pagasta iedzī-
votājiem sniedz primāro medicīnisko palī-
dzību gan feldšerpunktā uz vietas, gan, va-
jadzības gadījumā, pie saviem pacientiem
dodoties ar velosipēdu pa pagasta ceļiem
un celiņiem, mērojot visdažādākos attālu-
mus visdažādākajos laikapstākļos. Tāpat
vairāk nekā 10 gadus Regīna Stabulnieku

pagastā pilda arī sociālā darbinieka pienā-
kumus. Var droši apgalvot, ka Regīna ar
augstu atbildības sajūtu attiecas pret viņai
uzticētajiem veicamajiem pienākumiem.
Taču papildus saviem tiešajiem darba pie-
nākumiem, Regīna atrod laiku arī apmeklēt
dažādus kultūrizglītojošus sabiedriskos pa-
sākumus un mudina to darīt arī savus ap-
rūpējamos, veicinot viņus iekļauties sa-
biedriskajā dzīvē. Regīna ir lojāla – ar vie-
nādi cilvēcisku sapratni un mīlestību attie-
cas pret katru, kas vēršas pie viņas pēc pa-
līdzības.

Savukārt nominācijā LATGALES
GADA ĢIMENE uzvarēja Kupru ģimene
no Galēnu pagasta. Anna un Jānis dzīvo
Riebiņu novada Galēnu pagastā. Anna ir
Riebiņu novada Galēnu pamatskolas di-
rektores vietniece mācību darbā, ģeogrāfi-
jas, ķīmijas un tautas deju skolotāja vairāk
nekā 40 gadus, folkloras kopas «Vyds -
muiža» vadītāja, «Vydsmuižas draudzes»
ērģelniece un baznīcas kora vadītāja. Sa-
vukārt Jānis ir savas izlolotās, iekoptās un
mīlētās ZS «Vairogs» īpašnieks, Riebiņu
novada domes deputāts. Ir strādājis vadošos
amatos mehāniskajās darbnīcās, pagastā un
ciema padomē. Lai arī abi dzimuši Rēzek-
nes novada Sakstagala pagastā, tomēr Ga-
lēnos 40 gadu laikā ir iesakņojušies un ie-

stādījuši zelta riekstu, kas aug, sapumpuro,
zeļ un dod savu artavu novada attīstībā. Ar
lielu mīlestību un atbildību veic visus dar-
bus, ko iesāk, vienmēr izpalīdz visiem, kas
lūdz un arī nelūdz palīdzību, pie sasniegtā
neapstājas, ir nepārtrauktā kustībā. Ar savu
darbošanos un aizrautību iedvesmo arī citus
iesaistīties, nepadoties un pilnveidot sevi.
Mīlestību pret cilvēkiem, darbu, atbildību
par savu rīcību un dzīves rūdījumu Anna

un Jānis veiksmīgi nodevuši četrām mei-
tām, kuras, veidojot savas ģimenes, ir pār-
ņēmušas pieredzi, saticību, atbildību, darba
mīlestību, pozitīvu spītību un mīlestību pret
savu dzimteni.

Biedrība «Asmu Latgalīts» apsveic
katru nominantu ar mazo uzvaru uz izsaka
milzīgu pateicību par katru paveikto darbu,
ieguldījumu Latgales labā un mūsu Latga-
les cilvēku sirdīs!

Latgales Gada balvu saņem Riebiņu novada iedzīvotāji

Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremo-
nījā Anna un Jānis Kupri saņēma apbalvoju-
mu – Latgales Gada ģimene!

Patiess sirds cilvēks, vienmēr dzīvespriecī-
gā – Regīna Ūsāne.

Profesiju karuselis
Šogad Rušonas pamatskolā tika organizēta vie na

no karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu cikla
«Profesiju karuselis» aktivitātēm – pavāra meistar-
klase, kuru apmeklēja 1.–4. klašu skolēni, un to vadīja
pieredzējusi pavāre Ināra Liepiņa. 

Nodarbība sākās ar interesantu un atraktīvu stās-
tījumu par pavāra profesiju, viņa amata pienākumiem,
priekšrocībām un ēnas pusēm, svarīgākajām darba
veikšanai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.
Kopīgi tika noskaidrots, ka topošajam pavāram vienlīdz
svarīgi ir gandrīz visi mācību priekšmeti: jābūt fiziski
spēcīgam, jāprot runāt, rēķināt, jāzina valodas, jābūt
māksliniekam, jāievēro higiēnas un drošības noteikumi.
Kopīgās pārrunās tika noskaidrots, ka ēdienam jābūt
drošam, garšīgam un skaistam. Lai pagatavotu šādu
ēdienu, ļoti svarīgas ir tā sastāvdaļas, tāpēc skolēniem
tika dots praktisks uzdevums – degustējot noteikt augļu
salātu sastāvdaļas – ne tikai ar acīm saskatāmās, bet
arī tās, kurām jūtama tikai garša, kas ļāva secināt, ka
garša ir viena no svarīgākajām maņām, kas nepiecie-
šama pavāra profesijā. 

Turpinājumā skolēni iemēģināja roku gan pankūku
pildīšanā, gan ēdiena dekorēšanā un pasniegšanā.
Kā izrādījās, tas nav nemaz tik vienkārši un viegli, kā iz -
skatās, vērojot pavāra darba paraugdemonstrējumus –
ir nepieciešamas zināmas iemaņas, lai to varētu izdarīt
veiksmīgi un skaisti. Pagatavotais ēdiens ir jāprot arī
skaisti pasniegt, tāpēc skolē niem bija iespēja iejusties
arī viesmīļa lomā un profesionāli piedāvāt sagatavotos
našķus saviem skolas biedriem. Un, protams, neatņe-
mama pavāra profesijas darba sastāvdaļa – tīrības 
ievērošana un darbavietas, trauku, instrumentu sakop-
šana pēc darba.

Aktīvi darbojoties, pārrunājot galvenos pavāra
darba aspektus, analizējot pieļautās kļūdas, pasāku-
mam atvēlētais laiks paskrēja nemanot. Skolēni atzina,
ka tas bija interesants un viņi guva daudz plašāku
priekšstatu par pavāra profesiju.

Savukārt Riebiņu vidusskolas 4. klases skolēni ap-

meklēja bioloģisko ZS «Vilkači», kur iepazina zem-
nieku saimniecības īpašnieka profesiju, izzināja saim -
niecības darbības virzienus, proti, garšaugu, zāļu tēju,
augļu, ogu, dārzeņu audzēšana, uzglabāšana, pār-
strāde un realizācija. Zemnieku saimniecības īpašnie-
ce Skaidrīte Grigale un viņas dēls Valters skolēnus 
iepazīstināja ar plašo produkcijas klāstu, kas tiek ražota
saimniecībā: sulas, sīrupi, ogu rullīši, sukādes un dār-
zeņu čipsi, nupat uzsākta arī zefīra ražošana. Pārstei-
dzoši izrādījās tas, ka arī no ķirbjiem un kabačiem var
iegūt miltus, kurus vēlāk izmantot mērcēs un biezzu-
pās. Tāpat pārsteigumu sagādāja priežu čiekuru su-
kādes, kuras ir ne tikai garšīgas, bet arī ļoti veselīgas. 

Produkcijas klāsts patiešām ir ļoti plašs, to ir nepie-
ciešams novākt, uzglabāt, pārstrādāt un realizēt, un šeit
atklājās zemnieku saimniecības darbības specifika – fi-
ziskais darbs uz lauka vasaras un rudens mēnešos,
piemērotu telpu ierīkošana produkcijas uzglabāšanai,
iekārtas un telpas pārstrādei, gatavās produkcijas ie-
saiņojums un noformējums, reklāma un noieta tirgus
meklēšana. Produktiem ir jābūt arī izskatīgiem un vizuāli
pievilcīgiem, lai cilvēki tos vēlētos iegādāties. Par šiem
visiem aspektiem skolēniem stāstīja Skaidrīte, savukārt
Valters aicināja skolēnus aplūkot tuvākos laukus un
jauno siltumnīcu, kura tikko iegādāta un uzstādīta, lai
saimniecība varētu izmēģināt jaunu, eksotisku produktu
audzēšanu un paplašinātu piedāvātās produkcijas
klāstu.

Pēc šīs ekskursijas skolēni saprata – ir ļoti daudz
jāstrādā, visu laiku jāmācās un nepārtraukti jāseko
jaunākajām tirgus tendencēm, lai saimniecība varētu
veiksmīgi pastāvēt, attīstīties un nopelnīt.

Pasākumi tika īstenoti ESF projekta Nr.8.3.5.0/
16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs» ietvaros.

Lolita Šmukste,
pedagoģe – karjeras konsultante

Informācija Riebiņu novada sociālā dienesta apmeklētājiem, sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmējiem un pieprasītājiem
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ,  no 2020. gada 13. marta

līdz 2020. gada 14. aprīlim Riebiņu novada sociālajā dienestā ir  ierobežota klientu apkalpošana
klātienē, izvērtējot izņēmumu situācijas.

Klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.  Sociālais
dienests  aicina katram izvēlēties iespēju iesniegumu iesniegt attālināti:

• parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
• iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei»;
• iespējams e-pastā vai telefoniski;
• iesniegumus atstāt slēgtā kastītē  Riebiņu novadā domē.
Par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties ar speciālistu pa tālruni vai e-pastā. Speciālistu

kontaktinformācija pieejama novada domes mājaslapā – www.riebini.lv 
Sociālā dienesta ieteikums un lūgums: par jebkuru jautājumu sociālās palīdzības vai sociālo pakal-

pojumu jomā iepriekš sazināties ar speciālistu. Zvaniet droši un interesējieties, dodiet ziņu par līdzcilvē-
kiem, kam būtu nepieciešama palīdzība, arī par tiem iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama pārtikas piegāde
mājās, saistībā ar atrašanos pašizolācijā.


