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21. janvārī Riebiņu novada
domes sēdē tika apstiprināts
2020. gada budžets. Riebiņu no-
vada budžeta ieņēmumu kopē-
jais apjoms 2020. gadā plānots
5 902 647 EUR, atlikums uz
01.01.2020. – 404 396 EUR. Pa-
matbudžeta izdevumi 2020. ga -
dā plānoti 6 399 119 EUR apjomā. 

Vislielāko īpatsvaru 2020. ga -
da izdevumos paredzēts atvēlēt
izglītībai – 1 586 894 EUR jeb
24,8 %. Lielākās investīcijas, kas
saistītas ar izglītības iestāžu uz-
turēšanu: paredzēta Riebiņu vi-
dusskolas iekšpagalma un pie-
braucamā ceļa sakārtošana, Ga-
lēnu pamatskolas un pirmsskolas
izglītības iestādes «Sprīdītis» re-
montdarbi. 

Ar 2020. gada 31. augustu tiks
slēgta Sīļukalna pamatskola.

Otra lielākā izdevumu pozīci -
ja – ekonomiskā darbība, kam at-
vēlēts 18,3 % no kopējiem budže -
ta izdevumiem jeb 1 168 032 EUR.
Pašvaldības darbības nodrošinā-
šanai, finanšu vadībai, klientu ap-
kalpošanai un savstarpējiem no-
rēķiniem ar citām pašvaldībām
par izglītības, kultūras un sociālās
palīdzības pakalpojumiem atvē-
lēti 1 060 449 EUR jeb 16,6 %.
Teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košanai un labiekārtošanai pare-
dzēti 13,7 % jeb 807 932 EUR.
9,4 % atvēlēti atpūtai, kultūrai,
sportam un reliģijai, bet 9,3 % no
kopējā budžeta paredzēti sociāla-
jai aizsardzībai.

Saskaņā ar noslēgtajiem lī-
gumiem ar Valsts kasi, Riebiņu no -
vada domes atmaksājamo aizde-
vumu apjoms ir 9 % no 2020. ga -

da plānotajiem budžeta izdevu-
miem.

Lai sekmētu ražošanas attīs-
tību un uzlabotu dzīves kvalitāti
lauku teritorijās, tiks pārbūvēta
Dārzu iela Galēnu pagasta Lomu
ciemā, turpināsies pašvaldības 
autoceļa Nr. 51 Lauku iela (Ag-
lonas stacija) km 0,00–0,62 un
autoceļa Kliškova– Sededži–Stu-
pāni pārbūve; tiks uzsākta Rie-
biņu novada pašvaldības autoceļa
Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,00–
3,70 pārbūve.

Atbilstoši Riebiņu novada at-
tīstības programmai 2019.–2025.
gadam, Riebiņu novada pašval-
dība 2020. un 2021. gadā savā
darbībā paredzējusi turpināt vir-
zību uz dzīves vides uzlabošanu,
iedzīvotāju labklājības līmeņa pa-
augstināšanos un ilgtspējīgu lau -
ku teritoriju attīstību. Lai realizētu
paredzētos uzdevumus, pašval-
dība plāno šādas galvenās pro-
jektu aktivitātes: ar mērķi sekmēt
ražošanas attīstību un uzlabot dzī-
ves kvalitāti lauku teritorijās
2021. gadā turpināsies Riebiņu no -
vada pašvaldības autoceļa Nr. 1

Polkorona–Voveri km 0,70–2,70
un Dārzu ielas Lomu ciemā, Ga-
lēnu pagastā pārbūve; turpināsies
darbs pie tūrisma infrastruktūras
sakārtošanas: ierīkota laivu pie-
stātne un laivu ielaišanas vieta,
ierīkota pludmale pie Bicānu
ezera Rušonas pagastā; tiks tur-
pināta Izglītības iestāžu teritoriju
sakārtošana, ciematu labiekārto-
juma elementu atjaunošana un ie-
rīkošana, atbilstoši pašvaldības
budžetā pieejamajiem resursiem;
lai sakārtotu notekūdeņu savāk-
šanu novadā, tiks turpināta decen-
tralizētās kanalizācijas notekūde -
ņu pieņemšanas punkta, kas aprī-
kots ar daudzuma mērītāju, būvē-
šana Rušonas un Galēnu pagastā;
2021. gadā paredzēts ierīkot ap-
gaismojumu Riebiņu pagasta Lie -
pu ielā.

Riebiņu novada budžeta ienā-
kumu un izdevumu sīkāks iz-
klāsts tiks atspoguļots pašvaldības
informatīvā izdevuma «Riebiņu
Novada Ziņas» marta numurā. 

Sabiedrisko attiecību speciālists 
Rolands Naglis

2019. gada rudenī, pateico-
ties Silajāņu pagasta iniciatī -
vu grupas dalībniekiem, Mazo
grantu projekta «Iedzīvotāji
veido savu vidi» ietvaros ar paš -
valdības atbalstu Lielā Ostro-
vas ezera populārākajā peld -
vietā tika uzstādītas bērniem
draudzīgas koka atrakcijas, tā-
dējādi vizuāli uzlabojot un sa-
kārtojot publiski pieejamu un
populāru atpūtas vietu, kas at-
rodas pašvaldības īpašumā.

Projekta ideja ierīkot plašam
cilvēku lokam pieejamu bērnu ro-
taļu laukumu publiskajā peldvietā
radās tādēļ, ka Silajāņu un Rie-
biņu pagastu iedzīvotāji, kā arī
blakusesošajās teritorijās dzīvo-
jošie cilvēki ir iecienījuši atpūtu
pie Lielā Ostrovas ezera, kas at-
rodas Silajāņu pagastā netālu no
Silajāņu un Riebiņu pagastu ro-
bežas, un ikreiz, atbraucot ar bēr-
niem pie ezera, noteikti bija jū-
tama vajadzība nodrošināt viņiem
komfortablākas, interesantākas,
jautrākas brīvā laika pavadīšanas
iespējas, lai viņu atrašanās pie
ezera nebūtu tik vienveidīga un
vienmuļa kā tikai peldēšanās.

Projekta mērķis – ne tikai iz-
veidot peldvietas te ritorijā nelielu
bērnu rotaļu laukumiņu, bet kā
papil dus mērķi – veicināt bērnu

aktivitāti, mudināt viņus vairāk
kustēties, vairāk kontaktēties ar
vienaudžiem, iemācīties iepazīties
un sadraudzēties, ja bērni pirms
došanās pie ezera savā starpā ne-
bija pazīstami, padarīt atrašanos
pie ezera kvalitatīvāku, motivēt
ģimenes ar bērniem atgriezties
šajā peldvietā atkal un atkal, po-
pularizēt kustīgu dzīvesveidu
savu paziņu vidū, aicinot viņus
apmeklēt jaunizbūvēto rotaļu lau-
kumu, saturiski vērtīgāk pavadīt
brīvo laiku, bērniem un vecākiem
esot kopā. Tāpat rotaļu laukuma
konstrukcijām un šūpolēm ir sva-
rīga loma bērnu attīstībā – darbo-
joties attīstās bērnu līdzsvars, mo-
torika un prāta spējas.

Projekta realizācijas rezultātā

Lielā Ostrovas ezera publiskajā
peldvietā tika uzstādītas dažādu
veidu šūpoles, slidkalniņš un tre-
pītes.

Projekta ieguvēji ir ne tikai
Silajāņu un Riebiņu pagastu, bet
visa novada ģimenes ar bērniem,
novada viesi ar bērniem un citi
interesenti, kas varēs baudīt at-
pūtu pie Lielā Ostrovas ezera un
pozitīvi novērtēs atrašanos lab-
iekārtotā, sakoptā un pievilcīgā
vidē.

Projekta kopējās izmaksas –
904,40 EUR, no ku riem pašvaldī-
bas finansējums ir 700,00 EUR, pa -
šu finansējums – 204,40 EUR (ta jā
skaitā brīvprātīgais darbs).

Projekta vadītāja I. Sparāne

Lielā Ostrovas ezera krastā ierīkots bērnu rotaļu laukums

Apstiprināts Riebiņu novada 2020. gada budžets

Aizvadītajā gadā samazinājusies 
Riebiņu novadā reģistrētā mirstība 

Riebiņu novada domes dzimtsarakstu nodaļa, kā katru gadu,
īsumā sniedz statistiskās ziņas par aizvadīto gadu. Lai arī dzims -
tība rādītāji joprojām ir mazāki nekā mirstības, taču priecē fakts,
ka novadā, salīdzinot ar 2018. gadu, kopumā samazinājusies re-
ģistrētā mirstība.

2019. gadā Riebiņu novadā piedzimuši 27 bērni: 17 zēni un 10
meitenes. Trīspadsmit bērni savās ģimenēs ir pirmie bērni, septiņi –
kā otrie bērni, bet septiņi bērni dzimuši ģimenēs, kurās aug trīs un
vairāk brāļi un māsas. No visiem bērniem divdesmit trīs ir latvieši,
četriem bērniem ir cita tautība. Desmit bērniem noteikta paternitāte.
Vecāki saviem bērniem devuši skaistus vārdus – novadā aug meitenes:
Viktorija, Evelīna, Annija, Gabriela, Ausma, Nellija, Laura, Paula,
Amīlija un Sofija. Tāpat novadā aug braši zēni: Edmunds, Alekss,
Artūrs, Olivers, Jānis, Valters, Arnolds, Genādijs, Toms, Ernests, To-
mass, Reinis, Rihards, Nords, Lūkass, Jēkabs un Nauris. Jāpiebilst,
ka visā valstī arvien samazinās tendence bērnam dot divus vārdus un
mūsu novadā pagājušajā gadā nevienam bērnam nav reģistrēti divi
vārdi.

2019. gadā reģistrētas 42 laulības, svinētas Sudraba, Zelta un 
Dimanta kāzu jubilejas. Baznīcās laulājušies 29 pāri. Laulību šķīruši
12 pāri. Par laulību jubilāriem esmu stāstījusi Riebiņu pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā, kā arī reģionālajā laikrakstā «Vietējā Latgales
Avīze». 

Aizvadītajā gadā reģistrēti miruši 53 cilvēki, tajā skaitā 25 vīrieši
un 28 sievietes. 37 bija pensijas vecuma cilvēki, 35 latvieši un 18 –
citas tautības. Mirušo iedzīvotāju vidējais vecums: vīriešiem – 
67 gadi, sievietēm – 76 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim bija 86
gadi, vecākajai mirušajai sievietei – 97 gadi.  Jāpiebilst, ka no miru-
šajiem astoņdesmit gadus piedzīvojuši 19 novada iedzīvotāji.

Pagājušajā gadā bez civilstāvokļa aktu reģistriem un apliecībām
sagatavoti un izsniegti 396 dažāda veida dokumenti: izziņas, izraksti
no reģistriem, dokumenti uzvārda maiņai, apliecinājumi un citi doku-
menti.

2019. gada 19. novembrī ir stājies spēkā likums «Par nepilsoņa
statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem». Saskaņā ar minēto likumu
jaundzimušajam bērniņam nevar tikt reģistrēts nepilsoņa statuss. Re-
ģistrējot bērna dzimšanu, mazulis reizē tiek deklarēts tēva vai mātes
dzīvesvietas adresē.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad plānojam rīkot kāzu jubileju
svinības, jo šos pasākumus atbalsta Riebiņu novada dome. Ļoti labprāt
organizēsim šos svētkus, tāpēc ceram, ka pieteiksies gan Dzintara un
Sudraba, gan Zelta vai pat Dimanta pāri.  Protams, gaidām arī jaunos
pārus, un noteikti priecāsimies par katru mazuli, kurš būs dzimis un
reģistrēts Riebiņu novadā.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M. Litauniece

Realizējot projektu un izbūvējot rotaļu laukumu, Lielā Ostrovas ezera peld-
vieta kļūs par vēl iecienītāku atpūtas vietu novada iedzīvotājiem un viesiem.
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Saistošie noteikumi Nr. 11/2019
APSTIPRINĀTI 

ar Riebiņu novada domes 15.10.2019. sēdes lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 12)
PRECIZĒTI  

ar Riebiņu novada domes 05.12.2019. sēdes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 15)

Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Riebiņu novada pašvaldībā 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par nekustamā īpašuma
nodokli» 5. panta pirmo daļu un trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā

īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atseviš-
ķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Riebiņu
novada administratīvajā teritorijā.

2. Saistošie noteikumi attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļa
(turpmāk – nodokļa) maksātājiem Riebiņu novada administratīvajā
teritorijā.

3. Atvieglojumus nodokļa maksātājiem – fiziskām personām,
kurām jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī
nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem saistītās
soda un nokavējuma naudas, un ir deklarējušas savu dzīvesvietu
Riebiņu novada administratīvajā teritorijā, piemēro par nekusta-
majiem īpašumiem, kas netiek izmantoti preču ražošanai, darbu
izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un cita veida dar-
bībai par atlīdzību, izņemot zemes izmantošanu lauksaimniecības
produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī personas īpašumā vai
tiesiskajā valdījumā esoša mājokļa izīrēšanai vai iznomāšanai
dzīvošanai.

3.1. Šie nosacījumi neattiecas uz Saistošo noteikumu 5. pun-
ktā norādīto nodokļa maksātāju kategoriju.

3.2. Uz bāreni vai bez vecāku apgādības palikušo bērnu ne-
attiecas nosacījums par dzīves vietas deklarēšanu Riebiņu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

4. Atvieglojumus nodokļa maksātājiem, kas veic saimniecisko
darbību Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
piemēro personām, kurām jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu
izskatīšanas brīdī nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto
nodokļu un nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro
un nav Riebiņu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa
maksājumu parādu, kā arī ar tiem saistītās soda un nokavējuma
naudas.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 
fiziskām personām

5. Maznodrošinātai personai par periodu, kurā nodokļu mak-
sātājs saskaņā ar Riebiņu novada Sociālā dienesta lēmumu atbilst
maznodrošinātas personas vai maznodrošinātas ģimenes statu-
sam, piešķir atvieglojumus 50 % apmērā no nodokļa summas,
kas aprēķināta par dzīvojamām mājām (neatkarīgi no tā, vai tās
ir, vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), dzīvojamo māju daļām,
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvo-
šana, telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu
(garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības
telpām), dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot smagās
tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžām) un šajā saistošo
noteikumu punktā minētajām ēkām piekritīgo zemi.

6. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts fiziskās
personas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (1. pielikums)
nekustamajam īpašumam, kurā persona taksācijas gada 1. janvārī
ir deklarējusi savu dzīvesvietu, no nodokļa summas, kas aprēķi-
nāta par dzīvojamām mājām (neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos), dzīvojamo māju daļām, telpu gru-
pām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, telpu
grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām,
autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām),
dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot smagās tehnikas
un lauksaimniecības tehnikas garāžām) un šajā saistošo notei-
kumu punktā minētajām ēkām piekritīgo zemi, piešķir šādām no-
dokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

6.1. vientuļai personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti,
kurai nav laulātā, Civillikumā noteikto apgādnieku un nav citu piln-
gadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura
ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50 %; 

6.2. vientuļam pensionāram, kuram nav laulātā, Civillikumā
noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir
kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura ienākumi mēnesī nepār-
sniedz minimālo mēnešalgu – 50 %;

6.3. mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās
vai otrās grupas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga dek-
larētā dzīvesvieta un kuriem nav citu Civillikumā noteikto likumīgo
apgādnieku kā tikai laulātais, loceklim, ja mājsaimniecības kopējie
ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50 %.

7. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts fiziskās
personas, pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (1. pielikums),
no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, piešķir
šādām nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

7.1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas
dalībniekam un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušai personai – 50 %;

7.2. Afganistānas kara dalībniekiem vai nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem – 50 %;

7.3. Personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav
pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopī-
gas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir ko-
pīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā noteik-
tajiem apgādājamajiem, ja mājsaimniecības kopējie ienākumi mē-
nesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50 %;

7.4. pensionāram, kuram nav pilngadīgu Civillikumā noteikto
likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar
citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar
nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, ja māj-
saimniecības kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mē-
nešalgu – 50 %;

7.5. mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās
vai otrās grupas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga dek-
larētā dzīvesvieta un nav citu pilngadīgu Civillikumā noteikto liku-
mīgo apgādnieku kā tikai laulātais, bet ir kopēja deklarētā dzīves -
vieta ar nepilngadīgām Civillikumā noteiktām apgādājamām per-
sonām, loceklim, ja mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī
nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50 %;

7.6. bārenim vai bez vecāku apgādības palikušam bērnam –
90 %.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi personām, 
kas veic saimniecisko darbību Riebiņu novada pašvaldības

administratīvajā teritorijā
8. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts personas

pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (2. pielikums), no visas par
taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas piešķir personai, kura,
saskaņojot ar pašvaldību plānotos darbus, iepriekšējā taksācijas
gadā ir ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infra -
struktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakop-
šanā:

8.1. ja ieguldītie līdzekļi pārsniedz par iepriekšējo taksācijas
gadu aprēķināto nodokļa summu – 25 % apmērā;

8.2. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz par
iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 50 %
apmērā;

9. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts per-
sonas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (2. pielikums), 
70 % apmērā no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa
summas, piešķir biedrībai vai nodibinājumam, kam noteikts sa-
biedriskā labuma organizācijas statuss.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība

10. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pie-
šķirt atvieglojumu pieņem Riebiņu novada dome.

11. Lēmums par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam
tiek izsniegts kopā ar maksāšanas paziņojumu par nodokli.

12. Lēmums par atteikumu piešķirt atvieglojumus tiek nosūtīts
nodokļa maksātājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

13. Šo saistošo noteikumu 6., 7. punktā un III nodaļā noteiktos
atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem
par atvieglojumu piešķiršanu.

14. Šo saistošo noteikumu 5. punktā noteikto atvieglojumu
piešķir, pamatojoties uz Riebiņu novada pašvaldības nodokļa ad-
ministrēšanas sistēmā reģistrētajiem datiem par personas atbil-
stību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

15. Iesniedzot pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, tam
ir jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja at-
bilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem:

15.1. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 7.3. un 6.1. apakš-
punktā noteiktos atvieglojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda
pieteikuma iesniedzēja invaliditāti apliecinošs dokuments;

15.2. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 7.4. un 6.2. apakš-
punktā noteiktos atvieglojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda
pieteikuma iesniedzēja pensionāra apliecība;

15.3. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 7.5. un 6.3. apakš-
punktā noteiktos atvieglojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda
pieteikuma iesniedzēja invaliditāti apliecinošs dokuments vai pen-
sionāra apliecība, pieteikuma iesniedzēja laulātā invaliditāti ap-
liecinošs dokuments vai pensionāra apliecība un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras sagatavota informācija par laulātajam
iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas
apmēru;

15.4. lai saņemto šo saistošo noteikumu 7.3., 7.4., 7.5. un
6.3. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus, pieteikumā norāda to
personu datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu), ar kurām pietei-
kuma iesniedzējam ir kopīga deklarētā dzīvesvieta;

15.5. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 7.1. un 7.2. apakš-
punktā noteiktos atvieglojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieka
apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušās personas apliecības oriģināls, vai Afganistānas kara da-
lībnieka, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība;

15.6. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 7.6. apakšpunktā
noteiktos atvieglojumus, iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda pietei-
kuma iesniedzēja bāreņa vai bez vecāku apgādības palikuša
bērna sociālo garantiju nodrošināšanas apliecība;

15.7. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 8. punktā noteiktos
atvieglojumus, pieteikumam pievieno Riebiņu novada pašvaldības
publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā un uzturēšanā vai
apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā ieguldīto līdzekļu ap-
jomu pamatojošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

16. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus
uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šajos
saistošajos noteikumos paredzēto nosacījumu pamata, Nodokļa
administrācija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, nodokļa mak-
sātājam vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

17. Ja Nodokļa administrācija taksācijas gada laikā konstatē,
ka atvieglojumi piešķirti, pamatojoties uz nepatiesi sniegtu infor-
māciju par atvieglojumu piešķiršanas pamatu vai atbilstību at-
vieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, dome attiecīgo lēmumu
atceļ, veicot par taksācijas gadu aprēķinātā nodokļa pārrēķinu.

V. Noslēguma jautājumi
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 10. feb-

ruāri.
19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku

zaudē Riebiņu novada domes 2005. gada 13. decembra saistošie
noteikumi Nr. 14 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Riebiņu novadā».

Paskaidrojuma raksts Riebiņu novada domes 2019. gada
15. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2019 

«Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 
nodokļu maksātājiem Riebiņu novada pašvaldībā» 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums: Visām juridiskām

un fiziskām personām Riebiņu novada administratīvajā teritorijā
ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli. No pastāvošā
tiesiskā regulējuma izriet, ka dome ir tiesīga izdot saistošos no-
teikumus, nosakot atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām. Nosakot nodokļu maksātāju ka-
tegorijas, kuriem pienākas atvieglojumi, pašvaldība atbalsta sociāli
mazāk aizsargātos īpašniekus; sniedz atbalstu uzņēmējiem, kas
nodrošina darba vietas lielākam skaitam pašvaldības iedzīvotāju,
pastāvīgi palielinot darbinieku skaitu. 

2. Īss projekta satura izklāsts: Noteikumi tiek izdoti saskaņā
ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu
un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un
ceturto daļu. Noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem atvieglojumus nekustamā īpašuma
nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar likuma «Par nekustamā
īpašuma nodokli» 3. panta prasībām Riebiņu novada administra-
tīvajā teritorijā. Noteikumu projekta būtība ir noteikt nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, atvieglojumu apmēru
(procentos), atvieglojumu piešķiršanas kārtību.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu: Nodokļa atvieglojumi, kurus nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem piešķīrusi pašvaldība, netiek ņemti vērā, nosakot
nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto, aprēķinot
pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un
izmaksas no tā. Budžeta ieņēmumi var samazināties, ja palielinās
to nodokļu maksātāju skaits, kuri izmantos šos atvieglojumus.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā:Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
attiecināms uz nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju atsevišķām
kategorijām, tajā skaitā saimnieciskās darbības veicējiem, kas
tiem samazina nodokļu slogu. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām: Nav attie-
cināmi.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: Nav at-
tiecināmi.

Domes  priekšsēdētāja vietnieks J. Ivanāns

NB! Saistošo noteikumu pielikums Nr. 1 «Pieteikums par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu fiziskai perso-
nai» un pielikums Nr. 2 «Pieteikums par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanu personai, kas veic saimniecisko
darbību Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā» pie-
ejams pašvaldības vietnē www.riebini.lv sadaļā Saistošie noteikumi
un Veidlapas.

Saistošie noteikumi Nr. 12/2019
APSTIPRINĀTI ar Riebiņu novada domes 15.10.2019.  

sēdes lēmumu Nr. 5 (prot. Nr. 12)
PRECIZĒTI Ar Riebiņu novada domes 05.12.2019. 

sēdes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr. 15)
APSTIPRINĀTI  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 likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 
normu piemērošanu Riebiņu novadā 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par nekustamā īpašuma
nodokli» 3. panta 1.4 daļu, 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Riebiņu novada
teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degra-
dējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā
arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu. 

2. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā
būvju kategorijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3
procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: 

2.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 
2.2. būves kadastrālās vērtības. 
3. Otrajā punktā norādīto būvju statusu kā degradējošu, sagru-

vušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apstiprina Būvvalde, ne-
kustamā īpašuma speciāliste, pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs,
veicot būves apsekošanu dabā un sniedzot ziņas Riebiņu novada
domes nekustamā īpašuma speciālistei. 

4. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi
degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nekus-
tamā īpašuma speciāliste nosūta nodokļa maksātājam viena mē-
neša laikā no dienas, kad lēmums par būves klasificēšanu attie-
cīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams. 

5. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta sep-
tiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

6. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemē-
rotas likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktās likmes.

7. Saistošo noteikumu 3. punkts stājas spēkā 2021. gada 
1. janvārī.

8. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku
zaudē Riebiņu novada domes 2013. gada 17. septembra saistošie
noteikumi Nr. 14A «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Riebiņu novadā 2014. gadā».

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem  Nr. 12/2019
«Par likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»

normu piemērošanu Riebiņu novadā»» 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums: saistošie noteikumi

nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā Riebiņu novada teritorijā
ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves. Vidi degra-
dējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves tiks
apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, lai veicinātu
to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības
apdraudējumu.

2. Īss projekta apraksts: ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3 %
apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves
kadastrālās vērtības – tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas
un cilvēku drošību apdraudošas būves. Noteikts, ka maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu: Aprēķinu par papildus nodokļa ieņēmumiem no vidi deg-
radējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves
aplikšanas ar paaugstināto nodokļa likmi pagaidām nav. Projekts
paredz maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi 7 gada laikā,
kas palīdzes atgriezt pašvaldības budžetā sakrājošos nekustamā
īpašuma nodokļa parādus par šo periodu.

4. Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības te-
ritorijā: Tiks veicināta degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju nojaukšana, kā arī vides sakārtošana Riebiņu
novada teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām: administra-
tīvās procedūras netiek mainītas. Ja saistošie noteikumi skar ad-
ministratīvās procedūras, privātpersonas, pēc attiecīga lēmuma
saņemšanas no Riebiņu novada domes, šo lēmumu var pārsūdzēt
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma tiesā saskaņā ar Lat-
vijas Republikas normatīvo regulējumu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: konsul-
tācijas nav notikušas.

Domes  priekšsēdētāja vietnieks J. Ivanāns



2020. gada februāris 3.

Saistošie noteikumi Nr. 13/2019
APSTIPRINĀTI ar Riebiņu novada domes 2019. gada 15. oktobra sēdes

lēmumu Nr. 6; protokols Nr. 12
PRECIZĒTI ar Riebiņu novada domes 2019. gada 27. decembra sēdes

lēmumu Nr. 13; protokols Nr. 16

«Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 
5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu, 14. panta pirmās
daļas 6. punktu, 15. pantu, likuma «Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājam» 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto
daļu, 10. panta otro daļu.

I. VISpĀRīgIE JAUtĀJUmI
1. 1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kār-

tību, kādā atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek sniegta Riebiņu
novada domes (turpmāk – Pašvaldība) palīdzība dzīvojamo telpu
(dzīvokļu) jautājumu risināšanā Riebiņu novada administratīvajā
teritorijā deklarētajām personām. 

2. Personas tiesības saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (dzī-
vokļu) jautājumu risināšanā nosaka likums «Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā», likums «Par dzīvojamo telpu īri», likums
«Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām»
un Noteikumi.

3. Pašvaldības Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja un
Sociālo jautājumu komiteja izskata jautājumu par palīdzības snieg-
šanu pēc būtības un iesniedz lēmumprojektu Pašvaldībai, lai
sniegtu šādu palīdzību: 

3.1. izīrētu Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu; 
3.2. izīrētu Pašvaldības sociālo dzīvokli vai sociālās dzīvojamā

mājas «Rudenāji» sociālo dzīvojamo platību (atsevišķas istabas
un krīzes istabas);

3.3. nodrošinātu ar pagaidu dzīvojamo telpu.
4. Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Notei-

kumos paredzēto palīdzību, reģistrēšanu attiecīgā palīdzības re-
ģistrā (turpmāk – Palīdzības reģistrs), par atteikumu atzīt personu
par tiesīgu saņemt palīdzību un par izslēgšanu no palīdzības re-
ģistra pieņem Pašvaldība, ievērojot normatīvo regulējumu un No-
teikumus.

5. Pašvaldība palīdzību sniedz Palīdzības reģistros iekļauta-
jām personām, izņemot gadījumus, kad neatliekami sniedzama
palīdzība saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā» 13. pantu.

6. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā ra-
jona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un ter-
miņā.

II. pERSONU KAtEgORIJAS, 
KURĀm pAŠVALDīBA SNIEDZ pALīDZīBU 

7. Pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību likuma «Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 13. panta pirmās daļas 
1. punktā noteiktajai personu kategorijai un likuma 13. panta no-
teiktajā kārtībā.

8. Pašvaldība pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošina: 
8.1. likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14. panta

pirmajā daļā noteiktās personas; 
8.2. maznodrošinātās personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru

apgādībā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai bērns ar invaliditāti,
vai kuru ģimenē visi ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas. 

9. Ja ar dzīvojamo telpu ir nodrošinātas visas Noteikumu 7.
un 8. punktā minētās personas, pašvaldība ir tiesīga sniegt palī-
dzību vispārējā kārtībā šādām personām: 

9.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas
vecumu, vai maznodrošinātas personas ar invaliditāti. Šis apakš-
punkts nav piemērojams gadījumos, kad šo personu apgādniekiem
ir iespējams nodrošināt savus apgādājamos ar dzīvojamo telpu; 

9.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru
apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša
persona, maznodrošināta / trūcīga pensijas vecumu sasniegusi
persona, maznodrošināta / trūcīga persona ar invaliditāti. 

10. Maznodrošināto personu kategorija, kura tiek nodrošināta
ar Sociālo dzīvokli vai ar sociālo dzīvojamo platību, atrunāta No-
teikumu IV nodaļā.

11. Dzīvojamā telpa tiek izīrēta, pamatojoties uz Pašvaldības
pieņemto lēmumu par īres līguma noslēgšanu.

12. Dzīvojamā telpa tiek nodota īrniekam ar dzīvojamās telpas
īres līguma un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu. 

III. pIEtEIKŠANĀS KĀRtīBA pALīDZīBAS DZīVOKĻU
JAUtĀJUmU RISINĀŠANĀ SAŅEmŠANAI

13. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā, Pašvaldībā iesniedz rakstveida iesniegumu un uzrāda
personu apliecinošu dokumentu. Dokumenti, kas apliecina per-
sonas tiesības saņemt palīdzību un atrodas pašvaldības rīcībā,
nav jāiesniedz. Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja pieprasa
šos dokumentus Pašvaldības Sociālajam dienestam vai Bāriņ-
tiesai. 

Dzīves vietas izziņu un Sociālā dienesta izziņu (tās kopiju)
par maznodrošinātas (trūcīgas) personas statusa piešķiršanu (ja
atbilstoši normatīvajiem aktiem un Noteikumiem palīdzība dzīvokļu
jautājumu risināšanā sniedzama maznodrošinātai personai), kā
arī personas rakstveidā sniegtu apliecinājumu, ka šai personai
nepieder kāda dzīvojamā ēka vai telpa. Ja personas rīcībā nav
Dzīves vietas izziņas un Sociālā dienesta izsniegtās izziņas (tās
kopija) par maznodrošinātas (trūcīgas) personas statusa piešķir-
šanu, Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja veic minētās infor-
mācijas pieprasījumu. 

14. Papildus Noteikumu 13. punktā norādītajam iesniegumam
persona iesniedz šādu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot at-
tiecīgā dokumenta oriģinālu, kuras apliecina personas tiesības
saņemt palīdzību: 

14.1. Personas, kurām saskaņā ar likumu «Par dzīvojamo
telpu īri» sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no
īrētās dzīvojamās telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, kurš stājies
spēkā, kopiju; 

14.2. Politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzī-
vojamās telpas likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 28.2 panta pirmajā
daļā, 28.3 panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā
nav citas dzīvojamās telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, kurš
stājies spēkā, kopiju; 

14.3. Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības
un audzināti pie aizbildņa – tiesas sprieduma par aizgādību tiesību
atņemšanu kopiju; 

14.4. Politiski represētās personas – politiski represētās per-
sonas apliecības kopiju; 

14.5. Repatrianti – repatrianta izziņas kopija un arhīva izziņu
par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dek-
larēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas; 

14.6. Personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ie-
slodzījuma vietas – izziņas par atbrīvošanu pēc brīvības atņem-
šanas soda izciešanas kopiju; 

14.7. Personas, kuras dzīvo īrētās dzīvojamās telpās, iesniedz
īres līguma kopiju. 

15. Persona noteikumu 14. punktā norādītos dokumentus var
neiesniegt, ja tie ir iesniegti vai tos ir izsniegusi kāda no Pašval-
dības institūcijām, vai informācija ir pieejama Pašvaldības attiecī-
gajā reģistrā. 

16. Pašvaldības palīdzības reģistru (vai reģistrus) kārto Paš -
valdības sekretārs.

17. Par katru personu, kas reģistrēta palīdzības saņemšanai
palīdzības reģistrā, papildus likuma «Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā» 9. pantā noteiktajām ziņām tiek iekļautas ziņas
par adresi un ģimenes locekļu skaitu.

18. Personai, kurai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu
šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrē-
šanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, ir pienākums nekavējoties
ziņot Pašvaldībai.

IV. SOCIĀLO DZīVOKĻU VAI SOCIĀLĀS DZīVOJAmĀS mĀJAS
«RUDENĀJI» SOCIĀLO DZīVOJAmO pLAtīBU IZīRĒŠANA

19. Sociālo dzīvokļu un sociālās dzīvojamās mājas «Rudenāji»
uzturēšanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un uzskaiti organizē
Pašvaldība. 

20. Sociālā dzīvokļa statusu, atbilstoši likuma «Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām» 4. pantam, nosaka
ar Pašvaldības sēdes lēmumu, ņemot vērā Sociālā dienesta atzi-
numu.

21. Sociālo dzīvokli vispirms piedāvā īrēt bāreņiem vai bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir reģistrēti sociālo
dzīvokļu Palīdzības reģistrā, pēc tam:

21.1. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām; 
21.2. atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem; 
21.3. daudzbērnu ģimenēm,
pārējām personām reģistrācijas secībā, ņemot vērā personas

(ģimenes) nodrošinātību ar dzīvokli un konkrētos dzīves apstāk-
ļus.

22. Sociālās dzīvojamās mājas «Rudenāji» sociālo platību ir
tiesības īrēt personām (ģimenēm), kuras ir maznodrošinātas vai
trūcīgas un kuras ir reģistrētas sociālo dzīvokļu Palīdzības reģistrā.
Tās ir atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, atsevišķi
dzīvojoši invalīdi un krīzes situācijā nonākušas personas / ģime-
nes.     

23. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns nepama-
toti atsakās no vismaz diviem dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem,
turpmāk viņam dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā.

24. Persona (ģimene), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, Paš -
valdībā iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina šīs
personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli.

25. Personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
kas apliecina tiesības saņemt palīdzību, reģistrē un nodod izska-
tīšanai Sociālo jautājumu komitejā.

26. Personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzī-
vokļus, tiek reģistrētas Pašvaldībā sociālo dzīvokļu izīrēšanas re-
ģistrā. 

27. Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo platību izīrēšanas
reģistru kārto Pašvaldības Sociālais dienests.

28. Personas (ģimenes), kuras noteiktajā kārtībā atzītas par
tiesīgām īrēt sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo platību, ir ie-
kļaujamas reģistrā tādā secībā, kādā tās iesniegušas iesniegumu
attiecīgā Pašvaldības veida saņemšanai.

29. Īres līgumu noslēdz uz sešiem mēnešiem.
30. Iesniegumu ar lūgumu atjaunot īres līgumu, atbilstoši li-

kuma «Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mā-
jām» 11. panta otrajai daļai, persona iesniedz, ja nav zaudējusi
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām. Ja iesniegums ie-
sniegts vēlāk nekā vienu mēnesi pēc sociālā dzīvokļa īres līguma
termiņa beigām, sociālā dzīvokļa īres līgums var tikt atjaunots, ja
Pašvaldība atzīst iesnieguma iesniegšanas kavējumu par pama-
totu un ja persona pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām
nebija zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

31. Sociālā dzīvokļa īres maksa ir 0,105 EUR (nulle eiro, 105
centi) par 1 (vienu) kv.m mēnesī. Papildus īres maksai tiek noteikta
maksa par apkuri, kas ir 50 % apmērā no 1,12 EUR (viens eiro
un 12 centi) par 1 (vienu) kv.m mēnesī,  par ūdeni un kanalizāciju,
kas ir 50 % apmērā no 14,30 EUR (četrpadsmit eiro un 30 centi)
mēnesī, par atkritumu izvešanu, kas ir 50 % apmērā no 1,48  EUR
(viens eiro un 48 centi) vienai personai.  Par izlietoto elektroener-
ģiju un gāzi persona apmaksā pēc faktiskā patēriņa saskaņā ar
skaitītāja rādītājiem. 

32. Sociālās dzīvojamās mājas «Rudenāji» iemītniekiem
maksa par dzīvojamās platības īri un komunālajiem pakalpoju-
miem ir 61,26 EUR (sešdesmit viens eiro un 26 centi) mēnesī,
kas ir noteikts ar Pašvaldības lēmumu par Sociālās dzīvojamās
mājas «Rudenāji» iemītnieku uzturēšanas maksu.

33. Sociālajā dzīvojamā mājā «Rudenāji» no īres un komunālo
pakalpojumu maksas tiek atbrīvotas personas, kurām ir piešķirts
trūcīgas personas statuss. 

34. Maksa krīzes situācijā nonākušām personām / ģimenēm,
kuras uzturas sociālās dzīvojamās mājas «Rudenāji» krīzes istabā,
tiek noteikta 25 eiro mēnesī, sākot ar sesto izmantošanas mē-
nesi.

35. Īres un komunālo maksājumu parādus no īrnieka piedzen
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

36. Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo platību Palīdzības
reģistrā iekļautās personas pienākums ir rakstveidā informēt Paš -
valdību par izmaiņām tās materiālajos un sociālajos apstākļos,
kuru dēļ tā iekļauta reģistrā. Ja pēc Pašvaldības rakstiska atgādi-
nājuma persona Pašvaldības noteiktajā termiņā informāciju nav
sniegusi, tā tiek izslēgta no reģistra.

37. Sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo platību izīrē uz Paš-
valdības sēdes lēmuma pamata personai (ģimenei), kura atzīta
par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli. 

V. NODROŠINĀŠANA AR pAgAIDU DZīVOJAmO tELpU
38. Personu nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu šo Notei-

kumu 7. punktā paredzētajā gadījumā, ja Pašvaldība nevar no-
drošināt šo personu ar dzīvojamo telpu 48 stundu laikā no perso-
nas iesnieguma saņemšanas, jo tai attiecīgajā brīdī nav neizīrētu
dzīvojamo telpu. Persona tiek nodrošināta ar pagaidu dzīvojamo
telpu uz laiku, ne ilgāku par gadu. 

39. Ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz Pašvaldības dzī-
vojamās telpas izīrēšanai nodrošina arī šo Noteikumu 8. punktā
minētās personas, kuras reģistrētas šo noteikumu 3.1. punktā
minētās palīdzības saņemšanai. 

VI. pAR pALīDZīBAS AttEIKUmU DZīVOKĻA 
JAUtĀJUmU RISINĀŠANĀ

40. Papildus likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā» 7. panta piektajā daļā noteiktajam Saimniecisko un īpašuma
lietu komiteja sniedz atzinumu atteikt atzīt personu par tiesīgu
saņemt likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 
3. panta pirmā punktā noteikto palīdzību, ja persona pirms palī-
dzības lūgšanas apzināti, ar savu rīcību ir pasliktinājusi savas
dzīves apstākļus, proti, ne senāk kā pirms 5 (pieciem) gadiem: 

40.1. Personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts
sakarā ar dzīvojamās telpas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas
lietošanas noteikumu pārkāpšanu; 

40.2. Personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts
sakarā ar to, ka persona nelikumīgi iemitina īrētāja dzīvojamā
telpā citas personas, tādējādi pārkāpjot dzīvojamās telpas iekšējās
kārtības un ar personu noslēgtā īres līguma noteikumus vai arī
samazinot dzīvojamās telpas platību līdz tādai platībai, kas ir ma-
zāka par 6 kv.m uz vienu cilvēku. 

41. Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja sniedz atzinumu
atteikt palīdzību, vienlaikus atceļot arī savu iepriekš pieņemto lē-
mumu par palīdzības sniegšanu, ja: 

41.1. persona atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attie-
cīgu iesniegumu; 

41.2. persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem,
kuri bijuši par pamatu palīdzības sniegšanai; 

41.3. zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu palīdzības snieg-
šanai šai personai; 

41.4. persona nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tie-
sības saņemt Noteikumos noteikto palīdzību; 

41.5. personai sniegta palīdzība, bet persona novilcina palī-
dzības sniegšanas procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz trim
dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem; 

41.6. persona Pašvaldības noteiktā termiņā nenoslēdz īres
līgumu;

41.7. persona īrē (vai īrēja) Riebiņu novada Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo platību, un personai ir īres maksas un / vai
maksas par pakalpojumu(-iem) parāds, un persona nav noslēgusi
vienošanos par parādu atmaksas grafiku vai ir noslēgusi vieno-
šanos par parādu atmaksas grafiku, bet vienošanos noteiktajos
termiņos nav pildījusi. 

42. Par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 3. panta pirmajā
punktā noteikto palīdzību Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja
sniedz lēmumprojektu Pašvaldības sēdei.

VII. NOSLĒgUmA JAUtĀJUmI
43. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Riebiņu no-

vada domes 2006. gada 10. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12
«Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā», 2013. gada 15. janvāra saistošie noteikumi
Nr. 1 «Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā», 2013.
gada 12. jūnija saistošie noteikumi Nr. 5 «Grozījumi 2013. gada
15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 «Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Riebiņu novadā»», 2013. gada 16. jūlija saistošie no-
teikumi Nr. 12 «Grozījumi 2013. gada 15. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. 1 «Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā»,
2019. gada 21. maija Riebiņu novada domes Sociāla dienesta
nolikums «Riebiņu novada sociālās dzīvojamās mājas «Rudenāji»
un sociālo dzīvokļu nolikums».  

44. Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir
reģistrētas palīdzības saņemšanai, netiek izslēgtas no palīdzības
reģistra un tām ir tiesības šo Noteikumu noteiktā kārtībā saņemt
palīdzību, ja vien nav zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu palī-
dzības sniegšanai reģistrācijas brīdī. 

45. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas.  

Paskaidrojuma raksts Riebiņu novada domes 2019. gada
15. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019

«Kārtība, kādā Riebiņu novada dome 
sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: Likuma «Par paš -
valdībām» 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo fun-
kciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Atbilstoši likuma «Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā» 5. pantu, 6. panta otro daļu, 
7. panta piekto un sesto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu,
21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu ar saistošajiem notei-
kumiem tiek noteikts personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt palī-
dzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā.

2. Īss projekta satura izklāsts: Saistošie noteikumi nosaka
personas, kuras ir tiesīgas papildus likumā «Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā» noteiktajam saņemt pašvaldības palīdzību
dzīvojamo telpu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas dzī-
vojamās telpas un veicot īrētas dzīvojamās telpas apmaiņu pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu, kārtību, kādā personu (ģimeni) var
atzīt par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, un kārtību, kādā pašvaldība
izīrē dzīvojamo telpu speciālistam. Noteikumi paredz gadījumus,
kuros pašvaldībai ir tiesības atteikt personai palīdzības snieg-
šanu.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu: Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības bu-
džetā.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā: Neietekmē. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām: Nav.  
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: Nav.

Domes priekšsēdētājs p. Rožinskis



4. 2020. gada februāris

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.

par zvejas limitiem Riebiņu novada administratīvās
teritorijas iekšējos ūdeņos 2020. gadā

Riebiņu novada dome vēlas informēt par Riebiņu novada esošo ūdenstilpņu zvejas tīklu limitiem, uz
kuriem var pieteikties no 2020. gada 1. janvāra.

Riebiņu novada ūdenstilpnēs zvejas tīklu limiti: Bicānu ezerā – 575 m (tikai murdi), Kategrades ezerā –
375 m, Rušona ezerā – 4630 m (tikai murdi), Salmeja ezerā – 315 m un Zolvas ezerā – 1094 m, pārējos
ezeros tīklu limiti paliek nemainīgi, tas ir, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu
Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 
3.11. punktu, kas nosaka, zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo no-
teikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem
aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot no-
sacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

Zvejas limiti Riebiņu novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos 2020. gadā

Maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 «Noteikumi par ūdenstilpju un rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību» 1.4 punktā noteikto maksu par rūp-
nieciskās zvejas rīku limita vienību un pamatojoties uz domes 19.04.2016. sēdes lēmumu Nr. 6&3 «Par
rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu»:

1.1. Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) – 5,70 EUR;
1.2. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos) – 19,92 EUR:
1.3. Zivju murds ar sētu, virs 30 m (iekšējos ūdeņos) – 56,92 EUR.
Iesniegumus par Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam iesniegt

Riebiņu novada domē līdz 2020. gada 1. martam. Iesniegumus lūgums sūtīt: Saules iela 8, Riebiņi,
Riebiņu novads, LV-5326. Tālrunis uzziņām: +371 65324376 vai +371 25918877. E-pasts: riebini@riebini.lv

publiskie ezeri:
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to iz-
mantošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē
privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk
kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.  
Bicānu ezers 575 m – 19 murdi (katrs pa 30 m), zvejas tīkli nav atļauti
Rušona ezers 4630 m – 154 murdi (katrs pa 30 m), zvejas tīkli nav atļauti

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij: 
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izman-
tošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam
pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu,
privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ie-
vērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Jāšezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Kategrades ezers 375 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Eikša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Kaučera ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Lielais Kurtaša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Lielais Solkas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Mazais Solkas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Salmeja ezers 315 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Zolvas ezers 1094 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Lielais Ostrovas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Mazais Kurtaša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Pieniņu ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Spuldziņu ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Mazais Ostrovas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)

privātie ezeri:
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to iz-
mantošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē
privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam
pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus.  

Lielais Kurtoša ezers 48,8 ha; 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 
Stupānu ezers  32,0 ha; 2 tīkli pa 15 m)
Sedeža ezers 27,1 ha; 
Asaru ezers  10,4 ha; 
Limaņu ezers 7,2 ha; 
Meiraukas ezers  5,2 ha; 
Rubeņu ezers  5,1 ha; 
Palšas ezers  4,3 ha; 
Markovas ezers  2,5 ha; 
Gluhoje ezers  2,0 ha; 
Kovšika ezers 1,8 ha; 
Madžutiņa ezers  1,6 ha; 
Vašeiņa ezers  1,5 ha; 
Feimaņu ezers 64 murdi 
(apsaimnieko Rēzeknes Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam 
novada pašvaldība) vērsties Rēzeknes novada pašvaldībā.

DOmES LĒmUmI
10. janvārī notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Nosaka parakstu vākšanas vietu novadā
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosinā-

šanai par apturēto likumu «Grozījumi Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likumā» un «Grozījums likumā «Par pašval-
dībām»» atcelšanu, ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums Riebiņu
novadā par parakstu vākšanas vietu noteikt: Vienoto klientu apkal-
pošanas centru, Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, Rie-
biņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326.  

21. janvārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde
Lemj par Sīļukalna pamatskolas likvidāciju

Domes deputāti tika informēti, ka izglītojamo skaits Sīļukalna
pamatskolā uz 01.09.2019. 1.–4. klasē bija 0, bet 5.–9. klasē – 15
skolēni, no tiem 9. klasi šogad pabeigs 6 izglītojamie, bet pirmsskolā
ir tikai 5 bērni, līdz ar to izglītības programmu īstenošanai ir nepie-
tiekams valsts mērķdotācijas finansējums pedagogiem.

Vienam deputātam atturoties (Jānis Kupris) un vienam deputātam
balsojumā nepiedaloties (Marija Bernāne), domes sēdē tika pieņemts
lēmums likvidēt Riebiņu novada izglītības iestādi – Sīļukalna pa-
matskolu, reģ. Nr. 4212900358, juridiskā adrese: Latgales ielā 2, Sī-
ļukalnā, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, LV-5331, 2020. gada
31. augustā.

Nolemts uzdot Sīļukalna pamatskolas direktorei Marijai Bernānei
normatīvajos aktos paredzamajā kārtībā un termiņos informēt izglī-
tojamos un viņu vecākus, izglītības iestādes pedagogus un tehniskos
darbiniekus par Sīļukalna pamatskolas likvidāciju. Uzdot Sīļukalna
pamatskolas direktorei organizēt lietu un dokumentu nodošanu gla-
bāšanai Valsts arhīvā; brīdināt pedagogus un tehniskos darbiniekus
par darba tiesisko attiecību izbeigšanu (katram individuāli). Tāpat
nolemts uzdot novada domes izpilddirektoram Jurim Leicim izveidot
Sīļukalna pamatskolas likvidācijas komisiju materiālo vērtību nodo-
šanai Sīļukalna pagasta teritoriālajai pārvaldei, bet novada domes
Izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai saskaņot Sīļu-
kalna pamatskolas likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes
ministriju.

Apstiprina zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi
Ar balsu vairākumu domes sēdē tika apstiprināts zemes nomas

pakalpojumu maksas cenrādis, kā arī noteikts, ka lēmums stājas
spēkā 2020. gada 1. februārī.

Noteikti ir pārejas noteikumi: cenrādis piemērojams nomas līgu-
miem, kuri tiks slēgti pēc 2020. gada 1. februāra. Līdz 2018. gada
30. jūnijam noslēgtajiem nomas līgumiem paliek spēkā konkrētā lī-
gumā noteiktā nomas maksas aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā
termiņa beigām. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 
19. jūnija noteikumiem Nr. 350 «Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi» un zemes nomas līguma 8. punktu
nomas līgumiem, kuri noslēgti laika periodā no 2018. gada 1. jūlija
līdz 2019. gada 31. decembrim, tiek veikti līgumu pārjaunojumi,
pārslēgšana saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ar maksas cenrādi var iepazīties pašvaldības vietnē www.riebini.lv
un pagastu teritoriālajās pārvaldēs. Tāpat sīkāks izklāsts par zemes
nomas pakalpojumu maksu un kārtību tiks publicēts informatīvā iz-
devuma «Riebiņu Novada Ziņas» marta numurā.

Apstiprina 2020. gada budžetu
Domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts saistošo noteikumu 

Nr. 2/2020 «Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu» projekts.
Sīkāk par 2020. gada budžetu lasiet pašvaldības izdevuma «Riebiņu
Novada Ziņas» februāra un marta numurā.

Veiks vecās bērnudārza ēkas demontāžu Riebiņu ciematā
Domes deputāti pieņēma lēmumu sagatavot dokumentāciju (pa-

skaidrojuma rakstu) par ēkas demontāžas darbu veikšanu. Līgumu
par dokumentācijas izstrādi slēgt ar SIA «Rēzeknes Nami» par lī-
gumcenu 700,00 EUR (bez PVN).

Pēc dokumentācijas saņemšanas un Būvvaldes saskaņojuma –
slēgt līgumu ar SIA «Demontāža» par ēkas demontāžas darbu veik-
šanu par līgumcenu 4500,00 EUR bez PVN. Pēc ēkas demontāžas
Būvvaldei izsniegt izziņu par būves neesamību dabā, uz kuras pamata
būve tiks izņemta no būvju reģistra, iesniegt to Valsts zemes dienestā
un Riebiņu novada domes grāmatvedībai ēku noņemt no bilances.

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

pASĀKUmI FEBRUĀRī  
Riebiņu KC
F 15. februārī plkst. 20.00 iepazīšanās spēle

«Mīl vai nemīl». Īpašie viesi – šova deju grupa
«Sonrisa», amatierteātris «Loba Monta», JDK
«Strūga», deju grupa «Senjorita» un citi. Ieeja
koncertā – bez maksas, bet plkst. 22.00 saldā
mīlestības balle kopā ar «Brāļiem Puncuļiem».
Ieejas maksa – EUR 5.

Sīļukalna KN 
F 20. februārī plkst. 10.00 radošā darbnīca

kopā ar Līvānu novada Gardēžu klubiņu.
F 22. februārī plkst. 15.00 vokālo ansambļu

sadziedāšanās ar draugu kolektīviem. Ieeja –
bez maksas.

Stabulnieku KN
F 22. februārī plkst. 22.00 balle kopā ar

Marcello. Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst.
23.00 – EUR 5.

Silajāņu KN
F 16. februārī plkst. 15.00 atpūtas vakars

«Valentīndienas noskaņās» disko ritmos.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 4. februāra skatāma radošajā darbnīcā

veidoto sveču izstāde «Gaismas maģija», bet
no 7. februāra – Līgas Malnaces radošo darbu
izstāde «Vai sapņus var noķert?»

F 21. februārī plkst. 11.00 Nacionālā Skaļās
lasīšanas sacensība. Preiļu reģiona fināls.

F 22. februārī plkst. 11.00 Silvijas Ivanovas
piedzīvojumi ceļojumā «Kāpēc Rio uz ielām
nedejo? Sulīgā Brazīlija».

F 27. februārī plkst. 16.00 «Viss par sve-
cēm». Minamā ceturtdiena.

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ
lūgums sekot informācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti paš -
valdības mājas lapā un informatīvajā izdevumā «Rie-
biņu Novada Ziņas».


