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Neskatoties uz laikapstāk-
ļiem un vīrusa draudiem, arī
šogad notika vislatvijas akcija
Lielā Talka, uz kuru tika pie-
teiktas 955 talkošanas vietas,
kas ir tikai par 1/3 mazāk nekā
pērn. Arī Riebiņu novadā šogad
tika talkots nedaudz neierastā
formā: bija pieteiktas gan solo
talkas, gan talkas, kur talkoja
ģimenes, gan arī cilvēku grupas
ne vairāk kā 25 cilvēku sastāvā.
Kopumā tika savākti 598 maisi
ar atkritumiem.

Tradicionāli Sīļukalna med-
nieki sakopa autoceļa nomales
lielceļa Rudzāti–Stirniene posmā
Aizpurieši–Kassalieši un meža
ceļa Aizpurieši–Vilciņi, kā arī
ceļa posmā Sīļukalns–Čaunāni.
Pateicoties algotiem pagaidu sa-
biedrisko darbu bezdarbniekiem,
Rušonas pagasta kapsētās tika sa-
vākti atkritumi, kas nesadalās
dabā. Šādi atkritumi tika savākti
arī Riebiņu kapsētā, kur lielākie
iniciatori bija pensionāru biedrī-
bas dalībnieces. Tāpat sakopts
tika arī Silajāņu un Sīļukalna cie-
mata centrs. 

Kopumā novadā līdz talkas
dienai tika pieteiktas 9 talkošanas
vietas, taču, ņemot vērā pašrei-
zējo situācijā saistībā ar Covid-
19 vīrusa izplatību, ievērojot dro-
šības pasākumus, daudzviet ie-
dzīvotāji organizēja solo talkas
gan oficiāli izsludinātajā Lielās
Talkas dienā, gan pirms un pēc
tās, sakopjot savus īpašumus. 

Kā norāda Lielās Talkas or-
ganizatori, Latvija šogad var kal-
pot par piemēru visām pasaules
valstīm, jo pat sarežģītajos ap-
stākļos, kad valstī noteikts ārkār-
tējs stāvoklis, cilvēki rūpējās ne
tikai par savu veselību, bet arī ap-
kārtējo vidi. 

Tādēļ ir gandarījums un pal-
dies jāsaka visiem tiem entuzias-
tiem, labprātīgajiem un aktīva-
jiem novada iedzīvotājiem – tal-
ciniekiem, organizētājiem un at-
bildīgajiem, kas iesaistījās Lielajā
Talkā 2020. Īpašs paldies koor-
dinatoriem pieteiktajās talkošanas
vietās: Dainim Alžānam, Inga
Jurkānei, Arnim Opolajam, Ilgai

Kodorei, Voldemāram Teilānam,
Vitālijam Slūkam, Riebiņu se-
nioru biedrībai, Arturam Stabul-
niekam, Alīnai Baranovai un vi-
siem nenosauktajiem, kas pieda-
lījās talkošanā.

Kā katru gadu ļoti operatīvi
tās pašas dienas pēcpusdienā no-
vadā strādājošais atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmums nogā-
dāja Lielās Talkas ietvaros savāk-
tos atkritumus Dienvidlatgales re-
ģiona atkritumu noglabāšanas po-
ligonā.

R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators

Riebiņu novadā

Lielās Talkas ietvaros Riebiņu novadā 
savākti 598 maisi ar atkritumiem

Lielās Talkas ietvaros tika ne tikai savākti atkritumi, bet arī uzsākti
labiekār tošanas darbi. Riebiņu ciemata Rēzeknes ielas 1 nama iedzīvotāji
izvēlējās tieši šo dienu, lai uzsāktu projekta realizāciju, kas paredz
labiekārtot un padarīt drošāku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkārtni,
demontējot sašķidrinātās naftas gāzes tvertnes un to vietā izbūvējot
apzaļumotu stāvlaukumu.

Noslēdzies 2019./2020. mācību gads
novada izglītības iestādēs

Šogad 2019./2020. mācību gads noslēdzās neparasti, jo izglīto-
jamie no 13. marta mācījās attālināti, tāpat nenotika arī tradicio-
nālais gada noslēguma pasākums novadā. Neskatoties uz to, ka
tika atcelti dažādi konkursi, sacensības, olimpiādes, varam lepoties
ar Riebiņu novada skolēnu sasniegumiem.

Pēc novada domes sēdē apstiprinātās kārtības, kādā Riebiņu novada
izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpus klases konkursos un sporta sa-
censībās 2019./2020. mācību gadā kopā diplomus un naudas balvas
saņēma 117 skolēni: 52 skolēni no Riebiņu vidusskolas,11 skolēni no
Sīļukalna pamatskolas, 4 skolēni no Rušonas pamatskolas, 38 skolēni
no Galēnu pamatskolas un 12 skolēni no Dravnieku pamatskolas.
Turklāt Atzinību un naudas balvu par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu
saņēma 11 pedagogi, tajā skaitā deviņi Riebiņu vidusskolas skolotāji:
Anna Meluškāne, Alla Solovjova, Ārija Pudule, Diāna Bravacka, Ilze
Grigule, Laila Vibornā, Anita Puncule, Mārīte Pokšāne, Skaidrīte Vu-
lāne, kā arī Dravnieku pamatskolas skolotāja Irēna Mičuliša un Sīļu-
kalna pamatskolas skolotājs Jānis Upenieks.

Varam lepoties ar sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs:
kopā iegūtas 45 godalgotas vietas, tajā skaitā valsts mērogā – trīs
(krievu valodā kā svešvalodā un ZPD); Latgales reģionā – četras
(ZPD); starpnovadu – 25 (angļu valodā, bioloģijā, vēsturē, matemātikā,
fizikā, krievu valodā, dabaszinātnēs, latviešu valodā un literatūrā, ķī-
mijā, filozofijā) un Riebiņu novadā – 13. 

Priecājamies par veiksmīgu piedalīšanos ārpusklases aktivitātēs:
dažādos jaunrades un radošo darbu literārajos un mākslas konkursos;
skatuves runas un stāstnieku konkursos; valsts pētniecisko darbu kon-
kursā «Vēsture ap mums» iegūtas divas 2. vietas un divas 3. vietas; god -
algas 48. starptautiskajā bērnu mākslas konkursā «Lidice 2020», bet,
gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem, Galēnu pamatskolas tautu deju
kolektīvi atlases skatē ieguva 1. un 2. pakāpi, bet Riebiņu vidusskolas
folkloras kopa «Jumalāni» rezultatīvi piedalījās rīkotajos pasākumos.

Kā jau katru gadu, pateicamies arī sportistiem par izcīnītām uzva-
rām Latvijas, Latgales reģiona un starpnovadu mēroga čempionātos. 

Paldies izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, skolēniem un ve-
cākiem par paveikto darbu 2019./2020. mācību gadā. Lai visiem vese -
līga vasara! 

Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore 
Evelīna Visocka

Lauku atbalsta dienestā (LAD) informē, ka
no 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks
projektu pieņemšana pasākumā «Atbalsts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības». Ceturtajā projektu pieņemšanas
kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 4,1
miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģio-
nalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai ma-
zajai saimniecībai ir 15 000 eiro.

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada
kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā
pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības eko-
nomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta
iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepār-
sniedz  15 000 eiro.

Darījumdarbības plāns jāsagatavo vismaz di-
viem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam laik-
posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iesniegums jāgatavo sadarbībā ar kon-
sultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto kon-
sultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā arī pro-
jekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mā-
jaslapā www.lad.gov.lv sadaļā «Projekti un investī-
cijas». Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar
drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām:
67095000. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Mazie lauksaimnieki varēs pieteikties 15 000 eiro
vienreizējam atbalstam

Riebiņos uzstādīti vingrošanas kompleksi

Projekta LLI-402 «Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, bal-
stoties uz sporta aktivitātēm» (akronīms: risk-free) ietvaros Riebiņu
novada Riebiņu ciematā aizvadītā gada rudenī tika uzstādīta skritu-
ļošanas rampa, bet šī gada maijā – vingrošanas komplekss un rāp-
šanās komplekss. Šis projekts ir tapis, Riebiņu novada pašvaldībai
sadarbojoties ar projekta partneriem – Latgales plānošanas reģionu
un Latgales reģiona attīstības aģentūru.

Skrituļošanas rampa ir uzstādīta pie Riebiņu novada domes, rāpšanās
komplekss – pie Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis», bet
vingrošanas komplekss – Riebiņu vidusskolas teritorijā.

Viens no projekta mērķiem ir sporta infrastruktūras izveide un uzla-
bošana 13 Latvijas un divās Lietuvas pašvaldībās, lai nodrošinātu sporta
aktivitāšu pieejamību riska grupas bērniem un jauniešiem, tādējādi no-
drošinot projekta mērķa grupas sociālu iekļaušanu.

Aicinām novada bērnus un jauniešus izmantot uzstādīto aprīkojumu
sporta aktivitātēm, kā arī ievērot to lietošanas noteikumus.

Projekts LLI-402 «Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties
uz sporta aktivitātēm» (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Šo projektu
finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR.
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88
EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Papildus sporta aktivitātēm kā sporta nodarbībās, tā arī ikdienā
pieejams vingrošanas komplekss pie Riebiņu vidusskolas.



2. 2020. gada jūnijs

SaISToŠIe NoTeIkuMI Nr. 4/2020
APSTIPRINĀTI

ar Riebiņu novada domes 2020. gada 21. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 17; protokola Nr. 6

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 
2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7

«RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS» 
Izdots pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 24. pantu, 

21. panta pirmās daļas 1. punktu 
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

1. Izdarīt grozījumus Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 7 «RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS», papildinot Sais-
tošos noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

«28.1» Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai
nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, komitejas priekšsē-
dētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un
skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas
loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību
attālināti komitejas sēžu protokolētājam. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu
komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis apstiprina, parakstot ko-
mitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.»

2. Izdarīt grozījumus Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 7 «RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS», papildinot Sais-
tošos noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

«57.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar
ierasties domes sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, domes priekšsēdētājs var no-
teikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā), ja domes sēdes norises vietā klāt neesošais domes deputāts ir reģistrējies
dalībai domes sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti domes sēžu
protokolētājam. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes norises
vietā klātneesošais domes deputāts apstiprina, parakstot domes sēdes protokolu ar elek-
tronisko parakstu.

PaSkaIdRoJuMa RakSTS 
Riebiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020 

«Par grozījumiem Riebiņu novada domes 
2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 

«RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS»»

SaISToŠIe NoTeIkuMI NR. 5/2020
APSTIPRINĀTI

Riebiņu novada domes 2020. gada 19. maija sēdē
(lēmums Nr. 13, protokols Nr. 7)

Par Riebiņu novada pašvaldības 
pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju

saistībā ar Covid-19 izplatību 
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
Likuma 35. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Riebiņu novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā
sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, tā saņemšanas kārtību, apmēru
un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Pabalstu piešķir ģimenēm / personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
Riebiņu novada administratīvajā teritorijā ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdī.

3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā si-
tuācija saistībā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj no-
drošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam
no šādiem kritērijiem:

3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, per-
sona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi ārkārtējās situācijas periodā,
personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts,
pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas
personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, persona, kura Nodar-
binātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu gadu, bet nepiedalās algoto pagaidu
sabiedrisko darbu pasākumā, vientuļa, ilgstoši nestrādājoša persona un nav Nodarbinātības
valsts aģentūras uzskaitē u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts vai arī dati tiek iegūti
no pašvaldībā pieejamajiem reģistriem, 

3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atro-
doties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi
un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.), kas dokumentāli
tiek apliecināts;

3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu,
kas dokumentāli tiek apliecināts.

4. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00
eiro (astoņdesmit eiro, 00 centi) mēnesī. 

5. Saistošajos noteikumos noteiktā pabalsta izmaksu nodrošina Riebiņu novada paš -
valdības Sociālais dienests.

6. Kopējā piešķirtā pabalsta summa vienai ģimenei (personai) nevar pārsniegt Riebiņu
novada domes 2018. gada 21. jūnija saistošo noteikumu Nr. 12/2018 «Par Riebiņu
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem» 32. punktā noteikto apmēru.

7. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem
kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Riebiņu novada Sociālais dienests, saņemot
personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

PaSkaIdRoJuMa RakSTS
Riebiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020 

«Par Riebiņu novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā 
ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību»

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis



2020. gada jūnijs 3.

doMeS LĒMuMI
19. maijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Veic prezizējumus un papildinājumus nolikumā
par kārtību, kādā tiks nodrošināta palīdzība novada

iedzīvotājiem pārtikas iegādei 
Domes sēdē tika precizēts un papildināts Riebiņu

novada domes 2020. gada 14. aprīļa apstiprinātais
nolikums «Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas ie-
gādē Riebiņu novada ģimenēm ar bērniem un no-
vada izglītības iestāžu izglītojamajiem ārkārtas si-
tuācijas laikā».

Nolemts precizēt un papildināt  kārtības 2.1 un
2.2. punktu šādā redakcijā: «2.1. Ievērojot iepriekš
minēto regulējumu, valsts budžeta dotāciju izglīto-
jamo brīvpusdienām pašvaldība var izlietot tikai
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušo 1.–9. klases izglītojamo no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdinā-
šanai, tajā skaitā privāto izglītības iestāžu un spe-
ciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai. Valsts
budžeta dotācijas izlietojuma apjomu uz vienu izglī -
tojamo nosaka pašvaldība. Riebiņu novada pašval-
dībā valsts budžeta dotācija izglītojamo brīvpus-
dienām tiek piešķirta Riebiņu novada administratī-
vajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.–4. klašu
izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm. 2.2. Valsts budžeta dotācija
mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas: mācību dienu
skaits mēnesī x 0,71 EUR dienā x skolēnu skaits 1.–
4.  klasē (aprīlī mērķdotācija ir 1547,80 eiro)». No-
lemts papildināt 3.4., 3.5. un 3.6. punktu šādā re-
dakcijā: «3.4. Riebiņu novada dome ārkārtas situā-
cijas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. mai-
jam, pašvaldības piešķirto finansējumu brīvpusdie-
nām 0,80 EUR apmērā vienam izglītojamajam mā-
cību dienā (pirmsskolas vecuma bērniem, pamat-
skolas un vidusskolas skolēniem) izsniedz pārtikas
kuponu 16,00 EUR vērtībā vienu reizi aprīlī un
vienu reizi maijā vienam no izglītojamā vecākiem,
kā atbalstu pārtikas iegādei. 3.5. Piešķirt un izsniegt
2 pārtikas kuponus 16,00 EUR vērtībā par aprīli
un maiju trūcīgai, maznodrošinātai un daudzbērnu
ģimenei, kura audzina bērnus vecumā no 5–6 ga-
diem, no 1.–4. klasei un no 5.–12. klasei, kuri ār-
kārtas situācijas laikā, sakarā ar izglītības iestādes
slēgšanu, neapmeklē izglītības iestādi, kuru dzīves -
vieta deklarēta Riebiņu novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā un kuri mācās cita novada
skolā un ēdināšanas izdevumu segšanas atbalstu
jau nav guvuši no citas pašvaldības. 3.6. Lai saņem -
tu 3.5. punktā paredzēto atbalstu skolēna likumis-
kajam pārstāvim Riebiņu novada pašvaldībā ir jā-
iesniedz iesniegums (iesnieguma veidlapa) kādā no

šiem veidiem: 3.6.1. papīra formātā Riebiņu novada
pašvaldībā Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads,
speciālajā sūtījumiem paredzētajā pastkastītē; 3.6.2.
papīra formātā kādā no Riebiņu novada pagasta
teritoriālajām pārvaldēm; 3.6.2. elektroniski nosūtot
ieskenētu dokumentu uz e-pastu: riebini@riebini.lv».

Apstiprina projektu rezultātus
Domes deputāti apstiprināja biedrības «Jaunie

Spārni» projektu «Diennakts nometne «Tauriņu sa-
lidojums»», biedrības «Riebiņu novada attīstības
biedrība» projektu «Saliec rītdienu 153 dienās» un
biedrības «Galēnu kultūrvēstures biedrība» projektu
«Būt drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi». Nolemts
noraidīt biedrības «SlacklineLv» iesniegto projekta
pieteikumu (atbilstības kritēriju neizpildes dēļ).

Nolemts piešķirt Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai» Jauniešu iniciatīvu
projektu finansējumu 4600,00 EUR  apmērā katram
apstiprinātajam projektam tā īstenošanai, bet pro-
jekta iesniedzējiem līdz projektu īstenošanas uzsāk-
šanas datumam jānoslēdz līgums ar pašvaldību par
projektu īstenošanu. Projekta koordinatorei uzdots
sagatavot un izsūtīt lēmumu visiem projektu pietei-
kumu iesniedzējiem, kā arī sadarbībā ar projektu
īstenotājiem sekot līdzi situācijai un ierobežojumiem
valstī, attiecīgi nepieciešamības gadījumā pieņemot
lēmumus vai veicot grozījumus projektos.

Apbalvos labākos skolēnus un pedagogus
Domes sēdē tika apstiprināta kārtība, kādā Rie-

biņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji
tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta sacen-
sībās 2019./2020. mācību gadā. 

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā

pieņemto lēmumu par pretendenta noteikšanu ie-
pirkumā. Nolemts slēgt līgumu: 

‚ ar SIA «Ošukalns» par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu ar melno segumu bedrīšu remontu
ar bitumena emulsiju un šķembām vai asfaltbetonu
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2020. gadā ar
piedāvāto līgumcenu 19 880,00 EUR bez PVN,

‚ ar SIA «Alberts GS» par dokumentācijas sa-
gatavošanu un jumta seguma nomaiņu Sīļukalna
kultūras nama ēkai ar piedāvāto līgumcenu 
31 530,00 EUR  bez PVN.

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

Riebiņu novada domes «Uzņēmēju grantu
projektu konkurss 2020» ietvaros saimnieciskās
darbības veicēja Inese Šuksta ir realizējusi pro-
jektu «Bērniem piepūšamā atrakcija, Tev – 100 %
atpūta!».

Projekta mērķis: dažādot brīvā laika pavadīšanas
iespējas, veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos
aktīvā un veselīgā brīvā laika pavadīšanā, izveidojot
un sniedzot pakalpojumu – piepūšamo atrakciju
noma Riebiņu novadā. 

Piedaloties projektā, tika iegādāta profesionālā PVC
piepūšamā atrakcija «Klauniņš» un «Gaisa pūtējs».

Šīs atrakcijas platība ir 27,60 m². Tās garums ir
6,10 metri, platums – 4,60 m, augstums – 4,70 m.

Maksimālā koncentrētā slodze: 68 kg, bet maksi-
mālais svars vienlaicīgi: 340 kg. Atrakcija ir droša,
jo visos kritiskajos punktos ir uzlikti papildus sieti,
lai vecāki būtu droši par saviem bērniem. Piepūšamā
atrakcija atbilst LVS EN 14960:2013 standartam un
EN71 direktīvām.

Piepūšamajām atrakcijām ir lielisks dizains, un
tās ideāli iederēsies jebkurā bērnu pasākumā vai
vienkārši dārza svētkos. Atrakcija sastāv no lēkāja-
mās virsmas, lielas rāpšanās sienas ar diviem lieliem
slidkalniņiem. Sīkāk par atrakciju un tās nomas no-
teikumiem: +37127130411 (Inese).

Inese Šuksta, projekta realizētāja

Realizējot projektu, 
iegādātas piepūšamās

atrakcijas

Paziņojums par projektu konkursa rezultātiem 
Riebiņu novada dome no 2020. gada 25. februāra līdz 20. aprīlim

(ar pagarinājumu) aicināja jauniešu organizācijas, biedrības vai
nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus
atklātajam projektu konkursam «Priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas (PMP) riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos».

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sa-
darbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» ietvaros. 

Riebiņu novadā konkursam tika iesniegti četri projektu pietei-
kumi. Komisija trīs locekļu sastāvā projektus izvērtēja un īstenošanai
apstiprināja trīs projektu pieteikumus.

Biedrība «Jaunie Spārni», projekts «Diennakts nometne
«Tauriņu salidojums»» – 47 punkti. Projekta mērķis ir Riebiņu no-
vada Rušonas pamatskolas 20 bērniem un jauniešiem noorganizēt
diennakts nometni piecu dienu garumā, kurā nodrošināt labvēlīgus
apstākļus veselības nostiprināšanai, organizēt izglītošanos un atpūtu,
veicināt līdzdalību, attīstot radošo un intelektuālo personības poten-
ciālu, individuālās spējas un dotības, radošo aktivitāti, ievērojot katra
bērna un jaunieša intereses.

Biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība», projekts «Sa-
liec rītdienu 153 dienās» – 46,5 punkti. Projekta mērķis – izveidot
neformālu jauniešu klubu, iesaistīt Riebiņu novada priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus pozitīvās un motivējošās
neformālās apmācībās un aktivitātēs, apgūstot jaunas prasmes un ie-
gūstot piederības sajūtu. Ar projekta «Saliec savu rītdienu 153 dienās»
palīdzību motivēt jauniešus rast iedvesmu rītdienai – nākotnei, radīt
draudzīgu vidi un drošības sajūtu, sniegt atbalstu, lai jaunietis pār-
liecinoši turpinātu ceļu uz izvirzīto mērķu un sapņu īstenošanu.

Biedrība «Galēnu kultūrvēstures biedrība», projekts «Būt
drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi» – 45,3 punkti. Projekta mērķis
ir attīstīt jauniešu prasmi strādāt komandā, sociālās prasmes, moti-
vāciju, veidot stiprāku raksturu, nomainot jauniešu ierasto vidi, pa-
plašināt redzējumu par sociāliem izaicinājumiem sabiedrībā.

Viens iesniegtais projekta pieteikums tika noraidīts, neizpildot
atbilstības kritērijus.

2019./2020. mācību gadā projektā «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai» tika iesaistītas četras Riebiņu novada
izglītības iestādes. Šajos jaunatnes iniciatīvu projektos piedalīties
plānots Rušonas, Galēnu un Dravnieku pamatskolu audzēkņiem –
gan PMP riska grupas, gan pārējiem skolēniem. 

Projektus plānots īstenot laika posmā no 2020. gada jūlija līdz 
2021. ga da martam. Projekta iesniedzējiem līdz projektu īstenošanas
uzsākšanas datumam jānoslēdz līgums ar pašvaldību par projektu
īstenošanu. Atbalstāmā summa katram projektam ir 4600 EUR, kas
pilnā apjomā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. 

Projekta koordinatore Riebiņu novadā 
Antra Meluškāne 

12. maijā sociālās aprūpes centrā (SAC) «Rušona», ievērojot
visus piesardzības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa in-
fekcijas izplatību, notika Mātes dienai veltīts pasākums. Šajā
skaistajā pavasara dienā daba bija neparasti ziemīga: no rīta uz-
sniga sniegs, bet zem tā segas baltuma ziedēja un smaržoja ievas,
tulpes un narcises.

Uz pasākumu bija uzaicināts muzikants no Riebiņu kultūras centra –
Oskars Bērziņš, kurš priecēja māmiņas ar jautrām un skanīgām dzies-
mām akordeona pavadībā. Savukārt Riebiņu novada domes priekšsē-
dētājs Pēteris Rožinskis ieradās godināt māmiņas un vecmāmiņas,
pasniedzot sirmgalvēm ziedus un grozu ar augļiem.

SAC dzīvojošās mammas un vecmammas dziedāja līdzi, priecājās
kopā ar ciemiņiem un darbiniekiem, un visi kopā vienojās kopīgā dziesmā.
Savukārt aprūpes centra pavāres bija parūpējušās par svētku cienastu.

No sirds pateicamies klientu un darbinieku vārdā Riebiņu novada
domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim un muzikantam Oskaram
Bērziņam.

SAC «Rušona» sociālā darbiniece 
E. Ornicāne

Neskatoties uz daudzajiem pastāvošajiem ierobežojumiem, SAC «Rušona»
mammām un vecmammām Mātes dienā tika radīti svētki!

Piepūšamās atrakcijas gaida savus klientus.

Mātes diena SaC «Rušona»



4. 2020. gada jūnijs

Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

Paradoksāli, taču Covid-19 apstādinātais
laiks ir raisījis mūsos cēlākas jūtas: solidaritāti,
pieticību, jēgpilnāku attieksmi pret ikdienas ru-
tīnu. Tas arī ir licis uz savas ādas izjust to, ko
nozīmīga sabiedrības daļa jūt gadiem: vecāka
gada gājuma cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, hro-
niskām saslimšanām, fiziskiem un garīgiem
traucējumiem, kuri bieži vien arī «normālajā»
ikdienā spiesti pavadīt laiku izolēti vai baudīt
dzīvi ar ierobežojumiem.

Viduslatgales pārnovadu fonds jau septīto gadu
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas no-
vadā apzina bērnus, kuriem kādas slimības dēļ dzīvē
netrūkst objektīvu šķēršļu. Bērnus ar īpašām vaja-
dzībām, bet mums visiem saprotamiem sapņiem.
Vienam tā ir mācībām nepieciešama lieta, citam –
lieta, kas padara ikdienu paciešamāku un patīka-
māku, vēl citam – jauns, nebijis piedzīvojums, kuru
sirds kāro, bet nesasniedz.

Labdarības akcija «Piepildīt sapni» ir ikgadēja
iespēja kopīgiem spēkiem piepildīt šo bērnu kārotos
sapnīšus. Mēs nevaram kā burvju fejas pamāt ar
kociņu un iedot bērniem labu veselību, bet varam
kopā saziedot līdzekļus, lai bērnu ilgošanās pēc no-
derīgas, attīstošas vai iepriecinošas lietas kļūtu par
īstenību.

Šogad esam apņēmušies īstenot 15 bērnu sap-
ņus. No Preiļu novada savu sapņu piepildījumu
gaida seši bērni, no Riebiņu novada – trīs bērni, no
Līvānu novada ilgojas četri bērni, bet no Vārkavas
novada pie kārotām lietām cer tikt divi bērni.

Mēs aicinām ikvienu savu iespēju robežās uz
brīdi kļūt par «labo feju» – «Piepildīt sapni» zie-
dotāju. Ziedojot mēs atdodam kādu daļu savas nau-
das, bet iegūstam pretim bērnu laimīgās acis, uzti-
cēšanos pieaugušajiem un pasaulei, pārliecību, ka

skaļi izteiktas vēlēšanās tiek sadzirdētas, un mēs
palīdzam viens otram tās īstenot. Saka, laimi un
veselību par naudu nenopirksi. Bet ziedošana ir
viens no veidiem, kā par naudu padarīt pasauli la-
bāku un cilvēkus priecīgākus. 

Izlasīt par bērniem, kuri gaida jūsu atbalstu, un
iespēja ziedot ir Viduslatgales pārnovadu fonda mā-
jaslapā www.vlpf.lv.

Ziedojot norādiet «Ziedojums – Piepildīt sapni».
Jebkura Jūsu ziedotā summa palīdzēs piepildīt bērna
sapni, veicinās viņa dzīves kvalitātes uzlabošanos!
Fondam ir sabiedriskā labuma statuss, tāpēc zie-
dotāji var piemērot iedzīvotāju vai uzņēmumu ie-
nākuma nodokļu atlaidi. Visi saziedotie līdzekļi
tiek izmantoti tam paredzētajam mērķim. Fonda
administratīvās izmaksas netiek segtas no Jūsu zie-
dojumiem.

Fonda rekvizīti: 
Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds»
Reģ. nr. 40008210954
AS «SEB Banka»
Konta nr. LV35UNLA0050021079970
AS «Citadele banka»
Konta nr. LV17PARX0016753060001
AS «Swedbank»
Konta nr. LV72HABA0551046892983 

Informācija par nodibinājumu «Viduslatgales
pārnovadu fonds» www.vlpf.lv, vlpf@inbox.lv,
28399197; par labdarības akciju: https://www.vlpf.lv/
piepildit-sapni/labdaribas-akcija-piepildit-sapni-7

Labdarības akcija «Piepildīt sapni – 7»
PaSĀkuMI JŪNIJĀ

Riebiņu centrālā bibliotēka
F Jūnijā skatāma Artūra Pakera sērkociņu kastīšu ko-

lekcijas izstāde «Iededz uguntiņu!», kā arī izstāde «Pavasara
krosa patronese» no cikla «Pēdas dzimtajā zemē».

F Līdz 15. jūnijam iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt fo-
togrāfijas konkursam «Riebiņi ābeļziedu krāšņumā», sūtot
savus darbus uz biblioteka@riebini.lv vai riebinubiblio-
teka@riebini.lv 

Ar visiem jūnijā paredzētajiem pasākumiem, literārajām un te-
matiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības vietnē www.rie-
bini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sociālajos tīklos http://www.drau-
giem.lv/riebinubiblioteka/ un http://facebook.com/riebinubiblioteka 

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

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli in-
formatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā un in-
formatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».

kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2020. gadā*
6. jūnijā plkst. 12.00 – Baltskaru kapsētā.
7. jūnijā plkst. 14.00 – Rutuļu kapsētā.
7. jūnijā plkst. 15.00 – Solkas kapsētā.
7. jūnijā plkst. 15.00 – Petravsku kapsētā.
13. jūnijā plkst. 11.00 – Pieniņu katoļu draudzes kapsētā; plkst. 10.00 
Sv. Mise Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīcā.
13. jūnijā plkst. 12.00 – Bukšinu kapsētā.
13. jūnijā plkst. 12.00 – Teilānu kapsētā.
20. jūnijā plkst. 12.00 – Saunas Vulānu kapsētā.
21. jūnijā plkst. 12.00 – Krištopeņu kapsētā; plkst. 11.00 Sv. Mise Ru-
šonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.
27. jūnijā plkst. 12.30 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā; plkst. 11.00 
Sv. Mise Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā.
4. jūlijā plkst. 13.00 – Eikšas kapsētā ar Sv. Misi. 
5. jūlijā plkst. 12.00 – Rušonas kapsētā; plkst. 11.00 Sv. Mise Rušonas 
Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.
4. jūlijā plkst. 12.00 – Krištobu kapsētā. 
4. jūlijā plkst. 14.00 – Seiļu kapsētā.
11. jūlijā plkst. 12.00 – Opolūs kapsētā.
11. jūlijā plkst. 13.30 – Salenieku kapsētā.
18. jūlijā plkst. 12.00 – Maltas Trūpu kapsētā.
25. jūlijā plkst. 12.00 – Červiniku kapsētā.
25. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā ar Sv. Misi.
26. jūlijā plkst. 14.30 – Baibu kapsētā.
1. augustā plkst. 12.00 – Pastaru kapsētā. 
8. augustā plkst. 12.00 – Trūpīšu kapsētā.
22. augustā plkst. 13.30 – Vidsmuižas kapsētā; plkst. 12.00 Sv. Mise 
Vidsmuižas Sv. Gara Romas katoļu baznīcā.
29. augustā plkst. 12.00 – Salīšu kapsētā.

Informācija par kapusvētkiem Sprindžu, Sila kapsētā (Ondzuļos), Žo-
gotu, Kokoriešu, Antonišku, Rutkovsku-Kažu, Eisāgu, Gailīšu un Silajāņu
kapsētā vēl tiks precizēta un publicēta pašvaldības vietnē www.riebini.lv 

*Informācija uz 29.05.2020.

Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības
un Roberta Mūka muzeja

dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam 
veltītā jaunrades darbu konkursa

NOLIKUMS
Konkursa mērķis:
Skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos.
Konkursa uzdevumi:
• Rosināt skolēnus iepazīt R. Mūka dzeju un esejas,
• Mudināt ikdienā saskatīt neparasto un savdabīgo,
• Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā.
Konkursa tēma:
«Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko tu tur redzi?» (R. Mūks.)
Konkursa noteikumi:
Dalībnieki – Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņi
2. – 4. klase, 5. – 7. klase, 8. – 9. klase, 10. – 12. klase.
Dalībnieku uzdevums:
Uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu
virsrakstu.
Darba apjoms: līdz 2 A4 formāta lapām datorsalikumā. 
Skolotājs – konsultants elektroniski iesūta ne vairāk kā četrus darbus no
vienas klases  līdz 2020. gada 13. oktobrim rmmg@inbox.lv 
Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz apbalvošanu konkursa
noslēguma pasākumā 2020. gada 13. novembrī plkst. 13.00 Galēnu
pamatskolā vai (atkarībā no apstākļiem) noslēguma pasākums un
rezultātu paziņošana tiks organizēta ar iespēju pieslēgties tiešsaistē. 
Projekta vadītāja: Mārīte Upeniece – Skutele (rmmg@inbox.lv, 28362473)

NB!!! Iesūtot darbu konkursam, skolotāja/-s apliecina, ka ar audzēkņu vecā-
kiem/likumiskajiem pārstāvjiem ir saskaņots, ka tiks veikta audzēkņu personas datu
apstrāde un ka audzēkņu personas dati (vārds, uzvārds, klase, skola) un konkursa
noslēguma pasākuma fotogrāfijas, kurās redzams audzēknis, var tikt publicētas tī-
mekļa vietnēs, drukātajos izdevumos, TV ierakstos u.tml. Ja nevēlaties, ka šī infor-
mācija tiek publiskota, lūdzu, informējiet par to konkursa organizatorus.


