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Riebiņu novada dome uzsā-
kusi īstenot projektu Nr. 19-03-
AL21-A019.2204-000007  «Til-
tiņu izgatavošana un uzstādī-
šana Riebiņu parkā», kas tiek
realizēts Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasā-
kuma 19.2. «Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ak-
tivitātes 19.2.2 «Vietas potenciā-
la attīstības iniciatīvas» rīcības
2.2. «Apkārtējās vides infrastruk-
tūras un kultūras objektu sagla-
bāšana un uzlabošana» ietvaros.

Sākotnējā projektu izvērtē-
šana noritēja biedrībā «Preiļu ra-
jona partnerība», tālāk – Lauku
atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir labiekārtot
Riebiņu parka teritoriju, izgatavot
un uzstādīt trīs tiltiņus, tādējādi
veicinot dzīves un atpūtas kvali-
tāti vietējai kopienai, uzlabojot
parka ainavu un piesaistot tūristus
apmeklēt Riebiņu novadu, tajā
skaitā Riebiņu parku.

Projekta īstenošanas rezultātā
tiks labiekārtots Riebiņu parks,
papildinot to ar 3 tiltiņiem ko-
pumā 53 m garumā. Tiltiņu izga-
tavošanai un uzstādīšanai, pēc
cenu aptaujas rezultātiem, no-
slēgts līgums ar SIA «Akron».

Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 23 050,50 EUR ap-

mērā, no kurām 2305,05 EUR ir
pašvaldības finansējums (10 %
no attiecināmām izmaksām), sa-
vukārt 20 745,45 EUR ir publis-
kais finansējums. 

Projektu plānots īstenot līdz
2020. gada 30. novembrim. 

Attīstības un plānošanas daļa 

Projekta ietvaros Riebiņu parkā tiks uzstādīti tiltiņi 

Pašvaldības iestāžu darbs ārkārtas situācijas laikā
pagarināts līdz 12. maijam

Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2010. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu», līdz turpmākajam rīkojumam, no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada
12. maijam ir pārtraukta novada iestāžu klientu apkalpošana klātienē un darbinie-
kiem atļauts pēc izvēles, izvērtējot darba specifiku, strādāt attālināti. Ņemot vērā,
ka visiem speciālistiem ir nodrošināta pieeja darba e-pastiem, aicinām iedzīvotājus jau-
tājumu gadījumā sazināties ar speciālistiem elektroniski.

Tāpat Riebiņu novada dome aicina iedzīvotājus izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, intere-
sējošos jautājumus skaidrot attālināti, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādēs klātienē.

Pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti neklātienes formā:
v Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: riebini@riebini.lv, vai pa pastu:

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

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

saraksts ir pieejams pašvaldības vietnē www.riebini.lv
v Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs līdz 2020. gada 12. maijam pakalpojumus sniedz attā-

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

66954837 vai rakstot uz riebini@pakalpojumucentrs.lv
v 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.

Realizējot projektu, Riebiņu parkā tiks uzstādīti trīs tiltiņi, lai vietējiem
parka apmeklētājiem un tūristiem atkal būtu iespēja aizstaigāt uz parkā
esošo saliņu.

Tiek izsniegtas pārtikas pakas 
un pārtikas kuponi

Riebiņu novada domes deputāti 2020. gada 14. aprīļa ārkārtas
sēdē pieņēma lēmumu par «Atbalsta sniegšanas kārtību pārtikas
iegādē Riebiņu novada ģimenēm ar bērniem un novada izglītības
iestāžu izglītojamajiem ārkārtas situācijas laikā», lai aprīlī un
maijā atbalstītu Riebiņu novada administratīvajā teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušās ģimenes, kas audzina bērnus, un tās ģime-
nes, kuru bērni izglītojas Riebiņu novada izglītības iestādēs.

Lēmums tika pieņemts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada
12. marta rīkojumam Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu»,
lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām
izlietojumu. Pašvaldības aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta do-
tāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klases izglītojamiem par
laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašval-
dības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušo 1.–4. klases izglītojamo, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanai.  

Tikai tad, ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošinā-
šanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes
lēmumam pašvaldība ir tiesīga izlietot tos administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušo 5.–9. klases izglītojamo, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanai.

Riebiņu novada dome nolēma piešķirtās valsts budžeta dotācijas
brīvpusdienu nodrošināšanai izlietot Riebiņu novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.–4. klases izglītojamo, kas nāk
no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanai,
izsniedzot bērniem pārtikas pakas.  Pārtikas pakas vērtība vienam
skolēnam tika aprēķināta šādi: piešķirtā mērķdotācija 1.–4. klašu sko-
lēnu ēdināšanai mēnesī dalīta ar bērnu skaitu no trūcīgām, mazno -
drošinātām un daudzbērnu ģimenēm. 

Papildus valsts dotācijai vēl arī tika nolemts piešķirt pašvaldības
nodrošināto finansējumu brīvpusdienām 0,80 EUR apmērā vienam
izglītojamajam mācību dienā (pirmsskolas vecuma bērniem, pamat-
skolas un vidusskolas skolēniem), izsniedzot pārtikas kuponu vienam
no izglītojamā vecākiem, kā atbalstu pārtikas iegādei tiem bērniem,
kuri ir reģistrēti un apmeklē Riebiņu novada izglītības iestādes.

Aprīlī pārtikas pakas saņēma 65 bērni, un 438 bērni saņēma ku-
ponus pārtikas iegādei, kas jau ir izdalīti. Tāpat arī maijā ģimenes sa-
ņems iepriekšminēto atbalstu. Konkrētāka informācija tiks sniegta
no 10. līdz 15. maijam. Lūgums sekot informācijai e-klase e-pastā
par saņemšanas datumiem.

Uz nenoteiktu laiku atcelts autobusa maršruts
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa

izplatības ierobežošanai, Riebiņu novada dome informē, ka uz ne-
noteiktu laiku ir pārtraukta autobusa kustība maršrutā Stabul-
nieki–Dravnieki–Sīļukalns–Galēni–Meža Trūpi–Preiļi. 

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

Pagastu teritoriālajās pārvaldēs daudzdzīvokļu māju
vecākajiem tiek izsniegts dezinfekcijas līdzeklis dzīvojamo

māju koplietošanas telpu virsmu dezinfekcijai 
Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju un ievē-

rojot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus telpu
tīrīšanai, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus,
Riebiņu novada dome aicina daudzdzīvokļu māju vecākos vēr-
sties pagastu teritoriālajās pārvaldēs, lai saņemtu dezinfekcijas
līdzekli, kas paredzēts dzīvojamo māju koplietošanas telpu
virsmu dezinfekcijai.

Riebiņu novada dome bez maksas izsniedz dezinfekcijas līdzekli
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem – māju vecāka-
jiem. Dezinfekcijas līdzekli var saņemt pagastu teritoriālajās pār-
valdēs, iepriekš sazinoties pa tāruni ar pagasta teritoriālās pārvaldes
vadītāju. 

Ar dezinfekcijas līdzekli un lupatiņu (nodrošina pats apsaimnie-
kotājs) paredzēts apstrādāt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu
telpu ieejas durvju rokturus, kāpņu margas, pastkastītes, palodzes,
kā arī pagrabtelpu ieejas durvju rokturus.

Riebiņu novada dome aicina arī pašiem daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem ievērot piesardzības pasākumus!

Ja vēlies piedāvāt pašizolācijas pakalpojumu
Latgales reģiona tūrisma asociācija «Ezerzeme» sadarbībā ar novadu tūrisma informācijas cen-

triem apkopo informāciju par naktsmītnēm, arī privātpersonām, citām iestādēm, kas COVID-19
pandēmijas laikā piedāvā pašizolācijas vietu.

Ja vēlies, lai par tevi ir informācija šajā apkopojumā, atsūti informāciju uz sava novada TIC. Preiļu un
Riebiņu novada teritoriju uzņēmējus, privātpersonas informāciju (adrese, telefons, mājaslapa, ja ir, papildus
informācija par iespējām vai apraksts) aicinām sūtīt uz tic@preili.lv.

Krīzes laikā, izvēloties piedāvāt pašizolācijas pakalpojumu, aicinām naktsmītņu īpašniekus rūpīgi iz-
vērtēt savas spējas nodrošināt nepieciešamos apstākļus šī pakalpojuma saņēmējiem un nodrošināt pietiekamu
drošību saviem darbiniekiem, kaimiņiem, tas ir – iespēju sekot Slimību profilakses un kontroles centra
(SPKC) norādītajām higiēnas prasībām, atbilstošu telpu dezinfekciju un izvairīšanos no nevajadzīgas sa-
skarsmes ar personālu.

Iveta Šņepste, Preiļu novada TIC vadītāja
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Riebiņu novada dome atgādina, ka domes
sēdē (17.03.2020.) tika pieņemts lēmums noteikt
vienam iedzīvotājam, kurš izmanto pašvaldības
noteiktās sadzīves atkritumu savākšanas vietas
un norēķinās par pakalpojumu ar pašvaldību,
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpo-
juma tarifu mēnesī – 1,70 EUR (bez PVN). No-
teiktais atkritumu apsaimniekošanas pakalpo-
juma tarifs stājas spēkā no 2020. gada 1. maija. 

Riebiņu novadā sadzīves atkritumus vāc 
AS «Daugavpils Spec. ATU». Riebiņu novada dome
šī gada februārī organizēja jaunu iepirkumu par  at-
kritumu savākšanu un izvešanu no Riebiņu novada
teritorijas. Iepirkuma rezultāti tika paziņoti šī gada
9. martā. Iepirkumā uzvarēja AS «Daugavpils Spec.
ATU» ar zemāko atkritumu savākšanas cenu – 21,75
EUR bez PVN par 1 m3. 

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, atkri-
tumu savākšanas tarifs 21,75 EUR bez PVN par 
1 m3 tiek piemērots esošajiem AS «Daugavpils Spec.

ATU» klientiem (individuālās dzīvojamās mājas)
Riebiņu novada teritorijā no 01.04.2020. Uzņēmējs
klientiem kopā ar izrakstīto rēķinu nosūtīja infor-
māciju par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas
tarifā un aicinājumu pārslēgt līgumu.

Uzņēmējs informē, ka līguma pārslēgšana notiek
attālināti. Klientam ir iespēja parakstīt līgumu elek-
troniski vai pēc ārkārtas situācijas beigām, kad lī-
gumi papīra formātā tiks piegādāti attiecīgajām pa-
gasta teritoriālajām pārvaldēm parakstīšanai.

Jauniem klientiem (individuālo māju īpašnie-
kiem vai lietotājiem) jāpiesakās līguma noslēgšanai
(parakstīšanai) pa tālruni 65438392 vai 26800650,
vai rakstot uz e-pastu specatu@inbox.lv.

Pašvaldība ATGĀDINA, ka individuālo māju
īpašniekiem vai lietotājiem ir jābūt noslēgtam līgu-
mam ar atkritumu apsaimniekotāju, pretējā gadī-
jumā pašvaldība vērsīsies likumdošanā noteiktajā
kārtībā pret tiem īpašniekiem vai lietotājiem, kas
nav noslēguši atbilstošu līgumu.

Mainījušies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifi

No šī gada 8. aprīļa līdz 1. jūnijam Lauku at-
balsta dienesta (LAD) klienti var pieteikties mar-
ķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes no-
dokļa likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes
degvielas iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas par 2019. gadu.

No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā
uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai
akvakultūras produkcijas ražošanas atbilstoši Valsts
ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu dek-
larācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo
taksācijas gadu. Ja līdz šim, piesakoties dīzeļdegvielai
ar samazināto akcīzes nodokļa likmi, bija jānodrošina
vismaz 285 eiro par ha, tad 2020. gadā tie ir 350 eiro
par ha. Savukārt, sertificētām bioloģiskajām saimnie-

cībām – 210 eiro par ha līdzšinējo 200 eiro vietā.
Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās īster-

miņa ekonomiskās grūtības lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotājiem, dienests tiem lauksaimniekiem,
kas būs iesnieguši iesniegumus vienotā platību mak-
sājuma un akcīzes degvielas saņemšanai 2020. ga -
dā, sākot ar šī gada 1. maiju, ir tiesīgs piešķirt dī-
zeļdegvielu 50 % apmērā no 2019./2020 saimnie-
ciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas ko-
pējā daudzuma. Šis daudzums pēc tam tiks atrēķi-
nāts no piešķirtā dīzeļdegvielas daudzuma
2020./2021. saimnieciskajam gadam.

Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauksaimniecī-
bas tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības
pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ra-
žošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Var pieteikties platību maksājumiem
No šī gada 8. aprīļa līdz 22. maijam, ar samazinājuma koeficientu

par katru nokavēto dienu līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienesta
(LAD) klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteik-
ties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis
izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams
saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepiecie-
šamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams
saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas
laikā klienta vietā var arī aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.

Konsultācijas par pieteikšanos un palīdzību attālināti aizpildīt
platību maksājumu iesniegumu var saņemt, zvanot uz Dienvidlatgales
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes klientu apkalpošanas tālruni
65307091 vai rakstot uz e-pastu dienvidlatgale@lad.gov.lv

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 
2020. gadā ir pieejams LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. Lauku
atbalsta dienesta Informatīvais tālrunis ir 67095000 (darba dienās
no plkst. 7.00 līdz 20.00).

E-Loms pakalpojumā ir veikti papildinājumi,
kas skar licenču iegādi un atskaišu iesniegšanu
pēc makšķerēšanas.

Turpmāk portālā makšķerēšanas licences varēs
iegādāties tikai autorizējoties. Pērkot licenci kādai
citai personai, jānorāda makšķernieka personas
kods, kas attiecīgi tiek atainots uz licencēm. Mak-
šķernieks, kurš nav nodevis loma atskaiti, vispirms
saņem atgādinājumu e-pastā ar tekstu, ka loma at-
skaites nenodošanas gadījumā netiks pielaists pie
licences pirkšanas attiecīgajā ūdenstilpē noteiktu
laika periodu. Ja atskaite pēc licences derīguma ter-
miņa beigām netiek nodota, pēc 20 kalendārajām

dienām makšķerniekam tiek liegta iespēja iegādāties
jaunu licenci attiecīgajā ūdenstilpē. 

Par to, ka ir veikta bloķēšana, makšķernieks sa-
ņem paziņojumu e-pastā. Ja pēc bloķēšanas mak-
šķernieks atskaiti iesniedz 20 kalendāro dienu laikā,
piekļuve licenču iegādei tiek atjaunota. Iespēja ie-
gādāties licences attiecīgajā ūdenstilpē tiek auto-
mātiski atbloķēta pēc laika posma, ko katrs licenču
izsniedzējs var norādīt e-Loms administrēšanas vidē
www.visvaris.lv. Katrai ūdenstilpei šis laika periods
ir atšķirīgs, taču parasti bloķēšana ilgst 1 vai 2 ga-
dus, vai līdz nākamā gada beigām, kā ir norādīts
saistošajos noteikumos. 

Papildinājums e-Loms pakalpojumā

Var pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai
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DOMES LĒMUMI
14. aprīlī notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Apstiprina kārtību, kādā tiks nodrošināta palīdzība novada iedzīvotājiem pārtikas iegādei  
Ārkārtas domes sēdē tika pieņemts svarīgs lēmums – apstiprināt Riebiņu novada do-

mes nolikuma «Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas iegādē Riebiņu novada trūcīgām,
maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm un pārējām ģimenēm ar
bērniem ārkārtas situācijas laikā» projektu. Par kārtību, kā tiek nodrošināta iepriekšminētā
palīdzība, lasiet izdevuma 1. lpp.

21. aprīlī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina mērķdotācijas sadalījumu
Domes deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Riebiņu novada

izglītības iestādēm mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2020. gadam, nosakot:
Dravnieku pamatskolai mācību literatūras iegādei 138,95 EUR, mācību līdzekļu iegādei –
323,86 EUR, kā arī 17,37 EUR mācību literatūras iegādei un 40,48 EUR mācību līdzekļu
iegādei 5–6 gadīgajiem izglītojamajiem; Galēnu pamatskolai mācību literatūras iegādei
306,84 EUR, mācību līdzekļu iegādei – 715,19 EUR, kā arī 57,89 EUR mācību literatūras
iegādei un 134,94 EUR mācību līdzekļu iegādei 5–6 gadīgajiem izglītojamajiem; Rušonas
pamatskolai mācību literatūras iegādei 277,89 EUR, mācību līdzekļu iegādei – 647,72 EUR,
kā arī 92,63 EUR mācību literatūras iegādei un 215,91 EUR mācību līdzekļu iegādei 5–6
gadīgajiem izglītojamajiem; Riebiņu vidusskolai mācību literatūras iegādei 972,63 EUR,
mācību līdzekļu iegādei – 2267 EUR; Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādei «Sprīdītis»
115,80 EUR mācību literatūras iegādei un 269,80 EUR mācību līdzekļu iegādei.

Apstiprina mazo grantu projektu konkursa rezultātus
Domes sēdē tika izskatīts Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un

mazo grantu projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājas Ilze Kudiņas saga-
tavotais lēmumprojekts par mazo grantu projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi»
rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020.
gadā. Nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā 13 projektiem.

Iniciatīvas grupas «Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu draudzes aktīvistu grupa»
projektam «Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Vidsmuižas Svētā Gara
Romas katoļu baznīcas žoga nišās» piešķirts 408,25 EUR. Projekta mērķis – izgatavot
un uzstādīt Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga nišās izgaismotus in-
formācijas stendus, kur lielformāta drukā sniegtas ziņas par baznīcas vēsturi un cita
noderīga informācija, kā arī otrs stends aktualitātēm, paziņojumiem un informācijai.

Nolemts piešķirt 600,00 EUR Diānas Vucānes sagatavotajam projektam «Publiskās
tualetes izveide I. Kokina ūdensslēpošanas sporta kluba «Bašķi» sporta bāzes teritorijā». 

Iniciatīvas grupas «Broki» projektam «Broku ciema krucifikss» piešķirts 600,00
EUR. Projekta mērķis ir sakārtot Riebiņu novada Sīļukalna pagasta Broku ciema kruci-
fiksu, atjaunojot krucifiksu, žogu, soliņu un apstādījumus, tādējādi saglabājot Riebiņu
novadā esošo kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma objektu.

Atbalstīts iedzīvotāju grupas «Dārzu ielas iedzīvotāji» projekts «Dārzu ielas iekšpa-
galma labiekārtošanas darbi», piešķirot līdzfinansējumu 313,13 EUR apmērā. Projekta
mērķis – uzstādīt divus atpūtas soliņus un trīs betona puķu podus, tādējādi labiekārtojot
Dārzu ielas iekšpagalmu.

Iedzīvotāju grupa «Kopā varam» realizēs projektu «Pieturvieta «Stabulnieki»», pie-
šķirtais līdzfinansējums – 415,00 EUR. Projekta mērķis – sakārtot Stabulnieku pagasta
centra vidi, ierīkojot ērtu, praktiski pieejamu, ilgtermiņā lietojamu un vizuāli estētisku
atpūtas vietu pie Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes, kultūras nama un bibliotēkas
ēkas, kur bieži pulcējas pagasta iedzīvotāji un viesi, kā arī labiekārtot lūgšanu vietu pie
krucifiksa Stabulnieku pagasta centrā.

Piešķirts līdzfinansējums 600,00 EUR apmērā Galēnu kultūrvēstures biedrībai pro-
jekta «Filozofijas takas informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana» realizācijai.
Projekta mērķis – izgatavot un uzstādīt informācijas stendus par Galēnu parku, Filozofijas
taku un takā izvietotajām skulptūrām.

Apstiprināts iniciatīvas grupas «Kaimiņi» projekts «Priecājies un spēlējies kopā ar draugu»,
piešķirot līdzfinansējumu 600,00 EUR. Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā laika pavadīšanas
iespējas vietējiem iedzīvotājiem, labiekārtojot un paplašinot atraktīvu, komfortablu un drošu
bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu ēku apkārtnē Galēnos, Skolas ielā 1 un Liepu ielā 2.

Apstiprināts biedrības «Saulrozītes» projekts «Latgales ielas zīmju atjaunošana»,
piešķirot līdzfinansējumu 308,60 EUR. Projekta ietvaros plānots atjaunot Latgales ielas
nosaukuma un ēkas numerācijas plāksnes KN ēkai, pamatskolas ēkai, 24 dzīvokļu un
sākumskolas ēkai, kā arī, līdz ar adrešu maiņu, izgatavot ēku numerācijas plāksnītes
pagasta teritoriālās pārvaldes, ārsta prakses vietas un vienas fiziskas personas ēkai.

Nolemts piešķirt 600,00 EUR nereģistrētas iniciatīvu grupas projektam «Informācijas
stenda izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu pagasta centrā». 

600,00 EUR piešķirts nereģistrētas iniciatīvu grupas projektam «Gājēju celiņa atjau-
nošana Silajāņu ciematā». Projekta ietvaros paredzēts atjaunot pašā Silajāņu centrā esošu
100 metru garu gājēju celiņu, uzstādīt koka solu, atkritumu urnu, tādējādi uzlabojot ne
tikai celiņa ārējo izskatu, apkārtējās vides izskatu, bet arī iedzīvotāju atpūtas kvalitāti.

Nolemts piešķirt 450,00 EUR Rolanda Nagļa sagatavotajam projektam «Krucifiksa
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā». 

Apstiprināts iniciatīvu grupas «Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne» projekts «Radošā
pietura – Pakāpieni», piešķirot līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā. Projekta mērķis –
Riebiņu multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra «Pakāpieni» publiskās teritorijas
ciema iedzīvotāju (bērnu, jauniešu un pieaugušo) dzīves kvalitātes uzlabošanai, uzstādot
divus jaunus īpaša dizaina solus.

389,30 EUR piešķirts iniciatīvas grupas «Rēzeknes ielas 1 iedzīvotāji» projektam
«Teritorijas labiekārtošana un stāvlaukuma ierīkošana Riebiņu ciemata Rēzeknes 
ielā 1». Projekta mērķis – labiekārtot un padarīt drošāku daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas apkārtni, demontējot sašķidrinātās naftas gāzes tvertnes, un to vietā izbūvēt ap-
zaļumotu stāvlaukumu, tādējādi novēršot potenciāli bīstamu vietu Riebiņu ciematā.

Domes sēdē nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā – 250,00 EUR ap-
mērā Aglonas stacijas iedzīvotāju grupas «Kopā varam» projektam «Dzīvot sakoptā vidē». 

Pašvaldības finansējums netika piešķirts iedzīvotāju grupas «Mēs Bašķiem» projektam
«Koplietošanas telpas labiekārtošana daudzdzīvokļu mājā Bašķi – 11, Rušonas pagastā»,
jo projekts neatbilst konkursa nolikumā minētajiem darbības virzieniem.

Apstiprināto projektu kopsumma ir 6882,28 EUR, bet pašvaldības finansējums –
6000,00 EUR. Tā kā budžeta pozīcijā «Eiropa pilsoņiem» 2020. gadā netiks apgūts viss
paredzētais finansējums, nolemts no šīs budžeta pozīcijas novirzīt 882,28 EUR uz mazo
grantu projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi» 2020. gadā un uzdod ekonomistei
veikt grozījumus 2020. gada budžetā.

Tāpat nolemts, ka projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto finansējumu pirms
līguma noslēgšanas jāiesniedz pašvaldībā labota projekta budžeta tāme atbilstoši piešķirtā
finansējuma apjomam. 

Apstiprina uzņēmēju grantu konkursa rezultātus
Domes sēdē tika izskatīts Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un pro-

jektu vadītājas Antras Meluškānes sagatavotais lēmumprojekts par uzņēmēju grantu
projektu konkursa «Riebiņu novada uzņēmējiem» rezultātu apstiprināšanu un finansējuma
pārdali Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā.

2020. gada pašvaldības budžetā uzņēmēju grantu konkursam kopējais plānotais fi-
nansējums paredzēts 8000,00 EUR. Šogad tika iesniegti 10 projekti par kopējo pašval-
dības līdzfinansējuma summu 16 558,42 EUR.

Apstiprinot konkursa rezultātus, nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā ap-
jomā projektiem: «Kokapstrādes iekārtu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai inovatīvu
produktu ražošanai», 2000,00 EUR, granta saņēmējs – Valdis Gudļevskis; «Ereļu muižas
maize», 2000,00 EUR, granta saņēmējs – Karīna Nagle; «Motociklu remonta darbnīcas
izveide, instrumentu iegāde», 1528,68 EUR, granta saņēmējs – Rūdolfs Liepnieks.

Tāpat nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā projektiem: «Ziemas
ķiploku audzēšana atklātā laukā», 1000,00 EUR, granta saņēmējs – Ernests Maceikevičs;
«Traktortehnikas un smagās celtniecības tehnikas datordiagnostikas, programmēšanas
pakalpojuma ieviešana Riebiņu novadā», 1500,00 EUR, granta saņēmējs – individuālais
komersants Oskars Kavinskis; «Krīzes situācijas risinājums», 420,00 EUR, granta sa-
ņēmējs – Juris Lubāns, ZS «Juri»; «Bērniem piepūšamā atrakcija, Tev – 100 % atpūta!»,
1500,00 EUR, granta saņēmēja – saimnieciskās darbības veicēja Inese Šuksta; «Jauna
tūrisma pakalpojuma izveide Rušona ezera apkārtnē», 1000,00 EUR, granta saņēmējs –
Juris Piebalgs, SIA «RusoNica».

Nolemts nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektiem – «Uzņēmējdarbības uzsākšana
padziļinātajā auto apkopē» un «Uzņēmējdarbības uzsākšana skaistumkopšanas nozarē».

Tā kā budžeta pozīcijā «Eiropa pilsoņiem» 2020. gadā netiks apgūts viss paredzētais
finansējums, nolemts no šīs budžeta pozīcijas novirzīt 2948,68 EUR uz uzņēmēju grantu
projektiem «Riebiņu novada uzņēmējiem» 2020. gadā un uzdot ekonomistei veikt gro-
zījumus 2020. gada budžetā.

Tāpat nolemts, ka projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto finansējumu pirms
līguma noslēgšanas jāiesniedz pašvaldībā labota projekta budžeta tāme atbilstoši piešķirtā
finansējuma apjomam. 

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendenta

noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgumu: 
‚ ar SIA «SILTUMTEHSERVISS» par katlu mājas un apkures sistēmas ierīkošanu

Rušonas kultūras namā Aglonas stacijā ar piedāvāto līgumcenu 22 656,22 EUR bez PVN.

Apstiprina dažādus novada bibliotēku dokumentus
Novada domes sēdē deputāti apstiprināja Riebiņu novada Riebiņu centrālās bibliotēkas

lietošanas noteikumus. Tāpat sēdē tika apstiprināts Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas at-
tīstības plāns 2020.–2025. gadam; Riebiņu novada centrālās bibliotēkas attīstības stratēģija
2020.–2024. gadam; Riebiņu novada Kastīres bibliotēkas attīstības plāns 2016.–2020. ga-
dam; Riebiņu novada Kotļarovas bibliotēkas attīstības plāns 2019.–2023. gadam; Riebiņu
novada Pieniņu bibliotēkas attīstības plāns 2020.–2024. gadam; Riebiņu novada Silajāņu
bibliotēkas attīstības plāns 2016.–2020. gadam un Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkas
attīstības plāns 2020.–2025. gadam. Nolemts uzdot bibliotēku vadītājiem novērst dokumentu
nepilnības un noformēt atbilstoši Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai.

Lemj par uzkrāto produktu izlietojumu
Līdz ar esošo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības ie-

robežojumiem valstī un novada skolās, skolu ēdnīcās ir palikuši neizlietoti pārtikas produkti.
Tādējādi domes deputāti pieņēma lēmumu skolu ēdnīcu vadītājiem kopā ar atbildīgo grā-
matvedi par produktu uzskaiti, izvērtēt pārtikas produktu krājumus un to derīguma ter-
miņus, norakstīt produktus, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, bet pārtikas produktus,
kuri nevar tikt uzglabāti līdz nākamajam mācību gadam, nodot Riebiņu novada sociālā die-
nesta rīcībā, lai izdalītu tos maznodrošinātām un trūcīgām novada ģimenēm ar bērniem.

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



4. 2020. gada maijs

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.

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu
personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un
maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uz-
stādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situā-
cijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvo-
jamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes
vai apsekošanu.

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plāno-
tajām pārbaudēm iepriekš informē par ugunsdro-
šību objektā atbildībās personas – īpašniekus, pār-
valdniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbau-

des, tiek uzrādīts VUGD lēmums.
Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona no-

sauc vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta ap-
liecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas die-
nesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad
neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veik-
šanu.

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas iera-
dusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa
tālruni 67075824 vai meklējiet informāciju
www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām per-
sonām aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā
VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

Lielā talka – 16. maijā

Lielā talka šogad pārcelta uz 16. maiju, un tai ir jauni akcenti.
Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un šobrīd noteikto
sociālās distancēšanās aicinājumu, Lielā talka šogad tiek organi-
zēta ar lielāku uzsvaru uz individuālo talkošanu, kas nozīmē arī
vairāk individuālo talkas vietu pieteikumu.

Līdz ar to Lielā talka aicina cilvēkus doties talkot šādi: SOLO tal-
kas (talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar ezeru, sakopjot
savas mājas apkārtni), DUO talkas (talkojiet divatā; ja esat vienas sai -
mes pārstāvji, tad talkojiet droši kopā; ja esat draugi vai paziņas, ievē-
rojiet vismaz divu metru distanci), ĢIMENES talkas (talkojiet visa
ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas saimes pārstāvjiem).

Visus talkotājus aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas interaktī-
vajā kartē, kuru atradīsit Lielās talkas vietnē https://talkas.lv/pieteikt-
talku/, kurā šogad ir notikušas izmaiņas: labiekārtošanas talkas var
pieteikt ikviens talkotājs neatkarīgi no tā, vai talkošana notiek privātajā
vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz privātas ze-
mes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās
atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji!!!; uzkopšanas
talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepiecie-
šams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus, un
kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu
kartē cilvēks saņems pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties
ar informāciju par konkrēto talkošanas vietu sociālajos tīklos. Tas arī
koordinatoriem ļaus labāk komunicēt saistībā ar talkošanas vietām,
kā arī apzināt potenciālo talkotāju skaitu tajās.

Jebkuru neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Lielās Talkas
koordinatoru Riebiņu novadā – Rolandu Nagli, rakstot elektroniski
uz rolands.naglis@riebini.lv vai zvanot uz 26173320.

R. Naglis, Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Laikā, kad dalība dievkalpojumos iespē-
jama tikai neklātienē, Romas katoļu Baznīcas
Latvijā bīskapu konference lūdz ticīgos neaiz-
mirst par savām draudzēm un iespēju robežās
turpināt tās finansiāli atbalstīt. 

Bīskapi publicējuši šādu vēstījumu. Šajā pārbau-
dījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums kat-
ram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi
ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu. Pašlaik nav
skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes
prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt
mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnolo-
ģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vie-
noti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām
un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī
nošķirtības laika mums būtu vieta, kur atgriezties.

Ziedojumus aicinām ieskaitīt draudžu kontos vai,
ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā,
kuras prāvests apkalpo šo draudzi.

Latvijas Bīskapu konference aicina atbalstīt draudzes
VIDSMUIŽAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Bērzu iela 2, Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311 
Norēķinu konts: SEB banka UNLALV2X
LV79UNLA0055000537609
Reģ. nr. 90000471542
================================================
RIEBIŅU ROMAS KATOĻU DRAUDZE 
Saules iela 13, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326 
Norēķinu konts: SEB banka UNLALV2X
LV37UNLA0055000537492
Reģ. nr. 90000471449
================================================
PIENIŅU SVĒTĀS JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
SEB BANKA 
Norēķinu konts: LV32UNLA0050007217463
================================================
RUŠONAS SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA ROMAS KATOĻU
DRAUDZE
Norēķinu konts: SEB BANKA 
LV48UNLA0050007435522
Reģ. nr. 90000444188

Ar 2019. gada 20. februāra Latvijas vides aizsar-
dzības fonda (LVAF) padomes sēdes lēmumu tika ap-
stiprināts un jau ilgāk par gadu tiek realizēts projekts
«Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumu izstrāde», kurš tika atbalstīts valsts bu-
džeta programmas 21.00.00 «Vides aizsardzības fonds
un iemaksas starptautiskajās organizācijās» apakš-
programmas 21.02.00 «Vides aizsardzības projekti»
vadlīnijas «Ūdeņu aizsardzība» aktivitātes «Plānoša-
nas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai»
ietvaros.

Projekta mērķis bija izstrādāt Bicānu ezera eksplua -
tācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, tādējādi no-
drošinot racionālu ūdens un bioloģisko resursu izman-
tošanu un aizsardzību, ievērojot ezera ekoloģisko stā-
vokli un tam pieguļošo teritoriju aizsardzības prasības.

Bicānu ezers ir viena no ūdenstilpnēm, kura aktīvi
tiek izmantota gan makšķerēšanai, gan ūdens tūris-
mam. Bicānu ezera un tā salu teritorijai raksturīga ai-
naviska struktūra, kā arī biotopu un sugu daudzveidība,
turklāt tā atrodas Natura 2000 teritoriju tīklā, tādēļ bija
nepieciešama detalizēta Bicānu ezera ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde, kas tagad
ļaus šo teritoriju izmantot maksimāli saudzīgi.

Projekta kopējās izmaksas ir 5929,00 EUR. Tā fi-
nansēšanu 100 % apmērā nodrošina LVAF.

Saskaņā ar veikto cenu aptauju Bicānu ezera eks-
pluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi veica
nodibinājums «Vides risinājumu institūts», ar kuru Rie-
biņu novada dome 2019. gada aprīlī noslēdza līgumu.
Līguma ietvaros tika veikts: objekta apsekošana, ūdens
paraugu ņemšana un ūdens kvalitātes izpēte, iegūto
datu apkopošana un apstrāde un citas aktivitātes.

Projekta gala rezultātā ir izstrādāti Bicānu ezera
ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi 10 gadus
ilgam laika periodam. Izstrādātie noteikumi palīdzēs
izsekot, lai visas darbības ūdenskrātuvē – Bicānu ezerā
tiktu veiktas atbilstoši saskaņotajiem dokumentiem.
Turklāt šie noteikumi Riebiņu novada domes
17.03.2020. domes sēdē tika pieņemti kā saistošie no-
teikumi, kas nosaka ūdens objekta apsaimniekošanu.
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