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Var iesniegt lauku bloku precizējumus
No šī gada 7. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Preci-

zēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šī gada 1. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no

lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku bloku precizēšanas
pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaim-
niekotajām platībām.

Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru
vai 2 % no lauku bloka platības.

Tāpat svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas
brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks
iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. 

Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā,
kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku
blokos: http://karte.lad.gov.lv vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.
Lai pieteiktos platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt Vienoto iesniegumu. Iesniedzot to,
varēs pieteikt tikai tādu sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 0,30 ha. Rokasgrāmatas un pamācības
pieejamas LAD mājaslapā – http://www.lad.gov.lv

24. februārī Riebiņu Kultū-
ras centru pieskandināja novada
skolu dziedātāji un daiļlasītāji.
Valdīja nepiespiesta, bet svinīga
gaisotne, kas veda visus sapņu
piepildīšanas ceļā, krājot neaiz-
sniedzamo zvaigžņu putekļus
kā dārgakmeņus ikdienas gāju-
mam ikkatra klausītāja sirdī.

Skolēniem bija radīta iespēja
izpausties uz skatuves un priecā-
ties par kopā būšanu un savu va-
rēšanu. Klātesošos priecēja Drav-
nieku pamatskolas solisti, Riebiņu
vidusskolas, Sīļukalna, Galēnu,
Rušonas un Dravnieku pamatsko-
las vokālie ansambļi savu peda-
gogu vadībā.

Ar sagatavotajiem dzejas un
prozas lasījumiem šoreiz uzstājās
21 dalībnieks. Daiļlasītājus vēr-
tēja žūrija: V. Jakimova, S. An-
čeva un I. Pokšāne, kuras kom-
petencē ietilpa laureātu noteik-
šana un izvirzīšana skatuves runas
konkursa nākamajai – reģionāla-
jai kārtai 10. martā Rēzeknes
Austrumlatvijas radošo pakalpo-
jumu centrā «Zeimuļs». 

Skolēni demonstrēja labu saga -
tavotību un izaugsmi, jo trešā pa-

kāpe nebija jāpiešķir nevienam –
tikai pirmā vai otrā snieguma pa-
kāpe, kas ir ļoti pozitīvs rādītājs.
Turklāt konkursa noslēgumā žū-
rijas padomi netika liegti nevie-
nam, kas vēlējās skaidrojumu vēr-
tējumam un norādes turpmākajam
darbam. 

Uz Rēzekni tika izvirzīti pieci
augstāko pakāpi ieguvušie sko-
lēni: Daniela Koroševska un Nau-
ris Saulišs (Riebiņu vidusskola,
skolotāja L. Jermoloviča), Sandis
Endijs Dimitrijevs (Dravnieku pa-

matskola, skolotāja I. Mičuliša),
Arturs Rikovskis (Galēnu pamat-
skola, skolotāja I. Elste) un Evija
Bergmane-Sprūdža (Riebiņu vi-
dusskola, skolotāja D. Bravacka).
Sakām paldies par sadarbību Rie-
biņu KC vadītājai Ilgai Pokšānei
un Izglītības jomas koordinatorei
Evelīnai Visockai. Lai tradīcijas
turpinās arī nākamajos gados!

KIPM jomas konsultantes 
Diāna Bravacka un 

Ārija Bergmane-Sprūdža

Noskaidroti skatuves runas konkursa uzvarētāji

Skatuves runas konkursa dalībnieku kopbilde.Apstiprina Riebiņu novada pašvaldības lauksaimniecības
zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

2018. g. 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350
«Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi»,
kas nosaka pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala izno-
māšanas kārtību, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, nomas lī-
guma noslēgšanas kārtību, apbūves tiesību piešķiršanas kārtību. 

Noteikumos noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības zeme iznomājama,
rīkojot nomas tiesību izsoli (noteikumu 32. punkts). Savukārt nomas maksa
nosakāma pēc pašvaldības domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu
maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinumu par vidējo tirgus
nomas maksu gadā konkrētā pagastā. 2020. gada 21. janvārī novada dome
apstiprināja nomas pakalpojumu maksas cenrādi, kas piemērojams tām lauk-
saimniecības zemēm, kuras paredzētas izmantot saimnieciskai darbībai.

Riebiņu novada pašvaldības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis

Piezīmes. *Zemesgabala minimālā nomas maksa bez pievienotās vēr-
tības nodokļa ir 28 eiro gadā, ja saskaņā ar cenrādi aprēķinātā nomas
maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka nekā 28 eiro gadā.

Apstiprinātais nomas pakalpojumu maksas cenrādis piemērojams lī-
gumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc 2020. gada 1. februāra. Nomas
līgums slēdzams uz 6 gadiem, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, noteiktais maksas cenrādis
pārskatāms reizi 6 gados.

Līdz 2018. gada 30. jūnijam noslēgtiem līgumiem paliek spēkā konkrētā
līgumā noteiktā nomas maksas aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā termiņa
beigām. Līgumi, kas noslēgti pēc 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. de-
cembrim, tiks pārjaunoti atbilstoši novada domes pieņemtajam lēmumam.  

Lauksaimniecības zemju nomas maksas aprēķināšanas kārtība zemes
reformas laikā neizpirktajām zemēm paliek iepriekšējā (0,5 % no kadas-
trālas vērtības).

Apstiprināti Riebiņu novada domes «Saistošie noteikumi par ne-
apbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša ze-
mesgabala nomas maksu»

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 «Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi» 31. punkts paredz,
ka pašvaldībai saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemes gabaliem, nekā minēts šo
noteikumu 30.1, 30.2, un 30.3 apakšpunktā.

Ministru kabineta noteikumu 30.1 apakšpunktā minētajā gadījumā no-
mas maksa gadā ir 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka par 28,00 EUR gadā, 30.2 un 30.3 apakšpunktā paredzētajos ga-
dījumos nomas maksa gadā ir attiecīgi 0,5 % un 1,5 % no zemes gabala
kadastrālas vērtības.

Nomas maksas apmērs, kas nosakāms atbilstoši MK noteikumu 30.2
apakšpunktam, nesedz nomas maksas administrēšanas izdevumus. Lai
ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. pantu un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības ne-
kustamo mantu, Riebiņu novada dome saistošajos noteikumos noteica
lielāku nomas maksas apmēru par pašvaldības neapbūvētiem zemes ga-
baliem, kas iznomāti personisko palīgsaimniecību, tajā skaitā sakņu dārzu
vajadzībām, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemes gabalā ne-
veic saimniecisko darbību. 

Nomas maksa par zemes gabalu līdz 500 m2 – 3 % apmērā no kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 7,00 EUR gadā, par zemes gabalu no 501 m2 līdz
5000 m2 – 3 % apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10 EUR
gadā, par zemes gabalu no 5001 m2 līdz 20000 m2 un lielāku – 3 % apmērā no
kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20 EUR gadā. Neapbūvētam zemes
gabalam, kas ir starpgabals un kura platība ir lielāka par 1,5 ha – 1,5 % no ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20 EUR par hektāru. Saistošie noteikumi
stājas spēkā no 2020. gada 1. aprīļa.

Nekustamā īpašuma speciāliste I. Upeniece

Piesaki talkošanas vietu Riebiņu novadā
Lielākā pavasara sakoptības akcija Lielā Talka, ku-

ras vadmotīvs ir «Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija»,
šogad norisināsies 25. aprīlī, tādēļ aicinām iedzīvotājus
aktīvi sniegt savus priekšlikumus par talkošanas vie-
tām Riebiņu novadā. 

Informāciju lūgums iesniegt līdz šī gada 30. martam
Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā Rolandam Naglim, sniedzot
priekšlikumus iesniegumu formā un sūtot elektroniski uz e-pasta adresi:
rolands.naglis@riebini.lv.

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

Tāpat sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai www.talkas.lv un paš -
valdības vietnē www.riebini.lv.

R. Naglis, Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā 
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Pielikums Nr. 1
Riebiņu novada domes 2020. gada 21. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020

Plānotie ieņēmumi 2020. gadā
Pozīcija                                                                Plānotais 2020. gadā (EUR)
Ienākuma nodokļi 1 611 467
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 611 467
Īpašuma nodokļi 309 765
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 264 904
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 14 091
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 10 146
Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm 16 921
Īpašuma nodokļu parādi 3 350
Zemes nodokļa parādi 353
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 4 000
Dabas resursu nodoklis 4 000
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 5 420
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu bāriņtiesās 3 500
Valsts nodevas par laulību reģistrāciju, civilstāvokļa akta 
reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 400
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 100
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 350
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu 50
Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 80
Pašvaldības nodevas par būvatļauju izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu 900
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 40
Naudas sodi un sankcijas 450
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 15 100
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu 
atlīdzībām un kompensācijām 15 000
Dažādi nenodokļu ieņēmumi 100
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 77 023
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 9 000
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 68 023
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 13 600
Latgales plānošanas reģions 10 000
LPR finansiāls atbalsts remigrācijas sekmēšanai 3 600
Valsts budžeta transferti 3 376 904
Dotācija pedagogu darba samaksai 5-6 gadīgu bērnu 
apmācībai 43 248
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 7 277
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 360 787
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 12 000
LAD atbalsts zivju resursu pavairošanai 22 000
Asistenta sociālo pakalpojumu nodrošinājums 27 000
Dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai 6 900
Latvijas vides aizsardzības fonda projekti 13 000
Nodarbinātības pasākumu veicināšanas dotācija 61 800
Finansējums izglītības asistentiem 4 200
Kultūras ministrijas finansējums 6 000
Projekts “Skolas soma” 4 700
Rušonas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde 1 600
Finansējums EP vēlēšanu nodrošināšanai 2 424
VRAA projekts “Bicānu ezera ekspluatācijas noteikumu
izstrādāšana” 2 964
Projekts “Meža dienas” 800
Mērķdotācija autoceļiem 310 401
Projekts “Autoceļš Nr. 51 Lauku iela” (LAD) 110 490
Pārrobežu sadarbības projekti Nordplus, ERASMUS 6 500
LEADER projekti 113 500
Projekts “Tiltiņu izbūve Riebiņu parkā” 20 745
Projekts “Pumpurs” 43 840
Amatniecības projekts 10 000
Programma skolu apgādei ar augļiem 700
Projekts “Sporta inventāra iegāde” 3 500
Karjeras atbalsta projekts 5 775
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 84 831
Atbalsts izglītības individuālo kompetenču attīstībai 32 000
Projekts “Veselības veicināšanas un slimības profilakse” 5 000
Projekts “Komercdarbības atbalsts publiskās 
infrastruktūras attīstībai” Galēnu pag. 191 552
Dotācija pašvaldību koordinatoriem 25
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda                                                1 961 345
Pašvaldību budžeta transferti 237 931
Transferti – ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 118 660
Bezatlīdzības saņemtie transferti no citām pašvaldībām 11 000
Preiļu novada areāla uzņēmējdarbības vides 
infrastruktūras sakārtošana 108 271

Iestādes ieņēmumi 250 887
Vecāku maksas par PII pakalpojumiem 4 000
Maksa par skolēnu ēdināšanu 6 000
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 
pakalpojumiem 100
Ieņēmumi par telpu nomu 17 645
Ieņēmumi par telpu īri KN 900
Ieņēmumi par telpu īri – dzīvokļu īre 6 000
Telpu noma 10 500
Saimniecības telpu noma 145
Ieņēmumi par zemes nomu 6 000
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 6 000
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 4 000
Ieņēmumi par biļešu realizāciju 5 600
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 103 660
Pārējie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 98 182
IEŅĒMUMI KOPĀ 5 902 547

Pielikums Nr. 2 
Riebiņu novada domes 2020. gada 21. janvāra

saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020

Riebiņu novada domes 2020. gada 
pamatbudžeta izdevumu sadalījums

pa funkcionālajām kategorijām 
Izdevumu veidi                                                                          Izdevumi EUR
Novada dome 637 129
Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde 16 611
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde 19 911
Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde 20 351
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde 14 074
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde 19 188
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde 16 418
Savstarpējie norēķini izglītības jomā 301 907
Pārējie norēķini 5 760
Ceļu fonds 305 401
Lauksaimniecības konsultanti 14 861
Vēlēšanu komisija 2 424
Būvvalde 38 916
Dabas resursu nodoklis 4 000
PVN 39 650
Līdzfinansējums biedrībām 4 780
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 61 800
Finansējumi projektiem 588 087
Klientu apkalpošanas centrs 7 371
Jauniešu centrs 31 694
Pārējie izdevumi 62 918
Stabulnieku komunālā saimniecība 177 076
Sīļukalna komunālā saimniecība 29 525
Silajāņu komunālā saimniecība 34 044
Riebiņu komunālā saimniecība 168 490
Galēnu komunālā saimniecība 59 727
Rušonas komunālā saimniecība 107 741
Novada komunālā saimniecība 231 329
Stabulnieku KN 41 994
Sīļukalna KN 91 759
Silajāņu KN 30 678
Rušonas KN 41 815
Riebiņu KC 158 341
Galēnu KN 40 864
Stabulnieku bibliotēka 19 557
Sīļukalna bibliotēka 10 948
Silajāņu bibliotēka 10 988
Riebiņu bibliotēka 53 093
Galēnu bibliotēka 12 420
Rušonas bibliotēka 18 957
Kotļerovas bibliotēka 6 924
Gailīšu bibliotēka 7 898
Kastīres bibliotēka 12 813
Pieniņu bibliotēka 6 767
R. Mūka muzejs 18 987
Novada sports 14 266
Tūrisms 6 130
Riebiņu PII “Sprīdītis” 255 352
Dravnieku pamatskola 119 659
Galēnu pamatskola 285 616
Sīļukalna pamatskola 88 450
Rušonas pamatskola 237 313
Riebiņu vidusskola 535 663
Izglītība (pārējā) 44 941
Novada sociālais dienests 256 588
Sociālās aprūpes centrs “Rušona” 247 063
Sociālā māja “Rudenāji” 57 801
Bāriņtiesa 39 535
Aizdevumu atmaksa Valsts kasē 575 756
Procentu atmaksa Valsts kasē 10 000
Izdevumi KOPĀ 6 399 119

Ceļotājiem pieejama jauna
mobilā aplikācija par Latvijas 

un Lietuvas ūdenstilpēm
Latgales un Aukš -

taitijas partneru reali-
zētajā projektā «Eko-
tūrisma attīstība Lat-
vijā un Lietuvā, izman-
tojot ūdens resursus»
(Learn Eco Travel) iz-
strādāta mobilā apli-
kācija «Pure Water»,
ar kuras palīdzību ik-
viens ezeru, upju, dīķu
apmeklētājs bez pa-
dziļinātām zināšanām
hidrobioloģijā un labo-
ratorijas aprīkojuma –
tūrists, makšķernieks,
atpūtnieks vai skolēnu
grupa – var mēģināt no-
teikt konkrē tās ūdens-
tilpes ūdens kvalitāti,
kā arī mācīties atpazīt
ūdenī un krastā mīto-
šos dzīvniekus un augus.

Aplikācija var kalpot
kā palīgs ģimenēm, kas
ceļo kopā ar bērniem un
atpūšas pie ūdeņiem,

mācīties izzināt dabu, kopā izpētot ūdeņus un krastus un
cenšoties saskatīt arī mazāk pamanāmo. Piemēram, ap-
skatot konkrētā ezera vai upes krastus, pievēršot uzma-
nību ūdens dzidrībai un virskārtai, krastu apaugumam
un tamlīdzīgi, atbildot uz 8 jautājumiem, lietotājs var sa-
ņemt informāciju par konkrētās ūdenstilpes ūdens kvali-
tāti. Savukārt sugu noteicējs ar attēliem un sugu aprak-
stiem ļauj atpazīt ūdenstilpes tuvumā novērotus dzīvnie-
kus vai augus. Aplikācijā iespējams novērotās sugas sa-
glabāt, tādējādi «krājot» sevis veiktos novērojumus, kas
var kalpot bērniem par sava veida sacensību, vienlaikus
izzinot apkārtējās vides daudzveidību.

Projekta partneri ir Preiļu, Riebiņu un Aglonas novads
Latvijā, Molētu un Anīkšču rajons, Panevēža, kā arī Gra-
žutes un Sartu reģionālo parku direkcija Lietuvā, tāpēc
aplikācija «Pure Water» sniedz arī plašāku informāciju
par deviņām projekta partneru ūdenstilpēm, kurās bez
maksas pieejams projekta laikā iegādātais inventārs at-
pūtai pie ūdens, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti – Preiļu
parka kanāliem un dīķiem, Zolvas, Rušonas, Cirīšu ezeru
Latvijā, kā arī Luodis, Šventas, Pastovo ezeru un Šventoji
un Nevežis upēm Lietuvā.

Tāpat aplikācijā pieejami trīs projektā izstrādātie jau-
nie tūrisma maršruti Latgalē un Aukštaitijā. Maršruti vei-
doti dažādiem ceļotājiem – tiem, kas ceļo uz pāris dienām,
pieredzējušiem ceļotājiem, kas vēlas uz ilgāku laiku «pa-
zust dabā», un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un
tos visus vieno uzsvars uz dabai draudzīgu ceļošanu un
dabas vērtību apzināšanu. Līdz ar to aplikācijas lietotājam
ir iespēja arī sameklēt tuvākos apskates objektus, atpūtas
vietas vai citu tūrisma infrastruktūru.

Aplikācija pieejama latviešu un lietuviešu valodā
Android un iOs lietotājiem. Aplikāciju izstrādāja SIA
«Karšu izdevniecība Jāņa sēta», piesaistot attiecīgās jo-
mas speciālistus. Tā pieejama GooglePlay un AppStore
veikalos:

https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.preili.
purewater un

https://apps.apple.com/lv/app/t%C4%ABrs-
%C5%ABdens/id1485224693

Šī ir tikai viena no daudzajām projekta aktivitātēm,
kas realizēta tā laikā no 2018. gada maija. Projekts «Eko-
tūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens re-
sursus» (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īste-
nots ar Interreg V-A Latvijas–Lietuvas programmas
2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz
2020. gada 1. februārim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma
iespējas Latgalē un Aukštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas
pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma pro-
duktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju
skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās
projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un pro-
jekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā.
Sīkāka informācija www.latlit.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības fi-
nansiālo atbalstu. 

Ilona Vilcāne,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunā mobilā aplikācija par Lat -
vijas un Lietuvas ūdenstilpēm
jau ir pieejama.
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Pielikums Nr. 7
Riebiņu novada domes 2020. gada 21. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020

Riebiņu novada domes plānotās lielākās investīcijas 
2020. gada budžetā 

Administratīvā vienība Investīciju apraksts                                                                                    Summa EUR
Rušonas pagasts Autoceļš Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00–0,68 92 076

Autoceļš Kliškova–Sededži–Stupāni 87 319
LVAF projekts Rušonas ezera noteikumi 10 100
Bicānu ezera apsaimniekošanas noteikumi izstrāde 2 964
Apkures sistēmas ierīkošana un katla uzstādīšana Aglonas stacijas 
kultūras namā 30 000
Laivu piestātņu un laivu ielaišanas vietas izveides tehniskais projekts 8 000
Zivju resursu papildināšana 7 000
Rušonas pamatskolā – spēļu laukuma aprīkojums 3 400
KOPĀ 240 859

Riebiņu pagasts Riebiņu vidusskolas iekšpagalma un piebraucamā ceļa sakārtošana 90 000
Tiltiņu izbūve Riebiņu parkā 20 745
Domes ēkas fasādes remonts 15 000
Bibliotēkas fasādes remonts 1 000
Lietus noteksistēmas remonts Riebiņu KC un domes ēkai 1 500
Elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšana 1 000
Trīs logu nomaiņa medpunkta ēkai 900
Vecā bērnudārza nojaukšana 6 400
Dīķu tīrīšana Riebiņu parkā 20 000
Smilšu kaisītāja iegāde 500

Decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas 
punkta būvēšana (aprīkota ar daudzuma mērītāju) 20 000
Jauniešu centra fasādes remonts 1 000
PII “Sprīdītis” katlu mājas dūmvada demontāža un montāža 5 500
PII “Sprīdītis” četru grupu ģērbtuvju remonts 18 807
KOPĀ 187 352

Sīļukalna pagasts Sīļukalna katlu mājas remontdarbi 5 000
Sīļukalna kultūras nama jumta nomaiņa 40 000
KOPĀ 45 000

Stabulnieku pagasts Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Stabulnieku ciematā 140 000
Autoceļa Polkorona–Voveri pārbūves tehniskais projekts 12 000
KOPĀ 152 000

Galēnu pagasts Ūdens noteces sistēmas sakārtošana pie kultūras nama 1 000
Dziļurbuma sakārtošana Galēnu kapsētā 1 500
Dubultā virsmas apstrāde Bērzu ielā 200 m garumā 11 700
Ielu norādes zīmes Lomu ciemā 450
Dārzu ielas pārbūve Lomu ciemā 130 124
Granulu katla iegāde un uzstādīšana sociālajai mājai “Rudenāji” 9 000
Galēnu pamatskolas remonti 37 623
KOPĀ 191 397

Silajāņu pagasts Kultūras nama grīdas remonts 12 000
KOPĀ 12 000

Riebiņu novads Mazie granti 6 000
Uzņēmējdarbības atbalsta granti 8 000
KOPĀ 14 000

DOMES LĒMUMI
21. janvārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta

noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgumu: 
‚ ar SIA «Mayeri professional» par higiēnas preču un uzkopšanas līdzekļu piegādi

Riebiņu novada domes iestādēm 2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 9770,49 EUR bez
PVN;

‚ ar AS «Preiļu siers» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada iestādēm
2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 20 928,15 EUR bez PVN (1. daļa. Piens un piena
produkti);

‚ ar SIA «Rēzeknes gaļas kombināts» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu
novada iestādēm 2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 33 075,95 EUR bez PVN (2. daļa.
Gaļa. Gaļas pārstrādes produkti);

‚ ar SIA «Kabuleti Fruit» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada iestādēm
2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 4650,95 EUR bez PVN (3. daļa. Dārzeņi un garš -
augi);

‚ ar SIA «Kabuleti Fruit» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada iestādēm
2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 4276,50 EUR bez PVN (4. daļa. Augļi un ogas);

‚ ar SIA «Kabuleti Fruit» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada iestādēm
2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 2855,50 EUR bez PVN (5. daļa. Saldēti produkti);

‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada iestādēm
2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 4752,95 EUR bez PVN (6. daļa. Konservētā pro-
dukcija);

‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada iestādēm
2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 3891,85 EUR bez PVN (7. daļa. Graudaugi, pākšaugi
un to produkti);

‚ ar SIA «Vecā maiznīca» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada iestādēm
2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 13 337,75 EUR bez PVN (8. daļa. Maize);

‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu piegādi Riebiņu novada iestādēm
2020. gadā ar piedāvāto līgumcenu 9624,65 EUR bez PVN (9. daļa. Dažādi produkti).

18. februārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Izsludina mazo grantu un uzņēmējdarbības grantu konkursu
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt nolikumu un izsludināt mazo grantu

projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi» Riebiņu novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai 2020. gadā. Tāpat sēdē tika apstiprināta projektu konkursa vērtēšanas
komisija 5 komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa, Antra Meluškāne,
Juris Leicis un Jāzeps Ivanāns.

Apstiprināts tika arī nolikums uzņēmēju grantu konkursam Riebiņu novada pašval-
dības finansējuma saņemšanai 2020. gadā, nosakot konkursa pieteikumu iesniegšanu
no 2020. gada 2. marta līdz 2020. gada 6. aprīlim un apstiprinot vērtēšanas komisiju 5
komisijas locekļu sastāvā: Antra Meluškāne, Ilze Kudiņa, Inese Kunakova, Maigonis
Mediņš un Valentīna Bogdanova.

Apstiprina projektu dalību, finansēšanas kārtību un īstenošanu
Deputāti nolēma apstiprināt trīs pašvaldības projektu dalību projektu konkursā valsts

atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā
«Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā
arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības».

Projekta «Zivju resursu atražošanas un pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu
novada Eikša ezerā, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezerā» pasākuma kopējās izmaksas ir
3993,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 16,00 % jeb 639,00 EUR, pārējā sum-
ma – 3354,00 EUR apmērā no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Projekta «Zivju atražošanas
pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategradas ezerā un Jāšezerā» kopējās izmaksas ir
6098,40 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 16 % jeb 976,40 EUR un pārējā summa
5122,00 EUR apmērā no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Projekta «Zivju pavairošanas
pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā» kopējās izmaksas ir 8712,00 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums 15,04 % jeb 1310,00 EUR, bet pārējā summa 7402,00 EUR
apmērā no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

Projektu paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2020. līdz 10.2020. Projektu pietei-
kuma atbalstīšanas gadījumā nolemts pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus projekta
priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

Deputāti apstiprināja domes sēdē atklātā projektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» nolikumu, kā arī
noteica Attīstības un plānošanas daļai organizēt atklātu projektu konkursu atbilstoši iz-
strādātajam nolikumam. Izveidota arī jauniešu iniciatīvu projektu vērtēšanas komisiju
šādā 3 locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa un Āris Elsts.

Slēgs sadarbības līgumu projekta īstenošanai
Sēdē pieņemts lēmums noslēgt sadarbības līgumu ar Preiļu novada domi par projekta

«Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā»
iesniegšanu Latgales programmas 2010.–2019. gadam 8. pielikumā «Projekti Latgalē
un Alūksnes novadā» – aktivitātes «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības
autoceļa Polkorona–Voveri km 0,70–2,70 pārbūve» īstenošanai. Nolemts paredzēt paš -
valdības līdzfinansējumu 42 000,00 EUR apmērā no Riebiņu novada domes budžeta lī-
dzekļiem projektu līdzfinansēšanai 2021. gadā.

Plāno būvēt attīrīšanas iekārtas Silajāņu pagastā
Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu veikt iepirkuma procedūru notekūdeņu attīrī-

šanas iekārtu būvēšanas projektēšanai Silajāņu pagastā, bet par finansējuma piešķiršanu
lemt pēc iepirkuma veikšanas.

Centrālajam kanalizācijas kolektoram Silajāņu ciematā ir pieslēgta administratīvā
ēka (kultūras nams, teritoriālā pārvalde, pasta nodaļa), 27 dzīvokļu māja un 8 dzīvokļu
māja. Kanalizācijas kolektors ir sliktā tehniskā stāvoklī, un notekūdeņos tiek daudz
lietus ūdeņu. 

Apstiprina svarīgus dokumentus
Novada domes deputāti sēdē apstiprināja vairākus svarīgus dokumentus. Tika ap-

stiprināts Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 1-2020 «Trauksmes celšana» projekts,
Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 2-2020 «Amatu savienošanas un blakus darba at-
ļaujas izsniegšanas kārtība Riebiņu novada domē» projekts, Riebiņu novada domes no-
teikumu Nr. 3-2020 «Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība Riebiņu
novada pašvaldībā» projekts un Riebiņu novada domes noteikumu Nr. 4-2020 «Riebiņu
novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi» projekts. Tāpat deputāti sēdē
apstiprināja Riebiņu novada domes ceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2020. gadam un nā-
kamajiem trīs gadiem.

Ar 2021. gada 31. augustu tiks likvidēta Dravnieku pamatskola
Domes deputāti pieņēma lēmumu likvidēt Riebiņu novada izglītības iestādi – Drav-

nieku pamatskolu (reģ. Nr. 4212900360, juridiskā adrese: Dravnieku pamatskola, Skolas
iela 4, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, LV-5333) 2021. gada 31. au-
gustā.

Izglītojamo skaits Dravnieku pamatskolā uz 1.09.2019. bija: 2.–8. klasēs – 24 skolēni,
1. un 9. klases šogad nav, bet pirmsskolā (5-6gadīgie) ir 3 izglītojamie, jaunāki – 
6 bērni, bet uz 2021. gada 1. septembri paredzams samazinājums par 6 skolēniem, līdz
ar to izglītības programmu īstenošanai ir nepietiekams valsts mērķdotācijas finansējums
pedagogiem.

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta

noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgumu: 
‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veik-

šanu ar piedāvāto līgumcenu 139 890,71 EUR bez PVN;
‚ ar SIA «VICARS» par autotransporta remonta darbu, tehnisko apkopju veikšanu

un rezerves daļu iegādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu 
41 999,00 EUR (7,00 EUR par 1 autoservisa darba stundu un 35 % atlaide auto-
mobiļu rezerves daļām un smērvielām) bez PVN;

‚ ar IK «AQUALATS» par zandartu mazuļu iegādi zivju resursu papildināšanai
Zolvas, Kategrades ezerā un Jāšezerā ar piedāvāto līgumcenu 12 240 EUR bez PVN.

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 marts

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

PASĀKUMI MARTĀ
Riebiņu KC
F 6.  martā plkst. 19.00 Sieviešu dienai veltīts koncerts. Ineta

Rudzīte un Ainars Bumbieris koncertprogrammā «Brīnumzieds».
Dāmām – īpaši pārsteigumi! Ieeja – bez maksas. Plkst. 20.00 balle
kopā ar grupu «Bruģis». Ieejas maksa – 4 EUR, pēc plkst. 22.30 –
5 EUR.

F 14. martā plkst. 19.00 deju kolektīvu sadancis «Visu ziemu
pavasaris». Ieeja – bez maksas.

Galēnu KN
F 8. martā plkst. 19.00 spēlfilma «Klases salidojums 2», ieejas

maksa – 3 EUR.
F 28. martā plkst. 19.00 teātra izrāde. Rudzātu teātra kopa «Okūts»

piedāvā A. Bankas komēdiju «Šedevrs». Režisore Saiva Ķuzule-Jan-
sone. Ieeja – par ziedojumiem. Vecuma ierobežojums 16+

Rušonas KN
F 7. martā plkst. 15.00 Dekteru amatierteātra izrāde «Preilenīte».
F 19. martā plkst. 19.00 spēlfilma «Klases salidojums 2». Ie-

ejas maksa – 2 EUR. 
F 24. martā plkst.13.00 piemiņas brīdis represētajiem pie Ag-

lonas stacijas.

Silajāņu KN
F 8. martā plkst. 14.00 Sieviešu dienai veltīts koncerts. Ieeja –

bez maksas.

Sīļukalna KN 
F 8. martā plkst.15.00 latviešu komiķis Maksims Trivaškevičs

ar Stand Up komēdiju. Ieejas maksa – 2,50 EUR.
F 20. martā plkst. 19.00 Gaigalavas amatierteātra «Bykovīši» ko-

mēdija – A. Banka «No Jāņiem līdz Pēteriem». Ieeja – par ziedojumiem.

Stabulnieku KN
F 7. martā plkst. 19.00 deju kolektīvu sadraudzības koncerts

«Sirdī deju pavasaris» Ieeja – bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 4. marta skatāma skolotājam Guntaram Ormanim veltīta

izstāde «Distance mūža garumā».
F Zīmējumu konkurss bērniem un jauniešiem «Pavasara elpa».

Darbi jāiesniedz Riebiņu CB līdz 3. aprīlim. Labāko darbu autoriem –
pārsteiguma balvas.

F No 23. līdz 27. martam digitālā nedēļa. Individuālas kon-
sultācijas skolēniem un visiem interesentiem.

Ar visiem martā paredzētajiem pasākumiem, literārajām un te-
matiskajām izstādēm plašāk var iepazīties paš valdības 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. Mate-
riāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā un
informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas». 

No 20. janvāra visiem melanomas pacientiem pieejama imūnterapija
Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no šī gada 20. janvāra

visiem pacientiem ar metastātisku ādas melanomu – iepriekš neārstētiem
pacientiem ar BRAF pozitīvu un BRAF negatīvu mutāciju, kā arī pacientiem
ar BRAF pozitīvu mutāciju, kuri progresējuši pēc iepriekš saņemtas mērķte-
rapijas, tiks nodrošināta valsts apmaksāta ārstēšana ar  imūnterapiju.

Līdz ar to metastātiskas melanomas ārstēšana Latvijā, tāpat kā pārējās
Baltijas valstīs, tiks nodrošināta atbilstoši starptautiskajām melanomas ār-
stēšanas vadlīnijām. NVD norāda, ka to, kāda terapija katram ļaundabīgas
ādas melanomas pacientam ir visatbilstošākā, izvērtē un nozīmē ārsts. 

NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece 
Tanita Tamme-Zvejniece 

24. janvārī uz projekta noslēguma pasākumu vi-
sus partnerus aicināja vadošais partneris – Preiļu
novada pašvaldība (Riebiņu novada dome, Aglonas
novada dome, Molētu pašvaldība, Anīkšču pašval-
dība, Panevēžas pašvaldība, Gražutes un Sartu reģio-
nālā parka direkcija), kas no 2018. gada 2. maija līdz
2020. gada 1. februārim realizēja projektu Nr. LLI –
349 «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izman-
tojot ūdens resursus» («Learn Eco Travel»). Projektu
līdzfinansē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 2014.–2020. gadam. 

Projekta mērķis bija attīstīt tūrisma iespējas Latgalē
un Aukštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens ob-
jektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un
pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 618 194,06 EUR, Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansējums – 525 464,95 EUR un
projekta partneru līdzfinansējums – 92 729,11 EUR
apmērā, tajā skaitā Riebiņu novada pašvaldības ko-
pējais projekta budžets – 57 364,52 EUR. 

Gandrīz divu gadu laikā pārrobežu projekta ietvaros
realizētas daudz un dažādas aktivitātes, kurās iesais-
tītas vairākas mērķgrupas, reģiona iedzīvotāji un tūristi.  

Viens no lielākajiem projekta ieguvumiem noteikti
ir ūdens objektu infrastruktūras uzlabošana un pieeja-
mība personām ar invaliditāti ekotūrisma attīstības vei-
cināšanai. Projekta partneri iegādājušies un aprīkojuši
pludmales ar ūdens inventāru. Riebiņu novadā tūris-
tiem atpūtas sezonā turpmāk pieejami katamarāni,
ūdens velosipēdi, SUP dēļi, airu laivas, zorba un ūdens
bumbas, motorizēta laiva, kā arī pakalpojuma nodro-
šināšanai iegādāta piekabe, moduļtipa konstrukcija un
telts inventāra uzglabāšanai.

Jāuzsver, ka Sabalunkos kempings Gražutes re-
ģionālajā parkā kļuvis par pirmo pilnīgi pielāgoto atpū-
tas vietu pie ūdens personām ar funkcionāliem trau-
cējumiem. 

Projekta ietvaros radīti jauni ekotūrisma produkti,
tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas re-
ģionā – gan mobilā aplikācija par Latvijas un Lietuvas
ūdenstilpnēm «Pure Water» («Tīrs ūdens»), gan trīs
projektā izstrādātie jaunie tūrisma maršruti Latgalē un
Aukštaitijā, kas pieejami arī aplikācijā. Maršruti veidoti
dažādiem ceļotājiem – tiem, kas ceļo uz pāris dienām,
pieredzējušiem ceļotājiem, kas vēlas uz ilgāku laiku
«pazust dabā», un cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
un tos visus vieno uzsvars uz dabai draudzīgu ceļo-
šanu un dabas vērtību apzināšanu. 

Projekta aktivitāšu ietvaros tika aktualizēti vides
aizsardzības jautājumi, izglītoti tūrisma speciālisti,
bērni, ģimenes ar bērniem, vietējie iedzīvotāji un tūristi
iesaistīti tūrisma festivālos un praktiskajos semināros.

Astoņi Riebiņu novada skolēni piedalījušies nomet-
nēs Aglonā un Antalieptē, Lietuvā. Atzinīgi vērtēts Ru-
šonas ezera Eko festivāls, tāpat vēl trīs festivāli, kurus
rīkojuši projekta partneri Preiļos, Antalieptē, Paņevežā. 

Papildus praktiski lietojamiem produktiem projekta
partneri kopīgi izstrādājuši dokumentu – Ekotūrisma
attīstības stratēģiju 2019.–2023. gadam pārrobežu te-
ritorijām, kurā apzināta ekotūrisma situācija un tās at-
tīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Stra-
tēģijas mērķis ir palielināt teritorijas atpazīstamību un
konkurētspēju, radot ekotūrismā integrētus un piepra-
sītus produktus un pakalpojumus.

Noslēdzoties projektam, jāsecina, ka projekta re-
ģionā Latgalē un Aukštaitijā ekotūrisma resurss tiek
izmantots nepilnīgi – daba, kultūrvēsturiskais manto-
jums, tradīcijas un vide, tādējādi joprojām ir liels po-
tenciāls attīstīt ekotūrismu un izglītot sabiedrību, kuras
izpratne par ekotūrismu nav pilnīga.

Riebiņu novada domes vārdā pateicība par veik-
smīgu sadarbību projekta realizēšanā kolēģiem, pro-
jekta partneriem, speciālistiem un ikvienam, kas ie-
saistījās projekta aktivitātēs.  

Sīkāka informācija par projektu un Programmu pie-
ejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu, projekta kontā so-
ciālajā vietnē https://www.facebook.com/learnecotravel/,
kā arī Riebiņu novada pašvaldības vietnē www.riebini.lv. 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā
atbild Riebiņu novada dome, tā nekādos apstākļos nav
uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Antra Meluškāne, 
projekta koordinatore Riebiņu novadā 

Gandrīz divu gadu garumā papildus tiek attīstītas
tūrisma iespējas Latgalē un Aukštaitijā

Projekta sadarbības partneri, tiekoties noslēdzošajā
tikšanās reizē Preiļos.

Kastīres ciemata iedzīvotāju iniciatīvas grupa
piedalījās Riebiņu novada domes izsludinātajā
Mazo grantu konkursā ar projekta «Bērnu rotaļu
laukuma izveide Rušonas pagasta Kastīres ciemā»
realizāciju. Iniciatīvas grupa guva atbalstu šī pro-
jekta īstenošanā. 

Projekta mērķis – nodrošināt  Rušonas pagasta
Kastīres ciemata bērniem un vietējiem iedzīvotājiem
pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši
bērnu un sabiedrības interesēm, sekmēt aktīvās atpū-
tas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu da-
žādošanu Kastīres ciemata iedzīvotājiem, veicinot un
dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pa-
vadīšanu ārpus dzīvojamām telpām, ir sasniegts un
īstenots.

Īstenojot projektu, Rušonas pagasta Kastīres cie-
matā dzīvojošajiem bērniem radītas lietderīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas. Bērnu rotaļu laukuma iz-
veidošana palīdzēs risināt bērnu un arī ģimeņu ar bēr-
niem brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un
dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Tāpat,
nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiks sekmēta fi-
ziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kon-
takts ar vienaudžiem, arī veicināts veselīgs dzīvesveids.
Tā ir alternatīva nekustīgam dzīves veidam, pavadot
neskaitāmas stundas pie datora vai televizora.

Projekta realizācijas rezultātu ieguvums vietējiem
iedzīvotājiem ir daudzpusīgs: labiekārtota dzīves vide
mājokļu tuvākajā apkārtnē; droša, plašai sabiedrības
daļai pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta ārpus tel-

pām, veselīga dzīvesveida pilnveidošanas vieta izvei-
dotajā infrastruktūrā; dzīves kvalitātes uzlabošana Ru-
šonas pagasta Kastīres ciemata iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas – 1284,10 EUR, no 
kuriem pieprasītais pašvaldības finansējums – 
700,00 EUR, pašu finansējums – 584,10 EUR, no ku-
riem brīvprātīgais darbs – 449,70 EUR un līdzfinansē-
jums 134,40 EUR.

Inga Dika, projekta vadītāja

Kastīres ciemā izveidots bērnu rotaļu laukums

Aizvadītajā gadā tika uzsākta rotaļu laukuma elementu
montāža. Rušonas pagasta Kastīres ciemata iedzīvotājiem,
piesaistot pašvaldības finansējumu, ir veiksmīgi izde -
vies realizēt ideju par bērnu rotaļu laukuma izveidi.

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!
Līdz ar pavasara šķīdoņa laika iestāšanos, pakā-

peniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satik-
smes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 «Ma-
sas ierobežojums 10 t» uz Riebiņu novada pašvaldības
autoceļiem no 2020. gada 4. marta.

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti,
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 «Noteikumi par
autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami trans-
portlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi», līdz ar
pavasara šķīdoņa laiku un lai novērstu autoceļu bojājumus. 

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti
uz nenoteiktu laiku (galējais laiks – līdz pavasara šķīdoņa

beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem
(sals vai sauss, saulains laiks), ierobežojumi uz noteiktu
laiku var tikt atcelti. 

Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauku saimniecībām
laikus izvest, piegādāt kravas līdz ierobežojumu ieviešanai.

Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma
atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; ne-
kādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa
ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot
svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes ierobežojumu ie-
vērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatper-
sonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju. 

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem
pieejama pa tālr. 65324378.


