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Atjaunots krucifikss un labiekārtota teritorija Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā
Latgales neatņemama kultūras un atpazīstamī-

bas sastāvdaļa ir krucifiksi lauku teritorijās – cie-
matos, to ceļu krustojumos. Krucifikss ir katoliskās
Latgales simbols, Latgales novada ainavas neat-
ņemama sastāvdaļa un savdabīgs mākslas darbs.
Taču, laikam ritot, tie noveco un zaudē savu sākot-
nējo veidolu vai izzūd pavisam. 

Lai saglabātu kultūrvēsturiskās Latgales vērtības,
kas sniedz apliecinājumu gan tagadējai, gan nākama-
jām paaudzēm par garīgo vērtību kultivēšanu Latgalē,
tostarp Riebiņu novadā, šovasar tika realizēts mazo
grantu projekts «Krucifiksa atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā», kuram
tika sniegts Riebiņu novada pašvaldības finansējums
450,00 EUR, kā arī pašu līdzfinansējums 300,00 EUR
apmērā un iesaistīto cilvēku brīvprātīgais darbs.

Projekta ietvaros tika uzstādīts jauns krucifikss līdz-
šinējā vietā, kas bija nokalpojis un draudēja nogāzties.
Tāpat tika labiekārtota ap to esošā vieta: sazāģēti un
novākti sakritušie koki un zari, attīrīta teritorija no ne-
lietderīgiem krūmiem (apauguma), iestādīti skujkoku ko-
šumkrūmi (tūjas), izgatavoti divi pārvietojami koka soliņi,
ap krucifiksu izveidots neliels bruģa laukums, kā arī uz-
bērta grants, lai aizbērtu bedres un uzlabotu ceļa se-
gumu pie krucifiksa.

Projekta realizācijā tika iesaistīti brīvprātīgie, kā arī
sadarbības partneris – zemes īpašniece Līva Nagle un
SIA «Recro-N» pārstāvis Aldis Naglis. Brīvprātīgie –
gan bērni, gan pieaugušie – aktīvi iesaistījās teritorijas
labiekārtošanā.

Atjaunojot krucifiksu, labiekārtojot teritoriju, esam sa-
glabājuši vēl vienu svētvietu Latgalē, kas kļuvusi pieejama
un vizuāli baudāma gan novada iedzīvotājiem, gan po-
tenciālajiem ciemiņiem, arī tūristiem. Jāpiebilst, ka nākamā
gada maijā un turpmāk ir paredzēts organizēt Maija dzie-
dājumus par godu Jaunavai Marijai. Tradīcija, kas radu-
sies 19. gadsimtā, tiks atdzīvināta arī Sīļukalna pagasta
Ereļu ciemā.

Rolands Naglis, projekta vadītājs

Sīļukalna pagasta Ereļu ciema krucifiksu šovasar jūnijā
iesvētīja Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas De -
be sīs Uzņemšanas draudzes prāvests Česlavs Mikšto.

Apmeklētāju pieņemšana Riebiņu novada domē
no 2.11.2020. uz laiku ir pārtraukta

Sazinies ar Riebiņu novada domi –
tālr. + 371 65324376, e-pasts: riebini@riebini.lv 

Klientu apkalpošanas centrs – 65324376
Dzimtsarakstu nodaļa – 65392658
Sociālais dienests – 65392653; 26369032
Bāriņtiesa – 65392654; 22453617
Nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste – 65392655; 26274045

Ar Zivju fonda atbalstu
ir realizēti divi projekti 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu šobrīd 2020. gadā ir
realizēti divi projekti zivju resursu pavairošanas un at-
ražošanas pasākumu jomā «Zivju atražošanas pa-
sākumu veikšana Riebiņu novada Kategradas ezerā
un Jāšezerā» un «Zivju pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā», 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 mak-
šķerēšana».

Projekti realizēti ar mērķi papildināt zivju resursu
krājumus Riebiņu novada Zolvas, Kategradas ezerā
un Jāšezerā, tādējādi radot zivju dabiskai atražošanai
labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un
ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu at-
tīstību, kā arī veidotu labvēlīgu vidi makšķerniekiem,
rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. 

Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Jāšezerā –
9000 zandartu mazuļu, Kategrades ezerā – 12 000 zan-
dartu mazuļu un Zolvas ezerā – 30 000 zandartu mazuļu.

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu
novada Zolvas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai
labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgt -
spējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie
Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

Projekta «Zivju atražošanas pasākumu veikšana
Riebiņu novada Kategradas ezerā un Jāšezerā» ko-
pējā summa ir 6098,40 EUR, Valsts zivju fonda at-
balsts – 5122,00 EUR un pašvaldības finansējums –
976,40 EUR. Projekta «Zivju pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā» kopējā summa ir
8712,00 EUR, Valsts zivju fonda atbalsts – 7402,00 EUR
un pašvaldības finansējums – 1310,00 EUR.

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Riebiņu
novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldī-
jums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldī-
bas publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pa-
vairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz
ar to palielināsies pārdoto licenču skaits, bet ieviestā li-
cencēta makšķerēšana dos papildus finansējumu turp -
mākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pa-
sākumiem 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikts ieguldījums
Zolvas, Kategradas ezera un Jāšezera apsaimnieko-
šanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs
Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu
iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši mak-
šķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros,
kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks
veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja 
Inese Jakovele

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu Riebiņu novada paš -
valdība turpina zivju resursu pavairošanu novada
ezeros, ielai žot zandartu zivju mazuļus.

Riebiņu novada dome informē, ka, ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus 
un pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 izplatības dēļ, Riebiņu novada Atzinības rakstu un 
GODA PILSONIS apbalvojuma pasniegšana tiek pārcelta uz 2021. gada maiju – LR neatkarības
atjaunošanas dienai veltītu svētku koncertu. 
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Riebiņu novada dome Latvijas Pašvaldību
savienības «Meža dienas 2020» ietvaros ir reali-
zējusi projektu «Pašvaldību labie darbi parkos». 

Projekta ietvaros Rušonas pagasta Geļenovas
parkā tika uzstādīta koka konstrukcija – bērnu rotaļu
laukums, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem
pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbil-
stoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot ak-
tīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības ak-
tivitāšu dažādošanu Rušonas pagasta iedzīvotājiem,
veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

Geļenovas parks atrodas Rušonas pagasta Bicānu
ezera krastā, vasaras sezonā tas ir bieži apmeklēts.
Parkā ir pieejama labiekārtota peldvieta, pontonu tilts,
piknika vieta, nojume un tagad būs pieejams labie-
kārtots stūrītis bērniem. Tas ir ainavisks parks ar 
23 eksotisku koku un krūmu sugām. Tā platība ir 
8 hektāri. Parka vēsture aizsākās 19. gs. 90. gadu
beigās, tas ir piederējis muižkungam, kurš parku ie-
rīkojis par godu savai meitai Helēnai. Parka teritorijā
bija muižas ēka un tai pieguļošas būves. Muiža bija
renesanses stila atdarinājums, bet līdz mūsdienām
saglabājušies tikai pamati un dažas būves.

Rotaļu laukums ir daudzfunkcionāls: attīstīs
bērnu rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa
kustības, stiprinās roku un kāju izturību, bērniem
būs dota iespēja aktīvi darboties svaigā gaisā, uz-
labot fiziskās prasmes, attīstīt veiklību. Pie rotaļu
laukuma ir uzstādīti tā lietošanas noteikumi, lūgums
tos ievērot.

Savukārt šī gada 2. oktobrī projekta ietvaros
tika organizēts pasākums ar izglītojošu un infor-
matīvu mērķi, kurā piedalījās Riebiņu, Galēnu, Ru-
šonas pagasta iedzīvotāji, Riebiņu vidusskolas 10.–
12. klašu skolēni. Izglītojošu lekciju vadīja Andrejs

Svilāns (Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldi-
rektors, dendrologs). Klātesošajiem tika sniegta in-
formācija par bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šanu parkos, parku apsaimniekošanu, koku nozīmi,
to stādīšanas tehniku un par dabas vērtībām, kas ir
pieejamas muižu parku teritorijās. 

Projekta kopējās izmaksas – 1200,00 EUR, no
kuriem Meža attīstības fonda finansējums ir 700,00
EUR un Riebiņu novada domes līdzfinansējums –
500,00 EUR. Projekta moto – «Veidosim daudz-
veidīgu Latviju un tīkamu ainavu!»

Attīstības un plānošanas daļa

Realizēts projekts «Pašvaldību labie darbi parkos»

Ierīkojot rotaļu laukumu bērniem Rušonas pagasta Ge-
ļenovas parkā, tika sakārtota un radīta pievilcīgāka vide
parka teritorijā, kas piesaistīs jaunus apmeklētājus un
dažādos bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

Riebiņu novada dome īstenojusi projektu Nr. 19-03-AL21-
A019.2204-000007 «Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu
parkā», kas tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbības īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
aktivitātes 19.2.2 «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcības
2.2. «Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana
un uzlabošana» ietvaros. Projekts tika realizēts laika posmā no 2020.
gada janvāra līdz oktobrim.

Projekta mērķis ir sasniegts – labiekārtota Riebiņu parka teritorija,
izgatavojot un uzstādot trīs tiltiņus (25 m garumā un divi tiltiņi –
14 m garumā), tādējādi veicinot dzīves un atpūtas kvalitāti vietējai
kopienai, uzlabojot parka ainavu un piesaistot tūristus apmeklēt Rie-
biņu novadu, tajā skaitā Riebiņu parku.

Uzstādot tiltiņus, apmeklētājiem ir pieejamas dīķu saliņas. Paš -
valdībai nākotnē plānots parku attīstīt, izveidojot tematisko taku un
labiekārtojot piknika vietu.

Šis gads ir pierādījis, ka iedzīvotāji pandēmijas laikā arvien
biežāk dodas dabā. Pēc pašvaldības speciālistu novērojumiem arī
Riebiņu parks kļuvis apmeklētāks, cilvēki pastaigājas svaigā gaisā,
bauda katru gadalaiku un pavada laiku kopā ar ģimeni. Par to liecina
arī daudzviet sociālajos tīklos publicētās jauno tiltiņu fotogrāfijas.

Tiltiņu izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA «Akron». Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas ir 23 050,50 EUR apmērā, no kurām
2305,05 EUR ir pašvaldības finansējums (10 % no attiecināmām iz-
maksām), savukārt 20 745,45 EUR ir publiskais finansējums. 

Attīstības un plānošanas daļa 

Noslēdzies projekts 
«Tiltiņu izgatavošana 

un uzstādīšana Riebiņu parkā» 

Riebiņu parkā uzstādīti trīs jauni tiltiņi, kas gan uzlabos parka ainavu, gan
piesaistīs tūristus apmeklēt Riebiņu novadu.

Riebiņu pagasta nereģistrēta aktīvistu grupa
Ilgas Kodores vadībā īstenojusi mazo grantu pro-
jektu «Informācijas stendu izgatavošana un uz-
stādīšana Riebiņu pagasta centrā». Projekta fi-
nansētājs ir Riebiņu novada pašvaldība, izmak-
sas – 600,00 EUR.

Projekta mērķis bija izgatavot un uzstādīt jaunu
informatīvo stendu, jo līdzšinējais bija novecojis
un uz tā bija maz vietas, lai izvietotu reklāmas pla-
kātus par pasākumiem, koncertiem, izstādēm un ci-
tām aktivitātēm. 

Projekta mērķauditorija ir gan mūsu novada ie-
dzīvotāji, gan jebkurš garām braucošais vai arī Riebiņu
novada ciemiņš. Realizējot šo projektu, tiks nodroši-
nāta pilnīgāka, plašāka informācijas pieejamība Rie-
biņu pagasta, Riebiņu novada iedzīvotājiem un attīstīta
informatīvā infrastruktūra novadā. Informatīvās in-
frastruktūras attīstība radīs sakoptības un sakārtotības
tēlu, sabiedrība kļūs informētāka un izglītotāka.

Projekta autore Ilga Kodore

Riebiņu ciemata centrā uzstādīts jauns informācijas stends

Realizējot projektu, Riebiņu ciemata centrā uzstādīts jauns
informācijas stends.

Projektā «PROTI un DARI!» vasara un rudens
puse ir bijusi ļoti aktīva. No maija līdz septembrim
savas individuālās pasākumu programmas īstenoja
četri jaunieši, kuri saņēma individuālu mentora un
programmas vadītāja atbalstu, kā arī apguva jaunas
prasmes un zināšanas dažādos veidos – daļa no jau-
niešiem apguva «B» kategorijas transportlīdzekļu
vadītāju kursus: notika gan teorijas mācības, gan
tika iegūta pirmā pieredze praktiskajās braukšanas
nodarbībās, jaunieši arī ieguva praktisku pieredzi
un iepazina profesijas, dodoties ēnot uzņēmumus
un iestādes, jaunieši iepazina manikīra, kokzāģēta-
vas operatora, florista, grāmatveža un citas profe-
sijas. Pašlaik aktīvi savu individuālo pasākumu pro-
grammu iziet trīs jaunieši, un līdz decembrim ir
plānots iesaistīt vēl piecus jauniešus. 

Kopumā no projekta sākuma projektā «PROTI
un DARI!» savas individuālās pasākumu program-
mas ir īstenojuši 70 jaunieši, kuri saņēma indivi-
duālu mentora un programmas vadītāja atbalstu, kā
arī apguva jaunas prasmes un zināšanas dažādos
veidos. Augustā kopā ar jauniešiem tika veikta arī
dalības projektā izvērtēšana, kuras laikā gan jau-
nieši, gan mentores, gan programmu vadītājas ana-
lizēja, kā projektā ir veicies un kādi ieguvumi no tā
saņemti, un kas būtu uzlabojams turpmāk. Jaunieši
atzina, ka projekts ir bijis vērtīgs, jo palīdzējis ie-
raudzīt vairāk iespēju jau esošajā vidē, devis iespēju
iepazīt viņus interesējošas profesijas, daudziem tā
bijusi lieliska iespēja apgūt braukšanas prasmes un

tiekties pēc sen lolota sapņa – nokārtot autovadītāja
apliecību. Prieks par katru jaunieti, kas projekta
laikā ir iepazinis labāk gan sevi, gan iespējas no-
darbinātības un izglītības jomā.

Projekts «PROTI un DARI!» dod iespēju jau-
niešiem vecumā no 15–29 gadiem (ieskaitot), kuri
pašlaik nemācās, nav darba attiecībās un nav reģis-
trēti NVA bezdarbnieka statusā, apgūt jaunas pras-
mes un zināšanas, kā arī virza jaunieti turpināt iegūt
zināšanas izglītībā vai palīdz uzsākt strādāt. Projekts
veicina jauniešu izaugsmi un palīdz pašiem jaunie-
šiem saprast savus nākotnes mērķus, savukārt men-
tors palīdz, atbalsta un motivē jaunieti izvirzītos
mērķus sasniegt. Projekts dod iespēju apgūt jaunas
zināšanas un prasmes, kuras var veicināt jaunieša
iespēju atrast darbu, apgūstot dažādas prasmes un
zināšanas kursos un apmācībās. Tāpat tā ir iespēja
pamēģināt ko jaunu un saprast, vai konkrētā sfēra
jaunietim ir saistoša.

Jaunieša iesaiste projektā var būt, sākot no di-
viem līdz četriem mēnešiem, atkarībā no situācijas
un projekta plānotajām aktivitātēm. Ja arī tu vēlies
iesaistīties projektā «PROTI un DARI!», zvani pa
tālr. 65324379 vai raksti uz e-pastu inese.jakovele@
riebini.lv.

Vēl joprojām jaunieši aktīvi darbojas projektā «PROTI un DARI!»

Līdz 12. novembrim aicina balsot 
par ģimenei draudzīgāko pašvaldību 

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda
rīkotajā konkursā «Ģimenei draudzīga pašvaldība», lai noteiktu
un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko
atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai.
Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim aicināts iepazīties ar paš -
valdībās paveikto un izteikt savu viedokli www.vietagimenei.lv. 

Konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020» noris trīs kārtās
un paredz izvērtēt visu 119 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm drau-
dzīgas vides veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāv no iedzīvotāju
balsojuma, pašvaldību līdzdalības konkursa informatīvajā kampaņā,
kā arī no vērtēšanas komisijas iegūtajiem datiem par novadiem, tostarp
par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

Uzvarētāji tiks noteikti piecu plānošanas reģionu pašvaldību grupās,
piešķirot nominācijas «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020», gal-
veno balvu saņems nominants «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Lat-
vijā 2020». Tāpat konkursa vērtēšanas komisija varēs noteikt papildu
nominācijas. Kopējais konkursa naudas balvu fonds ir 100 000 EUR,
kas tiek piešķirts jaunu vai esošo atbalsta pasākumu ģimenēm ar bēr-
niem attīstīšanai pašvaldībās.

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā vērtējumu veido četras
daļas – administratīvo datu vērtējums, dzimstības un migrācijas saldo
datu vērtējums, iedzīvotāju balsojums un pašvaldību iesaiste konkursa
informatīvajā kampaņā. Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības
īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides
nodrošināšanai. Trešajā, noslēdzošajā kārtā vērtēšanas komisija vizītēs
iepazīsies ar 10 finālistēm – visaugstāko novērtējumu saņēmušajām
pašvaldībām (ar divām katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā).

Konkurss «Ģimenei draudzīga pašvaldība» ir viens no trim ģimeņu
atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds
īsteno arī programmu «Ģimenei draudzīga darbavieta», kā arī izsniedz
Latvijas Goda ģimeņu apliecības «3+ Ģimenes karte» Latvijas daudz-
bērnu ģimenēm.

Sabiedrības integrācijas fonds
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DOMES LĒMUMI
20. oktobrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Slēgs līgumus par dzesēšanas kameru
turpmāku izmantošanu

Līdz ar āfrikas cūku mēra izplatības ierobežo-
šanas pasākumu veikšanu 2014. gadā Riebiņu novada
dome iegādājās un uz 5 gadu periodu nodeva bezat-
līdzības lietošanā sešas dzesēšanas kameras novada
teritorijā esošajiem mednieku kolektīviem. Iepriekš
noslēgtais izmantošanas līguma termiņš beidzās
2019. gadā. Pašlaik kameras atrodas pie mednieku
kolektīviem, bet pēc piederības ir domes īpašums ar
katras vienības atlikušo vērtību 658,67 EUR.

Domes sēdē deputāti nolēma slēgt līgumus ar
mednieku kolektīviem uz pieciem gadiem par dze-
sēšanas kameru bezatlīdzības lietošanu.

Apstiprina siltumenerģijas tarifu 
Riebiņu ciematā

Domes sēdē tika pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA «Agrofirma «Turība»» par siltumenerģijas
piegādi 2020./2021. gada apkures sezonai un apstip-
rināt siltumenerģijas tarifu par 1 MWH – 63,03 EUR
bez PVN. Nolemts noteikt maksu par siltum enerģiju
dzīvojamās mājas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1,
Riebiņos, īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem 63,03
EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) par 1 MWH.

Slēdz sadarbības līgumu
un precizē saistošos noteikumus

Domes deputāti pieņēma lēmumu slēgt līgumu
par sadarbību izglītības funkciju veikšanai ar Preiļu
novada Izglītības pārvaldi.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums precizēt sais -
tošos noteikumus Nr. 9/2020 «Par sabiedrisko kār-
tību Riebiņu novadā» un saistošos noteikumus 

Nr. 10/2020 «Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Rie-
biņu novadā» saskaņā ar VARAM ieteikumiem.

Piešķir papildus finansējumu
Domes sēdē nolemts piešķirt papildus finansē-

jumu Rušonas bibliotēkai 70 gadu jubilejas pasā-
kuma organizēšanai 150,00 EUR apmērā, atvēlot
līdzekļus no Rušonas kultūras nama izdevumu eko-
nomiskās klasifikācijas koda.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu ie-
pirkumā. Nolemts slēgt līgumu: 

‚ ar SIA «ZELTA ZEME» par kurināmās kūd-
ras granulu piegādi 2020./2021. gada apkures sezo-
nai Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto
līgumcenu 68 500,00 EUR bez PVN;

‚ ar SIA «RĒZEKNES MELIORATORS»
par būvdarbu veikšanu objektā «Riebiņu novada
Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu
iela km 0,00–0,58 pārbūve» ar piedāvāto līgumcenu
79 197,63 EUR bez PVN (līgums tiks slēgts ELFLA
projekta atbalstīšanas gadījumā),

‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada Ru-
šonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 13 Kastīre–
Geļenova–Šaures km 4,82–6,47 pārbūvi ar piedāvāto
līgumcenu 198 092,17 EUR bez PVN (Aktivitātes ir
paredzēts realizēt, piesaistot Valsts kases kredīta lī-
dzekļus atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14.
jūlija noteikumiem Nr. 456  «Noteikumi par nosacī-
jumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts
aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai
un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību». Lī-
gums tiks slēgts finansējuma piešķiršanas gadījumā).

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

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Saistošie noteikumi Nr. 10/2020
APSTIPRINāTI 

ar Riebiņu novada domes 25.08.2020.  sēdes lēmumu Nr. 6
(protokola Nr. 11 )

PREcIzēTI 
ar Riebiņu novada domes 20.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 4

(protokola Nr. 13)

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm 
Riebiņu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»

43. panta trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka

Riebiņu novada domes (turpmāk – pašvaldība) atbalsta
veidus daudzbērnu ģimenēm.

2. Noteikumos paredzēto atbalstu ir tiesības saņemt
Riebiņu novada administratīvajā teritorijā pamata dzīves -
vietu deklarējušai daudzbērnu ģimenei.

3. Noteikumos paredzēto atbalstu, neizvērtējot ģime-
nes ienākumus, piešķir Riebiņu novada Sociālais dienests
(turpmāk – Dienests) pašvaldības apstiprinātā budžeta ie-
tvaros.

4. Noteikumos tiek lietoti termini:
4.1. Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir

vismaz trīs bērni, tai skaitā aizbildnībā esoši un audžuģi-
menē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uz-
skatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 
24 gadu vecumu, un ja tā iegūst pilna laika vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību.

4.2. Dižģimene ir ģimene, kuras pilngadīgu locekļu
aprūpē ir vismaz pieci bērni, tai skaitā aizbildnībā esoši
un audžuģimenē ievietoti bērni. Par dižģimenes bērnu uz-
skatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 
24 gadu vecumu, un ja tā iegūst pilna laika vispārējo, pro -
fesionālo vai augstāko izglītību. 

4.3. Iesniedzējs – daudzbērnu ģimenes pilngadīgs lo-
ceklis, kura likumīgā aprūpē atrodas šo Noteikumu prasī-
bām atbilstošs bērns.

5. Riebiņu novadā ir šādi pašvaldības atbalsta veidi
daudzbērnu ģimenēm:

5.1. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;
5.2. materiālais pabalsts izglītojamajiem;
5.3. pabalsts mācību piederumu iegādei.
5.4. pabalsts dižģimenēm.

II. Vecāku maksas atlaide pirmsskolas
izglītības iestādē

6. Vecāku maksas atlaidi pirmsskolas izglītības iestādē
100 % apmērā piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri
apmeklē kādu no Riebiņu novada pirmsskolas izglītības
iestādēm.

7. Vecāku maksas atlaidi pēc iesnieguma saņemšanas
un Dienesta lēmuma pieņemšanas piešķir no lēmuma pie-
ņemšanas dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai
(attiecinot pirmsskolas izglītības iestāžu mācību gadu).

8. Iesniegumi vecāku maksas atlaidei tiek pieņemti
no jūlija mēneša līdz oktobra mēnesim (ieskaitot). 

III. Materiālais pabalsts izglītojamajiem
9. Materiālo pabalstu piešķir daudzbērnu ģimeņu bēr-

niem, kuri mācās kādā no Riebiņu novada vispārējās iz-
glītības iestādēm vai vidusskolā, ja ēdināšanas izdevumi
izglītojamajam pārsniedz Riebiņu novada domes noteikto
brīvpusdienu apmēru.

10. Materiālo pabalstu nepiešķir daudzbērnu ģimeņu
bērniem, kuri mācās citā administratīvajā teritorijā, ne-
mainot deklarēto dzīvesvietu.  

11. Materiālā pabalsta apmērs ir starpība starp Riebiņu
novada domes noteikto brīvpusdienu apmēru un faktis-
kajām izmaksām konkrētajā iestādē.

12. Iesniegumi materiālā pabalsta piešķiršanai tiek
pieņemti no jūlija mēneša līdz oktobra mēnesim (ieskai-
tot). 

13. Brīvpusdienas pēc iesnieguma saņemšanas un Die-
nesta lēmuma pieņemšanas piešķir no lēmuma pieņemša-
nas datuma līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai.

IV. Pabalsts mācību piederumu iegādei
14. Materiālo pabalstu mācību piederumu iegādei, uz-

sākot mācību gadu, piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem
no pirmsskolas vecuma (t.i. 5 gadi) līdz 9. klasei (ieskai-
tot), kuri mācās kādā no Riebiņu novada vispārējās izglī-
tības iestādēm. 

15. Materiālais pabalsts mācību piederumu iegādei ir
vienreizējs pabalsts, un tas tiek piešķirts 30,00 EUR (trīs-
desmit eiro un 00 centi) apmērā katram bērnam, uzsākot
mācību gadu.

16. Iesniegumi materiālā pabalsta saņemšanai tiek pie-
ņemti no jūlija mēneša līdz oktobra mēnesim (ieskaitot).

V. Pabalsts dižģimenēm
17. Pabalsts dižģimenēm ir vienreizējs materiālais at-

balsts un tiek piešķirts 150,00 EUR (viens simts piecdes-
mit eiro un 00 centi) apmērā vienu reizi kalendārajā gadā.

18. Iesniegumi pabalsta piešķiršanai tiek pieņemti 
un izskatīti no jūlija mēneša līdz oktobra mēnesim (ie-
skaitot).

VI. Atbalsta piešķiršanas kārtība
19. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, daudzbērnu ģi-

menes pilngadīgs loceklis, kura likumīgā aprūpē atrodas
Noteikumu 5. punkta prasībām atbilstošs bērns, aizpilda
Dienestā iesniegumu un pievieno dokumentu kopijas, kas
apliecina pabalsta piešķiršanas pamatu, ja pabalsta pie-

prasīšanai nepieciešamās ziņas normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā neatrodas pašvaldības rīcībā.

20. Ja daudzbērnu ģimenes sastāvā ir aizbildnībā esoši
un audžuģimenē ievietoti bērni, Iesniedzējs iesniegumam
pievieno Riebiņu novada bāriņtiesas lēmuma par aizbild -
nības nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē kopiju.
Bāriņtiesas lēmums nav jāpievieno, ja to pieņēma Riebiņu
novada bāriņtiesa, šajā gadījumā šis apstāklis ir norādāms
iesniegumā, pieprasot pabalstu. 

21. Ja vismaz viens daudzbērnu ģimenes bērns ir sa-
sniedzis 18 gadu vecumu un iegūst profesionālo vai aug-
stāko izglītību, un pašvaldības rīcībā nav šādas informā-
cijas, Iesniedzējs iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu
par to, ka bērns mācās konkrētajā izglītības iestādē.

22. Iesniedzējam ir pienākums paziņot pašvaldībai par
pabalsta piešķiršanas pamata vai atbilstības atbalsta pie-
šķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no mi-
nēto apstākļu iestāšanās brīža.

23. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests pieņem
10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas.

24. Pabalstu atceļ Dienesta vadītājs ar lēmumu, ja tiek
konstatēts, ka: 

24.1. ģimene vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes sta-
tusam;

24.2. daudzbērnu ģimenes locekļu deklarētā dzīves -
vieta neatbilst Noteikumu 2. punktam;

24.3. ir konstatēts, ka Iesniedzējs ir sniedzis nepatiesu
informāciju, un tā bijusi par pamatu pabalsta piešķiršanai.
Pabalstu atceļ ar tā piešķiršanas dienu un Iesniedzējam ir
pienākums viena mēneša laikā atmaksāt pašvaldībai visus
saņemtos pabalstus, kuri tika tam piešķirti.

VII. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
25. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Riebiņu

novada domē.
26. Pašvaldības pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ad-

ministratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi
27. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to

publicēšanas.  
28. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi

spēku zaudē Riebiņu novada domes 11.04.2012. saistošie
noteikumi «Noteikumi par sociālās palīdzības saņemšanu
Riebiņu novadā dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm». 

Paskaidrojuma raksts Riebiņu novada domes saisto -
 šajiem noteikumiem Nr. 10/2020 «Par atbalstu daudz -
bērnu ģimenēm Riebiņu novadā» pieejams paš valdības
vietnē  www.riebini.lv 

Priekšsēdētājs P. Rožinskis

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinā-
jumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņa tuvošanos. Atgādinām, ka līdz 2020. ga -
da 16. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa
maksājums.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski.

1. Saņemt e-pastu vai īsziņu par nekustamā īpašuma nodokļa ap-
maksu ir ērti un, veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa
atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu
tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS 
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties, at-
rodoties jebkurā vietā. Iespējams ne tikai saņemt paziņojumu, bet
uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālā www.epakalpojumi.lv
un www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt no-
maksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pār-
skaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekus-
tamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no
tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas pa-
ziņojumā.

3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls mak-
sāšanas paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā pa pastu
tika izsūtīts vairāk nekā 1 miljons nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu
vēstules izsūtīšanu ir 1 eiro, ņemot vērā, ka daļa nekustamā īpašuma
īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lie-
lākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk nekā 1 miljonu
eiro tikai pasta izdevumiem.

Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu
punktos un bankā. Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo saskaņā ar li-
kumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas. 



4. 2020. gada novembris

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.

10. oktobrī sirsnīgā gaisotnē Riebiņu novada
kultūras centrā tika aizvadīta ikgadējā kultūras
un sporta gada balle, kur vienkopus tikās novada
kultūras darbinieki, amatiermākslas kolektīvu
vadītāji un dalībnieki, novada sporta dzīves ak-
tīvisti. 

Šajā gadā atpūtas pasākums bija veidots kā mu-
zikāli atraktīvs un izklaidējošs šovs «Spēlē, spēlē,
ko Tu spēlē!», kura laikā, veicot dažādus radošus
uzdevumus, par uzvaras kausu cīnījās Riebiņu no-
vada pagastu radošās komandas. Riebiņu novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis un kultūras
centra vadītāja Ilga Pokšāne visus klātesošos kul-
tūras un sporta dzīves virzītājus sveica ar apsvei-
kuma un pateicības vārdiem, kā arī paliekošām dā-
vanām – personalizētiem kalendāriem 2021. gadam,
kur apkopotas novada amatiermākslas kolektīvu fo-
togrāfijas un kultūras dzīves notikumu mirkļi. 

Svētki bija skaists atpūtas brīdis visiem, kuri iz-
daiļo ikdienu un svētkus novada iedzīvotājiem un
viesiem. Vakara gaitā gaisā virmoja satikšanās
prieks, dzirkstošs humors, enerģiska sadziedāšanās
un pozitīvs sacensību gars. Vakara gaitā tika veikti
dažādi radoši uzdevumi, lai iepriecinātu skatītājus
un svētku noslēgumā iegūtu nominācijas. Pasākuma
intriģējošākais uzdevums bija konkurss «Balss
maskā», kura laikā bija jāuzmin Latvijas slavenība,
kura bija nomaskējusies dziedošās pandas kostīmā.
Skatītāju sejās bija patiess prieks, ieraugot atmas-
koto slavenību – dziedātāju un novada vokālo an-
sambļu vadītāju Daini Skuteli.

Izklaidējošais šovs bija veiksmes spēle, kuras
noslēgumā tika noskaidrotas komandas, kuras ie-
guva visvairāk punktu. 1. vietu izcīnīja Rušonas
pagasta komanda «Raibās lapas», 2. vietu ieguva
Riebiņu pagasta komanda «Čehova treis muosys»,
bet 3. vietu – Silajāņu pagasta komanda «SIM».
Pavisam nedaudz līdz godalgoto vietu iegūšanai
pietrūka Galēnu, Stabulnieku un Sīļukalna kolorī-
tajām komandām. Atraktīvāko līdzjutēju nomināciju
izcīnīja Galēnu pagasta radošie atbalstītāji, bet īpašo
nomināciju – skatītāju simpātija – ieguva muzikālais
un atraktīvais Sīļukalna komandas līdzjutējs Uldis
Mičulis. Katrā uzdevumā iegūtos punktus uzskaitīja

pozitīvā un profesionālā svētku žūrija, kuras sastāvā
bija Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Viktorija Pauniņa
un Normunds Medens. Par jautrību un humoru rek-
lāmas pauzēs gādāja improvizācijas teātra aktieris
Andris Podvinskis.

Ar skanīgiem un izklaidējošiem priekšnesumiem
uzstājās Sīļukalna KN vokāli instrumentālais duets
Anita un Uldis Mičuļi, Riebiņu Kc senioru vokālais
ansamblis «Ilūzija» (vad. Līga Gžibovska), Stabul-
nieku KN mazākumtautību sievu ansamblis «za-
pevočki» (vad. Tatjana Ateša), Rušonas KN meiteņu
vokālais ansamblis (vad. Lilita Valaine), Riebiņu
amatierteātris «Loba monta» (vad. Oskars Bērziņš)
un Galēnu KN amatierteātris «Punculīši» (vad. Jo-
lanta Ivanova).

Svētki bija izdevušies krāšņi un interesanti. Pal-
dies svētku organizatoriem, atraktīvajiem šova va-
dītājiem – Riebiņu novada kultūras centra pasākumu
organizatorei Ilzei Piskunovai un jauniešu centra
«Pakāpieni» vadītājam Oskaram Bērziņam. Šova
atmosfēras sajūtu paspilgtināja skaistais studijas ie-
kārtojums un apgaismojums. Paldies par svētku no-
formējuma radīšanu radošajai komandai: kultūras
centra noformēšanas māksliniecei Lienei Ivanovai,
gaismu un skaņu operatoram Rūdolfam Beitānam,
Valērijam Titovam, Pēterim Bivmanim, Veltai Pok-
šānei un Tatjanai Gvozdevai. Pateicamies Laurim
Uzulnīkam par pasākuma iemūžināšanu fotomir-
kļos. Paldies visiem svētku apmeklētājiem par to,
ka esat, gribat un spējat ikdienu iekrāsot košās un
priecīgās krāsās – ar smaidu, kustību, rosmi un ra-
dīšanas prieku! 

Ievērojot covid-19 infekcijas izplatības ierobe-
žošanai noteiktos pulcēšanās noteikumus, turpmāko
pasākumu norise tiks izziņota atkarībā no esošās
situācijas. Ļoti novērtējam jūsu sapratni un pacietību
šajā laikā. Ievērosim individuālos piesardzības pa-
sākumus, saudzēsim savu un līdzcilvēku veselību.
Lai gaišas domas un sirsnīgs Latvijas dzimšanas
dienas svētku laiks jūsu mājās un sirdīs!

Riebiņu novada kultūras centra vadītāja 
Ilga Pokšāne

Izklaidējošā šova «Spēlē, spēlē, ko Tu spēlē!» komandu kopbilde.

Kultūras un sporta gada balleKotļerovas bibliotēkai – 70
Ar Preiļu rajona Darbaļaužu deputātu izpildu komitejas sēdes

lēmumu Nr. 643 par lauku bibliotēku atklāšanu nolemts 1950. gada
14. novembrī atvērt Kotļerovas ciema bibliotēku. Tātad 14. no-
vembris – bibliotēkas dzimšanas diena.

Nu jau pagājuši 70 gadi, kopš Silajāņu pagasta Kotļerovā darbojas
bibliotēka. Pirmā bibliotēkas atrašanās vieta bija kopā ar Kotļerovas
ciema kluba ēku, bet 1970. gados bibliotēka mainīja savu atrašanās
vietu, pārceļoties uz toreizējā kolhoza «Suvorova» valdes ēku, kur
bibliotēka atrodas arī šobrīd. Ir notikušas daudzas pārmaiņas, lielā
mērā tās notikušas bibliotēkai par labu.

Tagad bibliotēka ir «maza Gaismas pils» – ar modernu aprīkojumu,
bezvadu interneta pieslēgumu, labām telpām un mūsdienīgu klientu
apkalpošanu. Bibliotēkas pakalpojumi pielāgoti lasītāju vēlmēm, va-
jadzībām un interesēm. Bibliotēka piedāvā iespēju mācībām, mūžiz-
glītībai un brīvā laika pavadīšanai.

Atzīmējot bibliotēkas 70 gadu jubileju, gribam pateikt paldies ilg -
gadējai Preiļu bibliotēkas vadītajai Inārai Batarāgai, jo tas ir viņas
nopelns, ka mums ir bibliotēka. Tāpat paldies jāsaka gan mūsu paš -
reizējai administrācijai, gan ikvienam mūsu sadarbības partnerim un
atbalstītājam. Bet vislielākā pateicība mūsu bibliotēkas lasītājiem,
kuri daudzu gadu garumā atbalsta un mīl savu bibliotēku.

Bibliotēkai ir plašas iespējas. Tā ir vieta, kur smelt zināšanas,
bibliotēka ir tikšanās vieta. Ar cerību un pārliecību var teikt, ka tā
būs vajadzīga vēl daudzus gadus. Bet, protams, labākā dāvana bib-
liotēkai ir katru dienu redzēt cilvēku mīlestību pret grāmatu. Esiet
laipni gaidīti!

Kotļerovas bibliotēkas vadītāja Marija Zahareviča

No 14. oktobra Valsts pārvaldes pakalpojumu
portāla Latvija.lv apmeklētājiem palīgā nāk vir-
tuālais asistents Ēriks. Ar virtuālā asistenta pa-
līdzību portāla apmeklētājiem būs iespēja uzdot
jautājumus un saņemt atbildes par dažādiem 
e-pakalpojumiem un dzīves situācijām.

Virtuālais asistents nodrošinās iedzīvotājiem ērtu
un mūsdienīgu iespēju atrast publiskās pārvaldes
portālā Latvija.lv meklēto e-pakalpojumu sociālajā,
nodarbinātības, veselības, uzņēmējdarbības, izglī-
tības un citās jomās.  Dialoga formā virtuālais palīgs
ēriks palīdzēs atrast informāciju par konkrētu inte-
resējošo e-pakalpojumu, atbildēs uz jautājumiem,
kā arī vienkāršas sarakstes veidā paskaidros lieto-
tājam e-pakalpojuma saņemšanas procesa gaitu.

Virtuālā asistenta zināšanu pamatā ir portāla lie-
totāju visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes. Vir-
tuālā asistenta galvenais uzdevums, balstoties uz da-
žādām dzīves situācijām, ir atrast lietotājiem piemē-
rotāko e-pakalpojumu. ēriks palīdzēs jautājumos,

kas saistīti ar e-adresi, kā arī sniegs padomus, kā iz-
mantot portāla Latvija.lv dzīves situāciju aprakstus.
Pozitīvi, ka virtuālā asistenta palīdzība būs pieejama
nepārtraukti, līdz ar to Latvija.lv lietotājs varēs ko-
municēt sev ērtā laikā.

Saskaņā ar pētījumiem virtuālie asistenti spēj
atbildēt pat uz 80 % rutīnas jautājumu, tādējādi sa-
mazinot šādu jautājumu apjomu lietotāju atbalsta
dienestā. Aprēķinu vajadzībām tiek pieņemts, ka
portālā Latvija.lv virtuālais asistents sākotnēji varēs
atrisināt līdz 60 % no rutīnas jautājumu apjoma. Šī
risinājuma ieviešana samazinās Latvija.lv atbalsta
dienesta pieteikumu skaitu, kas saistīts ar standarta
problēmsituācijām. Virtuālā asistenta zināšanu bāzi
izstrādāja Valsts reģionālās attīstības aģentūras dar-
binieki, balstoties uz portālā palīdzības dienestā sa-
ņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem. Katrs portāla
Latvija.lv apmeklētājs var palīdzēt ērikam kļūt vēl
gudrākam, jo tikai virtuālā asistenta lietošana vei-
cinās atbilžu daudzveidību. 

30. septembra pēcpusdienā Riebiņu novada centrālajā bib-
liotēkā norisinājās fotokonkursa «Daba vasarā» noslēguma pa-
sākums. Konkurss ilga no 1. jūlija līdz 20. augustam, un tā uzde-
vums bija iemūžināt skaistākos dabas skatus Riebiņu novadā.
Konkursā piedalījās 12 bērni un jaunieši, iesūtot 78 fotogrāfijas.

Par konkursa uzvarētājiem kļuva: 1. vieta – Aleksandrs Ivanovs
un Marta Meluškāne, 2. vieta – Evija Bergmane-Sprūdža, Gatis Pok-
šāns un Viktorija Pauniņa, bet Pateicības par dalību saņēma: 
Emīls Bramanis, Dana Daugule, Laura Grigule, Viktorija Nagle, Dana
Patrejeva, Arnis Pokšāns un Adriāna Volonte.

Pasākuma dalībniekus ar skanīgām dziesmām iepriecināja Rolands
Naglis.

Liels paldies visiem, kas iesūtīja fotogrāfijas un piedalījās biblio-
tēkas organizētajā fotokonkursā.

Svetlana Zahareviča,
Riebiņu novada centrālās bibliotēkas  vecākā bibliotekāre

Noslēdzies fotokonkurss
«Daba vasarā»

Fotokonkursa «Daba vasarā» laureātu kopbilde.

Turpmāk portāla Latvija.lv lietotājiem palīdzēs
virtuālais asistents ĒriksSkolas saņems datorus

Ir noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organi-
zētais datoru pirkums. Plānots, ka līdz gada beigām Latvijas vis-
pārīgās izglītības iestādes saņems vairāk nekā 6000 datoru, 
kas ļaus uzlabot skolu tehnoloģisko nodrošinājumu, mazinot 
Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari. 

Kopumā datorus saņems 425 skolas, kas tos varēs izmantot gan
ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto mācību no-
drošināšanai. Datori tiks piešķirti pašvaldību dibinātajām vispārīgās
izglītības un speciālās izglītības iestādēm, ņemot vērā skolēnu skaitu
7.–12.  klašu grupā uz 2020.  gada 1.  septembri. Paredzēts, ka Riebiņu
vidusskola saņems 14 datorus.

Lai nodrošinātu vienmērīgu un skolēnu skaitam atbilstošu portatīvo
datoru skaita sadalījumu, skolas ir sagrupētas 20 grupās pēc skolēnu
skaita. Ar valdības 15. septembra rīkojumu IzM 2020. gadā šim mēr-
ķim tika piešķirti 3,9 miljoni eiro. Ņemot vērā piešķirto līdzekļu ap-
mēru, cenu aptaujā par izdevīgāko atzīts uzņēmuma «Baltijas infor-
mācijas tehnoloģijas» piedāvājums  – viena datora cena ir 634 eiro
(ar PVN). Rezultātā būs iespējams iegādāties 6261 datoru, to piegādes
termiņš – šī gada beigas. 


