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Budžeta ieņēmumu lielāko daļu veido
valsts budžeta transferti, kas ir 59 % no
visiem ieņēmumiem, nodokļu ieņēmumi –
29 %, pašvaldības budžeta transferti – 
6 %, iestādes ieņēmumi – 5 % un neno-
dokļu ieņēmumi – 1 %. Nodokļu ieņēmu-
mos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklim – 79,1 % jeb 1 316 169 EUR.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes
sadalījums pašvaldību un valsts budžetā
2021. gadā noteikts attiecīgi 85 % un 15 %
apmērā, tāpēc pašvaldības ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2021. gadā
samazināsies. Salīdzinot ar 2020. gadu,
plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir
samazināts par 275 105 EUR. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi 2021. gadā ir
plānoti 335 215 EUR jeb 5,9 % apmērā no
pašvaldības budžeta ieņēmumiem. 

Vislielāko īpatsvaru 2021. gada izdevu -
mos paredzēts atvēlēt izglītībai un ekonomis -
kajai darbībai – 25 % katrai jeb 1 466 434 EUR
izglītībai un 1 485 974 EUR ekonomiskajai
darbībai. Lielākās investīcijas, kas saistītas
ar izglītības iestāžu uzturēšanu: paredzēta
Riebiņu vidusskolas skolas korpusa venti-
lācijas sistēmas rekonstrukcija 38 000 EUR
apmērā, Galēnu pamatskolas remontdarbos
plānots ieguldīt 34 000 EUR un pirmssko-
las izglītības iestādei «Sprīdītis» katlu mājas
apkures katla nomaiņai atvēlēti 9 000 EUR.
Ar 2021. gada 1. jūliju tiks slēgta Dravnie -
ku pamatskola.

Savukārt izdevumu pozīcija – ekono-
miska darbība, kam arī atvēlēti 25 % no
kopējiem budžeta izdevumiem, ietver 
sevī vairāku mērķu projektu finansēšanu
957 198 EUR apmērā, tāpat finansējums
atvēlēts nodarbinātības veicināšanai, auto-
transportam, būvvaldei, līdzfinansējumiem
biedrībām, klientu apkalpošanas centram,
jauniešu centram, tūrisma, pievienotās vēr-
tības un dabas resursu nodoklim un citiem
izdevumiem.

Pašvaldības darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai, klientu apkalpošanai un
savstarpējiem norēķiniem ar citām paš-
valdībām par izglītības, kultūras un so-
ciālās palīdzības pakalpojumiem atvēlēti 
1 070 957 EUR jeb 18 %. 

2021. gada budžetā sociālajai aizsardzībai
ir ieplānoti izdevumi 725 085 EUR jeb 12 %
apmērā, bet 10 % no kopējā budžeta atvēlēti
atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijai.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekoša-
nai un labiekārtošanai paredzēti 8 % jeb
486 764 EUR. Līdzekļus paredzēts izlietot
pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai,
ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārto-
šanai un ikdienas uzturēšanas darbu veik-
šanai, īpašumu apsaimniekošanai un uz-
mērīšanai, tehnikas uzturēšanai. Lielākās
investīcijas paredzētas Riebiņu pagastā,
kur plānots sakārtot apgaismojumu Liepu
un Lauku ielā (25 000 EUR), pārkrāsot
parka estrādi (5 916 EUR). Galēnu pagastā
ieplānota dubultā virsmas apstrādes pa-
beigšana Galēnu ciema Bērzu ielā 200 m
garumā (11 000 EUR) un apgaismojuma
izveide Galēnu parkā (6 600 EUR). Tāpat
turpināsies cīņa ar latvāņiem Silajāņu pa-
gastā, atvēlot šim mērķim 2000 EUR, kā
arī apgaismojuma sakārtošana Silajāņu pa-
gasta Kalna–Zaļajā un Miera ielā.  

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar
Valsts kasi, Riebiņu novada domes atmak-
sājamo aizdevumu apjoms 2021. gadā ir
318 580 EUR.

Lai sekmētu ražošanas attīstību un uz-
labotu dzīves kvalitāti lauku teritorijās, tiks
pārbūvēta Dārzu iela Galēnu pagasta Lomu
ciemā, turpināsies pašvaldības autoceļa
Kliškova–Sededži–Stupāni pārbūve. Tāpat
uzsākta Riebiņu novada pašvaldības auto-
ceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,00.–
3,70. un Rušonas pagasta pašvaldības au-
toceļa Nr. 13 Kastīre–Geļenova–Šaures km
4,82.–6,47 pārbūve.

Plānojot un veidojot 2021. gada bu-
džeta projektu, tika ievērots piesardzības
princips. Pieejamie resursi tika sadalīti at-
bilstoši novada attīstības prioritātēm, no-
drošinot budžeta sabalansētību un attīstību
veicinošu projektu īstenošanu. 2021. gada
budžeta galvenā prioritāte ir infrastruktūras
sakārtošana un iestāžu materiāli tehniskās
bāzes papildināšana. 2021. gadā pašval-
dība, piesaistot Eiropas Savienības fondu
līdzekļus, turpinās ceļu un ielu rekonstruk-
cijas Rušonas, Galēnu un Stabulnieku pa-

gastā. Taču pašvaldība ir ņēmusi vērā visu
nozaru intereses un centusies sabalansēt
pieejamos budžeta līdzekļus tā, lai arī 2021.
gadā tās spētu pildīt visas pašvaldībai no-
teiktās autonomās funkcijas.

Jāpiebilst, ka Riebiņu novada budžeta
ienākumu un izdevumu sīkāks izklāsts tiks
atspoguļots pašvaldības informatīvā izdevu-
ma «Riebiņu Novada Ziņas» marta numurā. 

Sabiedrisko attiecību speciālists 
Rolands Naglis

Riebiņu novada domes dzimtsarakstu
nodaļa kā katru gadu īsumā sniedz statis-
tiskās ziņas par aizvadīto gadu. Ja skatās
tikai uz skaitļiem, tad aizvadītajā gadā ir
nedaudz samazinājusies dzimstība, bet
pieaugusi mirstība. Taču kopumā mirstī-
bas rādītāji, salīdzinot ar citu gadu statis-
tiku, ir mazinājušies. Priecē, ka ir sarucis
laulību šķīrušo pāru skaits.

2020. gadā Riebiņu novadā piedzimuši
23 bērni: 14 zēni un 9 meitenes. Septiņi
bērni savās ģimenēs ir pirmie bērni, septiņi –
kā otrie bērni, bet deviņi bērni dzimuši ģi-
menēs, kurās jau aug trīs un vairāk brāļi un
māsas. No visiem bērniem divdesmit ir lat-
vieši, bet trijiem bērniem ir cita tautība.
Desmit bērniem noteikta paternitāte. Vecāki
saviem bērniem šogad devuši skanīgus un
jaukus vārdus. Riebiņu novadā aug meite-
nes: Patrīcija, Veronika, Annija, Andreta,
Emma, Austra, Sofija, Alīna, Marta,
Ance un zēni: Gustavs, Patriks, Deivids,
Renārs, Emīls, Rihards, Gabriels, Lū-
kass, Nikita, Gatis, Elvis, Ginters, Mar-
kuss un Deniss. Jāpiebilst, ka republikā ar-
vien samazinās tendence bērnam dod divus
vārdus un mūsu novadā pagājušajā gadā
nevienam bērnam nav reģistrēti divi vārdi.

2020. gadā reģistrētas 32 laulības. Baznī -
cās laulājies 21 pāris. Laulību šķīruši 8 pāri.

2020. gadā reģistrēti miruši 72 cilvēki,
tajā skaitā 46 vīrieši un 26 sievietes. 53 ir

pensijas vecuma cilvēki, 49 latvieši un 23 –
citas tautības. Mirušo iedzīvotāju vidējais ve-
cums vīriešiem – 68 gadi, bet sievietēm – 
82 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim ir 91
gads, bet vecākajai mirušajai sievietei – 97
gadi. Jāpiebilst, ka no mirušajiem astoņdes-
mit gadus piedzīvojuši astoņpadsmit un de-
viņdesmit gadus – astoņi novada iedzīvotāji.

Pagājušajā gadā bez civilstāvokļa aktu
reģistriem un apliecībām sagatavoti un iz-
sniegti 448 dažāda veida dokumenti (atzi-
numi un citi dokumenti par uzvārdu maiņu,
izziņas, izraksti no reģistriem, apliecinājumi
un citi dokumenti).

Kopš 2019. gada 19. novembra stājies
spēkā likums «Par nepilsoņa statusa piešķir-
šanas izbeigšanu bērniem». Saskaņā ar mi-
nēto likumu jaundzimušajam bērniņam ne-
var tikt reģistrēts nepilsoņa statuss. Reģis-
trējot bērna dzimšanu, mazulis reizē tiek
deklarēts tēva vai mātes dzīvesvietas adresē.

Līdz ar Covid-19 pandēmijas izraisītājiem
ierobežojumiem, aizvadītajā gadā izpalika
kāzu jubileju svinēšana. Ja vien būs iespējams,
ļoti labprāt organizēsim šos svētkus, tādēļ ce-
ram, ka pieteiksies Dzintara, Sudraba, Zelta
vai pat Dimanta pāri. Tāpat gaidām jaunos
pārus un priecāsimies par katru mazuli, kas
būs dzimis un reģistrēts Riebiņu novadā.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
M. Litauniece

Riebiņu kultūras centrs varēs nodro-
šināt vēl kvalitatīvākus pasākumus, jo
projekts Nr. 20-03-AL21-A019.2205-
000002 «Audiovizuāla aprīkojuma ie-
gāde kvalitatīvu pasākumu nodrošinā-
šanai Riebiņu kultūras centrā» 2020.
gada 12. novembrī guva atbalstu Lauku
atbalsta dienestā. 

Projekts tika iesniegts Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu
iesniegumu konkursa Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2 «Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcības
2.3. aktivitātē «Atpūta un brīvais laiks
(kultūra, sports, pašdarbība)».

Projekta mērķis ir modernizēt Riebiņu
kultūras centra pakalpojumu sniegšanu ar
audiovizuālu aprīkojumu kvalitatīvu pasā-
kumu nodrošināšanai, tādējādi veicinot
dzīves un atpūtas kvalitāti vietējai kopie-
nai, piesaistot jaunus apmeklētājus kultūras
centrā. Projekta ietvaros paredzēts iegādā-
ties un uzstādīt audiovizuālu aprīkojumu
kvalitatīvu pasākumu nodrošināšanai Rie-
biņu kultūras centrā, papildinot materiāl-
tehnisko bāzi ar astoņām jaunām aprīko-
juma vienībām, tostarp uzstādot ekrānu
skatuves aizmugures daļā, bet projektors

būs stiprināms zālē pie griestiem.
Projekta ilgtermiņa mērķis – uzlabot

tehnisko aprīkojumu, palielināt kultūras
centra apmeklētāju skaitu pasākumos,
sniegt iespēju telpas izmantot arī dažāda
veida uzņēmumiem un organizācijām pa-
sākumu rīkošanai, kā arī pasākumu laikā
radīt Riebiņos līdz šim nebijušu audiovi-
zuālo noformējumu.

Kopējās projekta izmaksas: 13 455,50
EUR, kas ir arī attiecināmās izmaksas. Pie-
prasītais publiskais finansējums (90 % no
attiecināmajām izmaksām) ir 12 109,67
EUR. Pašvaldības finansējums – 10 % no
attiecināmajām izmaksām jeb 1345,83
EUR.

Projekta rezultātā ir paredzēts, ka pa-
lielināsies Riebiņu kultūras centra pasā-
kumu apmeklētāju skaits un kultūras jomas
pakalpojumi uzlaboti ar jaunu materiālteh-
nisko bāzi.

Šobrīd ir noslēgts līgums ar piegādātāju
(līgums Nr. 2020/65, 02.12.2020.), kurš
veiks audiovizuālā aprīkojuma piegādi, lai
Riebiņu kultūras centrs varētu nodrošināt
kvalitatīvus pasākumus Riebiņu kultūras
centrā. Projekta īstenošanas termiņš pare-
dzēts no 2020. gada decembra līdz 2021.
gada 30. jūnijam.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja 
Inese Jakovele

Riebiņu kultūras centrs uzlabo 
savu infrastruktūru

Aizvadītajā gadā sarucis laulību šķīrušo
pāru skaits Riebiņu novadā 

Apstiprināts Riebiņu novada 2021. gada budžets
19. janvārī Riebiņu novada domes sēdē videokonferences režīmā tika apstiprināts 2021. gada budžets. Riebiņu novada budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2021. gadā

plānots 5 679 415 EUR, atlikums uz 01.01.2021. – 577 631 EUR. Pamatbudžeta izdevumi 2021. gadā plānoti 5 938 466 EUR apjomā. 
2021. gada budžeta ieņēmumu struktūra (EUR)

2021. gada budžeta izdevumu struktūra (EUR)



2. 2021. gada februāris

Īstenots projekts tautastērpu iegādei
Galēnu KN VPDK «Amizieris»

Fotogrāfijās redzama daļa no iegādātajiem tautas tērpiem. Pilnā krāš -
ņumā Galēnu KN VPDK «Amizieris» kolektīvu būs iespēja skatīt novada
pasākumos, kad tiks atcelti valstī noteiktie ierobežojumi.

Riebiņu novada dome 2019. gada oktobrī iesniedza
projekta pieteikumu biedrības «Preiļu rajona partne-
rība» atklātā projektu konkursa Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma «Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju» ietvaros – projektu Nr. 19-03-
AL21-A019.2205-000003 «Tautas tērpu iegāde Rie-
biņu novada Galēnu KN VPDK «Amizieris»». Sā-
kotnēji projektu vērtēja biedrība «Preiļu rajona partne-
rība», pēc tam – Lauku atbalsta dienests.

Kopš 2020. gada 28. janvārī Riebiņu novada dome
īsteno šo projektu, kura mērķis – iegādāties tautas tēr-
pus un tautas deju apavus Galēnu kultūras nama vi-
dējās paaudzes deju kolektīvam «Amizieris», tādējādi
uzlabojot kolektīva materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot
vizuālo tēlu, saglabājot piederību savam pagastam,
popularizējot un attīstot Latgales nemateriālo kultūras
mantojumu, tradīcijas novada teritorijā un visas valsts
mērogā.

Projekta ietvaros ir iegādāti tautas tērpi VPDK
«Amizieris» dejotājiem. Sievām tika izgatavoti Vidsmui-

žas Annužas svārki un jaka jeb kopka, blūzes, ņieburi,
zeķes, galvasauti, lakati, plecu lakati, apakšsvārki, pār-
pieri, priekšauti un saktas. Līdzās sievas tērpam, tiks
izgatavots arī vīru tērps: bikses, krekli, kakla lakati,
mēteļi, vestes, naģenes, saktas un iegādāti deju apavi
gan sievām, gan vīriem. Tika iegādāts arī Abrenes
tērps deju kolektīva vadītājai. 

Projekta īstenošanas rezultātā iegādātie tērpi pa-
darīs Riebiņu novada pašdarbības kolektīvu par kultū-
ras tradīciju turpinātājiem, tiks saglabāts nemateriālais
mantojums, kā arī iespēja pilnvērtīgi novērtēt kolektīva
vizuālo tēlu. Jaunie tērpi nodrošinās kolektīva un tā
dalībnieku turpmāku darbību un ilgtspēju. 

Tautas tērpu izgatavošanu veica firma SIA «Mu-
duri», tautas deju apavus izgatavoja SIA «Kristāla kur-
pīte». Projekta kopējās izmaksas ir 15 134,72 EUR,
no tām attiecināmās izmaksas – 15 000,00 EUR, no
attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums – 
13 500,00 EUR.

Attīstības un plānošanas daļa

Licencētā makšķerēšana Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā
Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros (turpmāk
tekstā – ezeros) tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem licencēto makšķerēšanu
regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem.

Licencētā makšķerēšana norādītajos ezeros tiek ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz
vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot
zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno
slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

Dodoties makšķerēt, nepieciešams ņemt līdzi makšķerēšanas un personu apliecinošu
dokumentu, lai inspektors varētu identificēt personu (makšķernieku). Karte būs derīga
tikai tad, ja varēs identificēt personu. Makšķerēšanas karte ir nepieciešama arī vietās,
kur ir noteikta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai zemūdens medības.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām:
jaunākām par 16 gadiem, vecākām par 65 gadiem, ar invaliditāti.

Arī personām, kas vecākas par 65 gadiem un invalīdiem, nepieciešams inspektoriem
uzrādīt attiecīgu dokumentu (personu apliecinošu dokumentu vai invalīda apliecību),
lai varētu izmantot tiesības makšķerēt bez kartes iegādes.

Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas
licencēm un kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm.

Licenču izplatīšanu darbdienās veic: 
1. Riebiņu novada Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde (Liepu 5a, Kastīre, Rušonas

pag., Riebiņu novads, LV-5329), tālr. 65326101, darba dienās plkst. 9.00–17.00, 
e-pasts: rusona@riebini.lv.

2. Riebiņu novada domes kasē (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads,
LV-5326), tālr. 65324641, darba dienās plkst. 9.00–17.00, e-pasts: riebini.parvalde@rie-
bini.lv.

3. Licences (izņemot gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi) var iegādāties
jebkurā laikā elektroniski www.epakalpojumi.lv vai arī Riebiņu novada domes mājaslapā
www.riebini.lv sadaļā «Makšķerēšanas licences».

4. Gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi var iegādāties tikai 1. un 2. punktā
norādītajās licenču izplatīšanas vietās.

Bezmaksas gada licences paredzētas:
1. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem;
2. Personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
3. Personām ar invaliditāti;
4. Politiski represētām personām;
5. Ūdenstilpju krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, makšķerēšanai

tikai licencē norādītajā ezerā, tas ir, kura krastam pieguļ viņu zemes īpašums;
6. Personām, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu minēto ezeru krastu zonas sa-

kopšanā, maluzvejniecības novēršanā, informācijas sniegšanā, kas palīdzējusi novērst
būtiskus draudus videi, u.c., kuras, veicot šo ieguldījumu, ir darbojušās bez atlīdzības,
un kurām to ar lēmumu piešķīrusi Riebiņu novada dome.

Licences ar 50 % atlaidi, tiek piemērotas maznodrošinātām personām (pie licences
iegādes uzrādot pašvaldības, kurā persona deklarēta, sociālā dienesta lēmumu par šī
statusa piešķiršanu).  Lai saņemtu gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi, minē-
tajām personām ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs do-
kuments licencētās makšķerēšanas organizētājam, kas pamato bezmaksas licences sa-
ņemšanu. Licences izsniegšanas brīdī tiek atzīmēts konkrēts ezers(-i) (atstāj neizsvītrotu),
kurā licence ir spēkā. 

Atskaite par noķertajiem lomiem.
Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā

formā (loms kilogramos, zivju skaits vai svars pa sugām), vajadzības gadījumā pārnesot
ierakstus uz atsevišķas lapas.

Elektroniski iegādātai licencei vai arī elektroniski iegādātām licencēm lomu uzskaites
tabulu aizpildīt tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai arī izdrukāt un aizpildīt lomu uz-
skaites tabulu pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv. 

Visu licenču īpašnieku (izņemot elektroniski iegādātas licences) obligāts pienākums
ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās
makšķerēšanas organizētāja adresi. Elektroniski iegādātu licenču īpašniekiem ir pienā-
kums 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām aizpildīt lomu uzskaites
tabulu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv.

Licenču lomu uzskaite tiek apkopota katru gadu un iesniegta Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtam BIOR, lai veiktu noķerto lomu uz-
skaiti turpmākai ezeru apsaimniekošanai, organizētu racionālu vērtīgo zivju sugu iz-
mantošanu, gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu aizsardzībai un atjaunošanai.

Jautājumu gadījumos zvanīt vai rakstīt:
Tālr.: +371 65324376; +371 25918877

E-pasts: riebini@riebini.lv

Informācija makšķerniekiem!
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DOMES LĒMUMI
2020. gada 10. decembrī videokonferences režīmā notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Lemj par aizņēmuma ņemšanu projektu realizācijai 
Ārkārtas domes sēdē tika pieņemti lēmumi ņemt aizņēmumu vairāku projektu

realizācijai. Pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu projekta «Riebiņu novada Rušonas pagasta
pašvaldības autoceļu Nr. 13 Kastīre–Geļenova–Šaures km 4,82–6,47 pārbūve» realizācijai
180 000,00 EUR apmērā, tajā skaitā 54 000,00 EUR apmērā 2020. gadā, 126 000,00 EUR
apmērā 2021. gadā. Slēgt līgumu ar SIA «Krustpils» «Riebiņu novada Rušonas pagasta
pašvaldības autoceļu Nr. 13 Kastīre–Geļenova–Šaures km 4,82–6,47 pārbūve».

Ņemt aizņēmumu projekta «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,000–0,650 un km 2,720–3,700 pārbūve» realizācijai 207
860,24 EUR apmērā, tajā skaitā 62 358,07 EUR apmērā 2020. gadā, 145 502,17 EUR
apmērā 2021. gadā. Slēgt līgumu ar SIA «AĻŅI AS» «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,00.–0,65. pārbūve» un «Riebiņu novada
Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 2,72–3,70 pārbūve».

Ņemt aizņēmumu projekta «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,650–2,720 pārbūve» realizācijai 153 178,00 EUR apmērā,
tajā skaitā 45 953,40 EUR apmērā 2020. gadā, 107 224,60 EUR apmērā 2021. gadā. 

Domes sēdē nolemts, ka aizņēmuma atmaksas termiņš būs 20 gadi, pamatsummas at-
maksu uzsākot ar 2023. gada janvāri. Aizņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada
pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem. Tāpat nolemts iesniegt apvienojamo Preiļu,
Vārkavas, Aglonas un Riebiņu pašvaldību finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai
aizņēmuma ņemšanai un līguma slēgšanai iepriekš minēto projektu realizācijai.

2021. gada 19. janvārī videokonferences režīmā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina 2021. gada budžetu
Domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināti saistošo noteikumu nr. 2/2021 «Par Riebiņu

novada domes 2021. gada budžetu» projekts. Sīkāk par 2021. gada budžetu lasiet
pašvaldības izdevuma «Riebiņu Novada Ziņas» februāra un marta numurā.

Lemj par pārtikas paku izsniegšanu izglītojamajiem
attālinātās programmas apguves laikā

Domes sēdē pieņemts lēmums nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamajiem saņemt pārtikas paku vienu reizi trijās nedēļās attālināto mācību
laikā, nepārsniedzot maksu par pusdienām 0,80 EUR dienā (no pašvaldības budžeta
izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem), līdz attālināto mācību atcelšanai.

Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušiem, kuri mācās cita novada vispārizglītojošajā skolā, un kuriem ir piešķirts
trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss vai ir daudzbērnu ģimenes statuss,
saņemt pārtikas paku vienu reizi trijās nedēļās attālināto mācību laikā, nepārsniedzot
maksu par pusdienām 0,80 EUR dienā (no pašvaldības sociālā budžeta paredzētajiem
līdzekļiem), līdz attālināto mācību atcelšanai.

Organizēt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar sociālo
dienestu lēmumā minētajiem izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem pārtikas
pakas saņemšanu. Veikt pārtikas pakas komplektēšanu, ņemot vērā Veselības ministrijas
ieteikumus pašvaldībām par pārtikas paku nodrošināšanu brīvpusdienu vietā
izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā un 2012. gada 13. marta Ministru kabineta
noteikumus nr. 172 «Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem», saskaņojot novada izglītības iestādēm vienādu paku saturu. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā uz attālināto vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laiku.

Apstiprina piemaksas darbiniekiem, 
kuri ir iesaistīti ar Covid-19 inficētu personu 

vai šo personu kontaktpersonu aprūpē
Domes deputāti apstiprināja nolikuma kārtību, kādā tiek aprēķinātas, piešķirtas un

izmaksātas piemaksas darbiniekiem, kuri aprūpē ar Covid-19 inficētas personas vai šo
personu kontaktpersonas sociālās aprūpes centrā «Rušona».

Nolikumā noteikts, ka piemaksas periods ir no 2020. gada 1. decembra vai no pirmā
konstatētā Covid-19 inficētā klienta aprūpes centrā līdz pēdējam izveseļojušajam klientam,
bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

Piemaksas pie mēnešalgas aprūpes centra darbiniekiem: aprūpes centra aprūpētājiem,
kuri nodrošina ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu aprūpi 
un šo personu aprūpē ir iesaistīti vairāk nekā 50 % no darba laika, tiek veikta piemaksa
50 % apmērā pie nodarbinātā amatalgas; aprūpes centra aprūpētājiem, kuri nodrošina ar
Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu aprūpi un šo personu aprūpē
ir iesaistīti mazāk nekā 50 % no darba laika, tiek veikta piemaksa 25 % apmērā pie
nodarbinātā amatalgas; kritiskā situācijā, kad ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu
kontaktpersonu aprūpē jāiesaista pārējie aprūpes centrā nodarbinātie, ja darbinieks
nodrošina ar Covid-19 inficētu personu vai šo personu kontaktpersonu aprūpi un šo per-
sonu aprūpē, ja aprūpē ir iesaistīti vairāk nekā 50 % no darba laika – tiek veikta piemaksa
30 % apmērā pie nodarbinātā amatalgas.

Iesniegs projektus un paredz līdzfinansējumu
Domes sēdē nolemts piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu

konkursa aktivitātē «Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi» un iesniegt pro-
jektu «Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras objekta izveide saskaņā ar Dabas lieguma
«Jašas–Bicānu ezers» dabas aizsardzības plānu, un paredzēt līdzfinansējumu projektam,
kur kopējās izmaksas ir 43 122,58 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums – 13 122,58 EUR
apmērā no attiecināmajām izmaksām. Nolemts atvēlēt finanšu resursus no līdzfinan -
sējumiem paredzētiem līdzekļiem Riebiņu novada domes 2021. gada budžetā.

Tāpat ir nolemts piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Muzeju
nozares attīstības programmas» projektu konkursā ar projektu «Mobilo podestu iegāde
R. Mūka muzeja krājuma saglabāšanas un tā izpētes rezultātu pieejamības nodro -
šināšanai».

Plānotās projekta izmaksas – 3000,00 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums nav 
nepieciešams. Projekta rezultātā plānots iegādāties četrus mobilos podestus ar noņe-
mamu stikla kupolu, kas tiktu izmantoti muzeja izstāžu veidošanai, radot estētiski
baudāmāku rezultātu, kā arī nodrošinot drošu vērtīgu, īpaši saudzējamu eksponātu
izstādīšanu.

Apstiprina valsts mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai

Domes sēdē tika apstiprināts valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai
sadalījums pa izglītības iestādēm 2021. gada janvārim–augustam, kā arī valsts
mērķdotācijas sadalījums interešu izglītībai un piecgadīgo–sešgadīgo bērnu apmācībai
2021. gada janvārim–augustam.

Veic grozījumus deleģēšanas līgumā
Novada domes deputāti pieņēma lēmumu veikt grozījumus 02.01.2018. deleģēšanas

līgumā nr. 1 ar Vārkavas novada domi «Par Būvvaldes funkciju nodrošināšanu», nosakot
līguma beigu datumu – 2021. gada 31. decembris. Pieprasīt Vārkavas novada domei
finansējumu 2021. gadam – 11 000 EUR.

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

Sociālā dienesta informācija ārkārtas situācijas laikā
Riebiņu novada sociālais dienests ārkārtas situācijas laikā aicina iedzīvotājus, kuriem ir ne-

skaidri jautājumi par ārkārtas situāciju, par ierobežojumiem un citām aktualitātēm – skatīties
vietni www.covid19.gov.lv, kurā  ir pieejama sīkāka informācija par dažādiem jautājumiem saistībā
ar Covid-19 infekciju. Tāpat arī nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz diennakts bezmaksas
informatīvo tālruni 8345.

Informāciju par bezmaksas psihoemocionāla atbalsta saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta
tālruņiem) Covid-19 laikā, jūs varat iegūt Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē – sadaļā Covid-19
(https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19)

Informējam par aktuālākajiem bezmaksas palīdzības tālruņiem, kur var saņemt bezmaksas
psiholoģisko un emocionālo atbalstu.

Krīžu un konsultāciju centrs «Skalbes». Diennakts krīzes tālruņi – 67222922 (LMT),
27722292 (Bite) – emocionālais un psiholoģiskais atbalsts.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa piedāvāto
palīdzību ir iespējams saņemt četros veidos: 1. Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā
diennakts laikā; 2. Rakstot uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv; 3. Rakstot čatā
darbadienās no plkst. 12.00 līdz 20.00. Čata logs meklējams VBTAI mājaslapā labajā apakšējā
stūrī. 4. Izmantojot bezmaksas lietotni «Uzticības tālrunis», kas paredzēta bērniem un pusaudžiem
psiholoģiskas palīdzības saņemšanai. Ar tās palīdzību visu diennakti var bez maksas zvanīt uz
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, saņemt e-konsultāciju krīzes situācijās, kā arī sazi-
nāties ar konsultantiem čatā. Pusaudžu resursu centrs konsultē 10–18 gadu vecuma pusaudžus
un viņu ģimenes locekļus. Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju saņemšanai:
https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/

Centrs «Dardedze» – atbalsts vardarbības novēršanai pret bērniem un viņu ģimenēm. Bez-
maksas tālrunis 29556680 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Centrs «Marta». Profesionāli sociālie, juridiskie, psiholoģiskie pakalpojumi vardarbībā un
cilvēku tirdzniecībā cietušiem pieaugušajiem. Palīdzība sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas
ievainojamās dzīves situācijās. Bezmaksas tālrunis 67378539 darba dienās no plkst. 10.00 līdz
18.00.

Par sociālo atbalstu ārkārtas situācijas laikā sīkāku informāciju var iegūt Labklājības ministrijas
mājaslapā sadaļā  https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19.

Par pašvaldības sociālo atbalstu ārkārtas situācijā aicinām konsultēties ar Riebiņu novada so-
ciālā dienesta sociālā darba speciālistēm. Speciālistu kontaktinformācija pieejama Riebiņu novada
domes mājaslapā – http://riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/nozares/sociala-aprupe vai nepiecieša-
mības gadījumā zvanīt Riebiņu novada sociālajam dienestam – tālrunis: 65392653.

No 2021. gada 1. janvāra darbojas 
vienotais nodokļu konts

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā
visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus
var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu
maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ie-
skaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu no-
maksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:
pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra
mēneša 15. datumam; darba devēja ziņojums un pašnodarbinātas personas
ziņojums jāiesniedz līdz katra mēneša 17. datumam; elektroenerģijas nodokļa
deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.

Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem
noteikts viens gala termiņš – 23. datums.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība,
kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai. Maksājot nodokļus
vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta
samaksai – atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir ie-
stājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības. Līdz ar to maksājuma uzde-
vuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas,
kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu noteiktu saistību,
obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar no-
dokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.

Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas
ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sadaļa «Maksājumu
un nomaksas stāvoklis».

Pārejas posmā 2021. gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie mak-
sājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

Ar plašāku informāciju par vienoto nodokļu kontu varat iepazīties tī-
mekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā «Vienotais nodokļu konts». Jautājumu
un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni
67120000 un izvēlēties tēmu «Vienotais nodokļu konts».
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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.

Pārrobežu reģiona invazīvo sugu
saraksts aizsargājamām teritorijām

Projektā «Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai
mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargāja-
mās teritorijās pārrobežu reģionā» iesaistītās valstis: Latvija,
Lietuva un Baltkrievija, vienojās par kopīgu pārrobežu reģiona
invazīvo sugu sarakstu aizsargājamām teritorijām ar tajā ie-
tvertām 13 augu sugām un 12 dzīvnieku sugām, kuru sastopa-
mība un pārvaldība tiks pētīta.

Sabiedrība aicināta iesaistīties un ziņot Daugavpils Universitātei
par šīm sugām, ja tās manītas šādās 13 pierobežas aizsargājamās te-
ritorijās: Teiču dabas rezervāts, Rāznas Nacionālais parks, dabas
parks «Adamovas ezers», dabas parks «Aiviekstes paliene», dabas
liegums «Grebļukalns», dabas parks «Sauka», dabas liegums «Lu-
bānas mitrājs», dabas liegums «Ojatu ezers», aizsargājamo ainavu
apvidus «Augšdaugava», aizsargājamo ainavu apvidus «Augšzeme»,
dabas liegums «Skujaines un Svētaines ieleja», dabas parks «Bauska»
un aizsargājamā aleja «Blankenfeldes muižas aleja». 

Lūgums ziņas sūtīt uz e-pastu maksims.balalaikins@biology.lv,
nosūtot organisma fotogrāfiju un informāciju par to. 

Lietuvas–Latvijas–Baltkrievijas pārrobežu reģiona invazīvo sveš-
zemju sugu saraksts aizsargājamās teritorijās ir pieejams vietnē
http://riebini.lv/upload/Jaunumi/2021.gads/ias_common_list.pdf

Iesniedzējs: _________________________________________
(vārds, uzvārds; juridiskām personām – nosaukums)

______________________________________________________
(personas kods; juridiskām personām – reģistrācijas numurs)

______________________________________________________
(pases dati – numurs, izdošanas datums, kas izdevis; juridiskām personām – reģistrācijas dati)

______________________________________________________
(dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – juridiskā adrese, kontaktinformācija

(tālruņa nr., e-pasts)

IESNIEGUMS

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAI

2021. gada __________

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas limitu piešķiršanu
2021. gadam 

Lūdzu piešķirt rūpnieciskās zvejas limitu:

Daru zināmu, ka:
1. Mana deklarētās dzīvesvietas adrese ir _________________

______________________________________________________

1) Man pieder nekustamais īpašums (adrese, kadastra numurs)
______________________________________________________

_______________________
paraksts, paraksta atšifrējums

Par zvejas limitiem Riebiņu novada administratīvās
teritorijas iekšējos ūdeņos 2021. gadā

Riebiņu novada dome vēlas informēt par Riebiņu novada esošo ūdenstilpņu zvejas tīklu limitiem,
uz kuriem var pieteikties no 2021. gada 1. janvāra.

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

Zvejas limiti Riebiņu novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos 2021. gadā

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

1.1. Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) – 5,70 EUR (pieci eiro 70 centi);
1.2. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos) – 19,92 EUR (deviņpadsmit eiro 92 centi);
1.3. Zivju murds ar sētu, virs 30 m (iekšējos ūdeņos) – 56,92 EUR (piecdesmit seši eiro 92 centi).

Iesniegumus par Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam
iesniegt Riebiņu novada domē. Iesnieguma PARAUGS pieejams http://riebini.lv/lv/jaunumi/
get/nid/4009 

Iesniegumus sūtīt: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326. Tālr.: +371 65324376; +371
25918877, e-pasts: riebini@riebini.lv 

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

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij: 
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izman-
tošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.1 apakšpunkts nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, pri-
vātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka,
ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita..

Jāšezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Kategrades ezers 375 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Eikša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Kaučera ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Lielais Kurtaša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Lielais Solkas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Mazais Solkas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Salmeja ezers 315 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Zolvas ezers 1094 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Lielais Ostrovas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Mazais Kurtaša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Pieniņu ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Spuldziņu ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Mazais Ostrovas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)

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

Lielais Kurtoša ezers 48,8 ha; 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 
Stupānu ezers  32,0 ha; 2 tīkli pa 15 m)
Sedeža ezers 27,1 ha; 
Asaru ezers 10,4 ha; 
Limaņu ezers 7,2 ha; 
Meiraukas ezers  5,2 ha; 
Rubeņu ezers 5,1 ha; 
Palšas ezers 4,3 ha; 
Markovas ezers  2,5 ha; 
Gluhoje ezers  2,0ha; 
Kovšika ezers 1,8 ha; 
Madžutiņa ezers  1,6 ha; 
Vašeiņa ezers  1,5 ha; 

Feimaņu ezers 64 murdi 
(apsaimnieko Rēzeknes Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam  
novada pašvaldība) vērsties Rēzeknes novada pašvaldībā.

SIA «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca» aicina
pieteikties darbā mediķus, medicīnas māsas, ārstu palīgus,
māsu palīgus un citus, kā arī bijušos medicīnas kolēģus, kuriem
ir spēkā ārstniecības reģistrs, bet kuri nestrādā savā jomā un
nav aizmirsuši apgūtās iemaņas, nākt talkā mūsu slimnīcā me-
dicīnas personālam, atvieglojot viņus ikdienas darbā ar šī brīža
radušos situāciju.

Tāpat aicinām jebkuru interesentu, kas vēlas darboties slimnīcā –
strādāt par palīgu, sanitāru/ slimnieku kopēju mūsu slimnīcā, un
palīdzēt šajā brīdī aprūpes personāla noslogojumā.

Piedāvājam jums: atalgojumu atbilstoši slimnīcas darba sa-
maksas nolikumam; elastīgu darba laiku; apmaksātu dienesta vies-
nīcu (kolēģiem no reģioniem).

Ar mums var sazināties, rakstot e-pastu: personals@aslimnica.lv
vai arī zvanot +371 67042829.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas komanda

Dievkalpojumu kārtība Vidsmuižā un Riebiņos
Dievkalpojumi Vidsmuižas Sv. Gara Romas katoļu baznīcā

notiek: svētdienās – plkst. 13.00, svētku dienās – plkst. 13.00, pirm-
dienās un sestdienās – plkst. 8.00, bet no otrdienas līdz piektdie-
nai – plkst. 18.00.

Dievkalpojumi Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baz-
nīcā notiek: svētdienās, svētku dienās un darba dienās – plkst. 10.00.

Draudzes prāvests Aivars Kursītis


