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Piešķir finansējumu pašvaldībām
Ir piešķirts finansējums pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes

pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai. Riebiņu no-
vadam paredzēta dotācija 158 791 EUR. Taču jāatzīst, ka valdības
piešķirto finansējumu nevar ielikt vienos svaru kausos ar mūsu no-
vada budžetam noņemtajiem aptuveni 400 000 EUR, valdībai no-
lemjot, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalījums mainās –
līdzšinējo 80 % pašvaldības un 20 % valsts budžetā vietā no šī gada
IIN sadalījums – 75 % nonāks pašvaldību budžetos un 25 % – valsts
budžetā. Tāpat būtisks samazinājums budžetā ir saņemtās dotācijas
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Jāsaka, ka plānojam veikt novada 2021. gada budžeta grozījumus,
paredzot: Sīļukalna ciemata Līvānu ielas apgaismojuma būvniecības
dokumentācijas izstrādi un būvdarbus; Dravnieku pamatskolas teh-
niskās dokumentācijas izstrādi un pārbūvi, pārveidojot ēku par sociālo
māju, jo sociālā dzīvojamā māja «Rudenāji» tās mazās ietilpības dēļ
nespēj nodrošināt iedzīvotāju vajadzības pēc šī pakalpojuma; Galēnos
privātprakses ārsta iestādei pieejamības nodrošināšanu.

Marta domes sēdē skatīsim budžeta grozījumus, jo vajadzību ir
daudz – ne tikai iepriekš minētie darbi, kuri būtu jāpaveic, bet arī vēl
citi, piemēram, turpināt labiekārtot teritorijas pie ezeriem, tūrisma un
sporta infrastruktūras sakārtošana un citi darbi, par kuriem tad arī dis-
kutēsim, kurus pasākumus vai projektus finansēsim ar šo valsts dotāciju. 

Domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

Piesaki talkošanas vietu riebiņu novadā
Lielākā pavasara sakoptības akcija

Lielā Talka šogad norisināsies 24. aprīlī,
tādēļ aicinām iedzīvotājus aktīvi sniegt
savus priekšlikumus par talkošanas vietām
Riebiņu novadā. Ņemot vērā apstākļus, šo-
gad Lielās Talkas vadmotīvs ir: «Par zaļu
Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!»
Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju
nepalikt malā un 24. aprīlī doties talkot
vai nu vienatnē, vai ar savu ģimeni.

Informāciju lūgums iesniegt līdz šī gada 31. 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
atkritumu nogādi poligonos, Lielās Talkas organizatori oficiālo talku
norises vietās nodrošinās speciālus maisus. 

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai www.talkas.lv un
pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Ģimenes par katru bērnu saņems 
vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā

Saeima 18. februārī galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma
grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas li-
kumā, kas paredz ģimenēm izmaksāt vienreizēju atbalstu 500
eiro apmērā par katru audzināmo bērnu. 

Atbalstu izmaksās vienu reizi. To saņems personas, kurām pie-
šķirts ģimenes valsts pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par bērnu
līdz viena gada vecumam. Tāpat pabalsts pienāksies personām, kurām
sakarā ar bērna dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un
bērns būs dzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Vienreizējo atbalstu par katru bērnu saņems arī tie, kuriem tiesības
saņemt bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu ir radušās
ārkārtējās situācijas laikā. Atbalsta izmaksa notiks automātiski. Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par tiem bērniem, par kuriem
attiecīgais pabalsts jau piešķirts, atbalstu izmaksās līdz 31. martam.

Savukārt tām personām, kurām no 1. marta līdz izsludinātās ār-
kārtējās situācijas beigām vēl tikai radīsies tiesības saņemt vienreizējo
atbalstu, VSAA to izmaksās mēneša laikā no dienas, kad piešķirts
bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts.

Likuma grozījumi noteic, ka no izmaksātā atbalsta netiek veikta
parādu piedziņa un ieturējumi, kā arī atbalstu neapliek ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli. Tāpat izmaksāto atbalstu neņems vērā, lemjot
par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu.

Beidzot varam priecāties par sniegu, kas pa-
ver lieliskas iespējas baudīt dažādas ziemas ak-
tivitātes, atpūšoties, izklaidējoties un sportojot
svaigā gaisā. 20. februārī visas dienas garumā
ziemas priekus kopā ar ģimeni varēja baudīt
«Ragutiņu rallijā mājsaimniecībām» Riebiņos.
Par pasākuma norises vietu tika izvēlēta Riebiņu
vidusskolas sniegotā teritorija, kas īpaši labvēlīgi
atbilda ziemas izpriecu organizēšanai.

Kā zināms, tad šis laiks ir dažādu ierobežojumu
un noteikumu pārpildīts, tāpēc pasākuma organizē-
šanā tika ieviesta ne viena vien inovācija un pielā-
gošanās. Katrai mājsaimniecībai jeb komandai pēc
pieteikšanās organizatori noteica konkrētu ierašanās
laiku, tādējādi nodrošinot to, ka mājsaimniecības
savā starpā nesatiekas un neveidojas pulcēšanās. Kā
otrs būtisks nosacījums tika izvirzīts tas, ka koman-
das sastāvā drīkst piedalīties tikai vienai mājsaim-
niecībai piederošas personas. Pasākuma dalībnieki
visus noteikumus bija ievērojuši un gatavojušies
īpaši radoši, piedomājot par komandas kopējo vi-
zuālo tēlu un pārsteidzošiem aksesuāriem.

Pasākumā piedalījās gan lieli, gan mazi – kopumā
10 atsaucīgas, sportiskas, draudzīgas un vienotas ģi-
menes. Ragutiņu rallijā ģimenes pierādīja savu veik-
lību, fizisko spēku un atjautību vairākās netradicio-
nālās stafetēs un disciplīnās. Sportisku sacensību
gars valdīja «Retro ragaviņu stafetē», kurā 1. vietu
ieguva komanda «Pižiki» (A. Pokšāna ģime ne), 
2. vietu ieguva komanda «Rozā bumbuļi» (Meluš-
kānu ģimene), savukārt 3. vietu izcīnīja komanda
«Pipariņi» (M. Pokšānes ģimene). Kā atzina paši
ko  mandu dalībnieki, tad bijis patiess prieks pēc ilgā -
ka laika atkal visiem kopā izjust sacensību azartu un
vienotības sajūtu, esot ārpus ierastajiem apstākļiem.

Arī nākamā disciplīna «Vaļenka tālmešana» ģi-
menēm sagādāja daudz smieklu un izaicinājumu, jo
paši mazākie dalībnieki tādu «vaļenku» nebija 
ne dzirdējuši, ne redzējuši. Katrai komandai savā
starpā vajadzēja iegūt pēc iespējas lielāku aizmes-
to metru skaitu, kas kopsummā veidoja uzvaru 
1. vietas ieguvējiem – komandai «Pauniņi» (J. Pau -
niņa ģimene). 2. vietu ieguva komanda «Lapsiņas» 
(G. Pauniņa ģimene) un 3. vietu – komanda «Pas-
tari» (Pastaru ģimene).

Un, kurš gan ir teicis, ka slidkalniņš domāts tikai
bērniem? Bija novērojams, ka stafetē «Tālākais šļū-
ciens» ar tikpat lielu azartu traucās lejā arī vecāki
un vecvecāki. Gluži kā bērnībā, laižoties lejā no
kalna uz plēves maisa, tad skriet atpakaļ kalnā: tas
radīja īpaši nostalģiskas un patīkamas emocijas.
Priecīgi bija arī 1. vietas ieguvēji: komanda «Pipa-
riņi» (M. Pokšānes ģimene), 2. vietu ieguva ko-
manda «Sābri», savukārt 3. vietu izcīnīja komanda
«Rižās» (māsas no Ertu ģimenes).

Spēkus finišā sportiskās ģimenes atguva, baudot
siltu tēju un putru, ko bija sarūpējusi lieliskā Riebiņu
vidusskolas pavāre Anita Cakule. Klātienē visas māj-
saimniecības saņēma dāvanas par piedalīšanos, taču
vietu ieguvējus organizatori apbalvoja attālināti, tran -
slējot apbalvošanas ceremoniju Facebook platformā.

Par pasākuma tapšanu un organizēšanu pateica-
mies Riebiņu novada domes priekšsēdētājam Pēte-
rim Rožinskim, Riebiņu novada kultūras centra ra-
došajai komandai, Riebiņu MJIC un Riebiņu vidus-
skolai.

Riebiņu KC pasākumu organizatore 
Ilze Piskunova

«ragutiņu rallijs mājsaimniecībām»
riebiņos aizvadīts jautrā un sniegotā atmosfērā

«Ragutiņu rallijs» Riebiņos sniedza pozitīvas emocijas
kā mazajiem, tā arī lielajiem, saliedējot ģimenes
kopīgām aktivitātēm sniegotajā ziemā.

klientu apkalpošanas centrs aicina vizīti 
pieteikt telefoniski

Lai saņemtu valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas
centra pakalpojumus, iedzīvotāji tiek aicināti sazināties un pieteikt
savu vizīti iepriekš, zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālruni
22417265.  

riebiņu novada dome izsludina
uzņēmēju grantu

konkursu 2021

iesniedz
savu ideju
Vienam projektam
maksimāli
pieļaujamais
pašvaldības
līdzfinansējuma
apmērs EUR 2000

Projekta iesniedzējs
Juridiska vai fiziska persona,

kas veic saimniecisko darbību;
apgrozījums < EUR 70 000

noslēgtajā gadā, juridiskā adrese
un komercdarbības vieta 

Riebiņu novadā.

Projekta
iesniegšana
2021. gada
1. marts – 2. aprīlis
nolikums un
pielikumi pieejami
www.riebini.lv

Piedalies un realizē 
savu ideju!

Projekta kontaktpersona:
sanita.kabakova@riebini.lv

Tālrunis: 65392868

minimālais 
finansējums
vienam projektam
netiek ierobežots,

maksimālais
700 EUR.

Projektu 
konkursa 
mērķis –

atbalstīt NVO un
vietējo iniciatīvas
grupu projektus,

kas saistīti ar 
ieguldījumu Riebiņu

novada vides 
un infrastruktūras

sakārtošanā,
tādejādi veicinot
dzīves kvalitātes
uzlabošanu lauku
teritorijās un lauku

iedzīvotāju
iesaistīšanos 

šajās aktivitātēs.

Projektu 
iesniegšanas

termiņš
ir no 2021. gada

1. marta
līdz 2021. gada

31. martam.
Projekta 

pieteikumu 
iesniedz personīgi

vai pa pastu.

Projektu 
Pieteikumus 

var iesniegt:
• biedrības un

nodibinājumi, to
struktūrvienības,
kuru juridiskā ad-
rese ir Riebiņu no-
vadā un kas savu
darbību veic Riebiņu
novada teritorijā;

• iedzīvotāju ini-
ciatīvas grupas (ne
mazāk kā 10 cil-
vēki), kas apvieno-
jušās projekta rea-
lizācijai un ir Rie-
biņu novada iedzī-
votāji (deklarēti).

informācija
Par Projektu 

konkursu,
ilze.kudina@riebini.lv.

tālr. 65392649.

kur atrast
Projekta 

sagatavošanai
nePieciešamos
dokumentus?

Informācija par 
projektu konkursu,
konkursa nolikums

un tam klāt 
nepieciešamie 

dokumenti pieejami
pašvaldības 
mājas lapā

www.riebini.lv
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Aicinām iesniegt jaunatnes
iniciatīvas projektus mācību

motivācijas palielināšanai
riebiņu novada dome aicina biedrības/

nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni,
no 2021. gada 1. marta iesniegt jaunatnes
iniciatīvu projektu pieteikumus mācību
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.
Projekta PumPurs* ietvaros tiks atbalstīti
jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu at-
balsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus for-
mālās izglītības.

konkursa mērķi: palielināt priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu
līdzdalību ikdienas dzīvē. Iesaistīt priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot ak-
tivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jau-
niešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes
valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un

valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas
Sociālā fonda projekta «PuMPuRS» ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau
saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks
atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veici-
nātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus
formālās izglītības.

«PuMPuRS» projekti ir vērsti uz izglītojamo
motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie
jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā
arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktī-
vas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Pro-
jekta mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profe-
sionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības
iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības pro-
grammas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īs-
teno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunat-
nes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi,
kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu
grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organi-
zāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic
darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais
finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek

nodrošināts no projekta «PuMPuRS» līdzekļiem.
Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā
summa, ne vairāk un ne mazāk.

svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta
iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības part -
nera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sa-
darbības partneri) un projekta administrēšanā
un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesnie-
gumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2021. gada 6. ap-
rīlim (ieskaitot). Rezultātu paziņošanas ter-
miņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2021. gada 
14. maijam.

Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no
01.06.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums –
no 3 līdz 18 mēnešiem. Vairāk informācijas par
projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:
• personīgi Riebiņu novada domē, sekreta-

riātā, iepriekš sazinoties par tālr. 65324376 (Sau -
les ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā),

• pasta sūtījumā, adresējot Riebiņu novada
dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads,
LV-5326, ar norādi «Jaunatnes iniciatīvu projektu
konkursam»,

• elektroniski kā elektronisku dokumentu uz
e-pastu: riebini@riebini.lv.

Papildu informācija:
Ilze Kudiņa, projekta koordinatore Riebiņu

novadā. Tālrunis: 65392649, e-pasts: ilze.ku-
dina@riebini.lv, kā arī papildus informācija un
projekta nolikums pieejams www.riebini.lv. 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai» (PuMPuRS) tiks īstenots līdz
2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa
grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz
12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profe-
sionālās izglītības iestādēm.

Projekta koordinatore Riebiņu novadā
ilze kudiņa

Pielikums Nr. 1 Riebiņu novada domes 2021. gada 
19. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2021

Plānotie ieņēmumi 2021. gadā
Pozīcija                                                    Plānotais 2021. gadā (EUR)
Ienākuma nodokļi 1 316 169
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 316 169
Īpašuma nodokļi 335 215
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 288 887
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 32 928
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 13 400
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 8 500
Dabas resursu nodoklis 8 500
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 4 420
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu bāriņtiesās 2 500
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 15 845
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu 
atlīdzībām un kompensācijām 15 805
Dažādi nenodokļu ieņēmumi 40
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 45 200
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 12 000
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 32 000
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma
un mantas realizācijas 1 200
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 3 500
Latgales plānošanas reģions 3 500
Valsts budžeta transferti 3 318 948
Dotācija pedagogu darba samaksai 5-6gadīgu bērnu 
apmācībai 47 191
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 7 277
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 366 325
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 10 000
Zivju fonds – zivju resursu pavairošanai 25 500
Asistenta sociālo pakalpojumu nodrošinājums 32 777
Dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai 6 900
Latvijas vides aizsardzības fonda projekti 73 000
Nodarbinātības pasākumu veicināšanas dotācija 58 000
Cietušo rehabilitācijas pakalpojumi 2 000
Finansējums izglītības asistentiem 4 200
Kultūras ministrijas finansējums 6 000
Projekts “Skolas soma” 4 242
Laivu piestātņu infrastruktūras izveide (LVAF) 7 000
Plenēra organizēšana Riebiņu novadā 1 500
Projekts “Meža dienas” 700
Mērķdotācija autoceļiem 155 200
Projekts “Autoceļš Nr. 20 Kliškova–Sededži–Stupāni” (LAD) 69 451
Projekts “Uzņēmējdarbības pasākumu uzlabošana 
Stabulnieku pag.  (ceļa Polkorona–Voveri pārbūve) 340 000
LEADER projekti 25 610
Projekts “Pumpurs” 14 040
Amatniecības projekts 10 000
Programma skolu apgādei ar augļiem 700
Latvijas sporta federācijas padomes finansējums projektam 12 750
Karjeras atbalsta projekts 7 595
Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 13
“Dārzu ielas pārbūve” 57 791

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 50 000
Projekts “Veselības veicināšanas un slimības profilakse” 25 000
Projekts “Proti un dari” 7 734
Dotācija pašvaldību koordinatoriem 25
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” 34 000
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda 1 856 440
Jaunatnes starptautiskās lietu aģentūras finansēts projekts
“Darba projektu iespējas jauniešu nodarbinātībai” 20 000
Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 
Latgales reģionā 10 000
SIF projektu finansējums 3 000
Pašvaldību budžeta transferti 318 753
Transferti – ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 118 660
Bezatlīdzības saņemtie transferti no citām pašvaldībām 11 000
Preiļu novada areāla uzņēmējdarbības vides 
infrastruktūras sakārtošana 189 093
Iestādes ieņēmumi 279 415
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi
Vecāku maksas par PII pakalpojumiem 2 300
Maksa par skolēnu ēdināšanu 2 000
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 
pakalpojumiem 100
Ieņēmumi par nomu un īri 22 753
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas
pakalpojumiem 129 373
Pārējie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 122 889
IEŅĒMUMI KOPĀ 5 679 415

Pielikums Nr. 4 Riebiņu novada domes 2021. gada 
19. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2021

riebiņu novada domes 2021. gada pamatbudžeta
izdevumu sadalījums pa struktūrvienībām 

Izdevumu veidi                                                           Izdevumi EUR
Novada dome 598 781
Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde 16 880
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde 35 358
Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde 25 168
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde 16 945
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde 32 240
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde 17 527
Savstarpējie norēķini izglītības jomā 263 454
Ceļu fonds 187 604
Autotransports 85 403
Lauksaimniecības konsultanti 16 380
Vēlēšanu komisija 12 600
Būvvalde 37 517
Dabas resursu nodoklis 4 000
PVN 90 000
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 58 000
Klientu apkalpošanas centrs 7 900
Jauniešu centrs 33 437
Pārējie izdevumi 58 789
Stabulnieku komunālā saimniecība 42 705
Sīļukalna komunālā saimniecība 25 399
Silajāņu komunālā saimniecība 42 311
Riebiņu komunālā saimniecība 143 311
Galēnu komunālā saimniecība 53 930
Rušonas komunālā saimniecība 72 218
Novada komunālā saimniecība 114 090
Stabulnieku KN 64 035
Sīļukalna KN 52 159
Silajāņu KN 19 013
Rušonas KN 43 709
Riebiņu KC 166 224
Galēnu KN 41 689

Stabulnieku bibliotēka 21 441
Sīļukalna bibliotēka 12 055
Silajāņu bibliotēka 11 940
Riebiņu bibliotēka 57 124
Galēnu bibliotēka 12 863
Rušonas bibliotēka 21 698
Kotļerovas bibliotēka 7 429
Gailīšu bibliotēka 7 581
Kastīres bibliotēka 13 517
Pieniņu bibliotēka 7 308
R. Mūka muzejs 20 360
Novada sports 13 036
Tūrisms 6 130
Riebiņu PII “Sprīdītis” 242 333
Dravnieku pamatskola 69 497
Galēnu pamatskola 238 002
Rušonas pamatskola 169 608
Riebiņu vidusskola 292 360
Izglītība (pārējā) 41 118
Novada sociālais dienests 339 263
Sociālās aprūpes centrs “Rušona” 300 332
Sociālā māja “Rudenāji” 52 713
Bāriņtiesa 42 977
Procentu atmaksa Valsts kasē 13 200
Uzņēmējdarbības pasākumu uzlabošana Stabulnieku 
pagastā (ceļa Polkorona–Voveri pārbūve) 379 637
Pārrobežu sadarbības projekts “Nordplus–Erasmus” 10 000
Amatniecības projekts 10 000
LVAF projekts “Laivu piestātņu infrastruktūras izveide 
Rušonas pagastā” 10 000
Plenēra organizēšana 3 000
Tautas tērpu iegāde VPDK “Amizieris” 15 133
Projekts “Audiovizuāla aprīkojuma iegāde kvalitatīvu
pasākumu nodrošināšanai Riebiņu KC” 15 000
Darba projektu iespējas jauniešu nodarbināšanai 20 000
Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības 
centra izveide dabas liegumā “Jašas–Bicānu ezers” 50 000
SIF projekti 5 000
Projekts “Eiropa pilsoņiem” 5 000
Projekts “Meža dienas” 1 300
Projekts “Veselības un sporta nedēļas organizēšana
Riebiņu novadā” 15 000
Projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumi” 10 000
Karjeras atbalsts izglītības iestādēs 7 595
Projekts “Publiskās pludmales, laivu ielaišanas vietas 
un stāvlaukuma izveide, piebraucamā ceļa izveide
Geļenovas parkā” 35 000
Veselības veicināšanas projekts 25 000
Projekts “Atbalsts izglītības individuālo kompetenču
attīstība” 50 000
Projekts “Proti un dari” 7 734
Latgales programma, Valsts kultūrkapitāla fonda 
programmas 12 000
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” 34 000
Projekts “Latvijas skolas soma” 4 242
Zivju fonds. Projekts “Zivju mazuļu ielaišana, zivju 
resursu aizsardzības pamatlīdzekļu iegāde” 30 000
Asistentu sociālie pakalpojumi 32 777
Latvijas vides aizsardzības fonda projekts 
“Aizsargājamo objektu ainavu apvidus “Kaučers” 
dabas aizsardzības plāna izstrāde” 15 000
Projekts. LAD. Kliškova–Sededži–Stupāni 28 241
Projekts “Autoceļš Nr. 13 Kastīre–Geļenova–Šaures” 35 954
Projekts “Pumpurs” 14 040
Izdevumi KOPĀ 5 938 466*

* Izdevumu kopējā summā vēl papildus nāk valsts
mērķdotācija skolu un pirmsskolu pedagogu darba samak-
sai, finansējums pamatskolu 5-6gadīgajiem, skolu interešu
izglītībai, kā arī aizdevumu atmaksa Valsts kasei.



2021. gada marts 3.

domes lēmumi
16. februārī videokonferences režīmā notika kārtējā Riebiņu

novada domes sēde

Apstiprina Riebiņu novada domes izglītības iestāžu
izglītojamo uzturēšanas izmaksas 

Domes sēdē tika apstiprinātas Riebiņu novada pašval -
dības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un
pirmsskolas izglītības iestādē «Sprīdītis» ar 2021. gada 
1. janvāri.

Nolemts uzdot Riebiņu novada domes ekonomistei
sagatavot līgumus par Riebiņu novada domes un attiecīgās
pašvaldības, kuru bērni (jaunieši) apmeklē Riebiņu novada
izglītības iestādes, savstarpējo norēķinu kārtību par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot
šī lēmuma noteiktās viena izglītojamā izmaksas. Sav -
s tarpējiem norēķiniem piemērojamās izmaksas uz vienu
audzēkni mēnesī: PII «Sprīdītis» – 339,10 EUR, Dravnieku
pamatskola – 253,53 EUR, Galēnu pamatskola – 177,35
EUR, Rušonas pamatskola – 147,60 EUR un Riebiņu vi -
dusskola – 96,66 EUR.

Nosaka Riebiņu novada Sociālās aprūpes centra
«Rušona» ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas pakalpojuma maksas
Domes deputāti nolēma noteikt maksu par SAC

«Rušona» viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu 695,04
EUR mēnesī; diennakts maksa – 22,85 EUR.

Noteikt likumīgo apgādnieku līdzmaksājumu, ja SAC
«Rušona» klienta deklarētā dzīvesvieta pakalpojuma
piešķiršanas brīdī ir Riebiņu novadā, un klienta pensija
(mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem),
piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts
nesedz šī lēmuma noteiktās izmaksas: ja klienta pensija
(mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem),
piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts
ir līdz 200 EUR, līdzmaksājums – 150 EUR; ja klienta
pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevu-
miem), piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma
pabalsts ir no 201 EUR līdz 300 EUR, līdzmaksājums –
130 EUR; ja klienta pensija (mīnus naudas summa per-
soniskajiem izdevumiem), piemaksas pie pensijas vai
sociālā nodrošinājuma pabalsts ir no 301 EUR līdz 400
EUR, līdzmaksājums – 120 EUR; ja klienta pensija (mīnus
naudas summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas
pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts pārsniedz
400 EUR, likumīgie apgādnieki maksā 100 EUR.

Ja SAC «Rušona» klienta deklarētā dzīvesvieta
pakalpojuma piešķiršanas brīdī nav Riebiņu novadā un
klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izde-
vumiem), piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinā -
juma pabalsts nesedz šī lēmuma noteiktās izmaksas,
noteikt likumīgajiem apgādniekiem vai pašvaldībai, kas
ievieto klientu aprūpes centrā, līdzmaksājumu, kas
aprēķināms kā starpība starp pakalpojuma cenu un klienta
iemaksām.

Nolemts piemērot noteiktās maksas par SAC «Rušona»
pakalpojumiem no 2021. gada 1. aprīļa, bet iestādes vadī -
tājai līdz 2021. gada 31. martam pārslēgt iepriekš noslēgtos
līgumus par maksas pakalpojumiem. Ar 2021. gada 1. ap -
rīli atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada domes 2018.
gada 20. februāra lēmumu Nr. 4 «Par Riebiņu novada
sociālās aprūpes centra «Rušona» ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksas noteikšanu».  

Apstiprina uzņēmēju granta 
un mazo grantu konkursa nosacījumus 

Domes sēdē tika apstiprināts nolikums uzņēmēju
grantu konkursam Riebiņu novada pašvaldības finan -
sējuma saņemšanai 2021. gadā. Konkursa pieteikumu 
iesniegšana noteikta no 2021. gada 1. marta līdz 2021.
gada 2. aprīlim. Domes sēdē apstiprināta vērtēšanas
komisija piecu komisijas locekļu sastāvā: Sanita Kaba -
kova, Ilze Kudiņa, Inese Kunakova, Alberts Upenieks un
Ārija Pudule.

2021. gada pašvaldības budžetā uzņēmēju grantu
konkursam kopējais plānotais finansējums ir 8000 EUR.
Izstrādātais projektu konkursa nolikums paredz vienam
projekta pieteikumam pašvaldības atbalstu ne lielāku kā
2000 EUR.

Tāpat deputāti apstiprināja nolikumu un izsludināja
mazo grantu projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu
vidi» Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai
2021. gadā. Konkursa pieteikumu iesniegšana noteikta no
2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. martam. Mazo
grantu projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi»
vērtēšanas komisija apstiprināta arī piecu komisijas locekļu
sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa, Sanita Kabakova,
Marija Bernāne un Ilga Pokšāne.

Apstiprina dalību projektā un paredz līdzfinansējumu
Deputāti vienbalsīgi nolēma piedalīties Valsts Zivju

fonda rīkotajā projektu konkursa aktivitātē «Sabiedrības
informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, tajā skaitā publicistikas izdevumiem, mācību
vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas
raidījumiem vai radioraidījumiem» un iesniegt projektu
«Bērnu un jauniešu vasaras nometne «Izzini, Izmanto,
Saudzē»». Domes sēdē nolemts iepriekš minētajam pro-
jektam piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no projektu
līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem Riebiņu novada
domes 2021. gada budžetā 15 % apmērā no attiecināma-
jām izmaksām, tas ir 1084,83 EUR. Projekta kopējās iz-
maksas – 7232,25 EUR.

Tiks izsludināts projektu konkurss
«Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos»
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt atklātā

projektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» no-
likumu, bet novada attīstības un plānošanas daļai organizēt
atklātu projektu konkursu «Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos» atbilstoši izstrādātajam nolikumam un izveidot
jauniešu iniciatīvu projektu vērtēšanas komisiju šādā trīs
locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Sandra Sprindža un Eve-
līna Visocka.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir
4600 EUR, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS
līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrē-
tā summa. Riebiņu novadam piešķirtā kvota 2021. gadā ir 
viens projekts.

Par līdzfinansējumu projektiem
Domes sēdē pieņemts lēmums piedalīties projektu kon-

kursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā «Zivju re-
sursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā» ar
izstrādāto projektu «Zivju resursu pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Kategrades ezerā un Jāšezerā».
Projekta pasākuma kopējās izmaksas – 6098,40 EUR, paš -
valdības līdzfinansējums ir 15 % jeb 915,40 EUR, pārējā
summa – 5183,00 EUR apmērā no Zivju fonda finanšu lī-
dzekļiem. 

Tāpat nolemts piedalīties ar izstrādāto projektu «Zivju
resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada
Rušonas ezerā». Projekta pasākuma kopējās izmaksas ir
9583,20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 15 % jeb
1438,20 EUR, pārējā summa – 8145,00 EUR apmērā no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

Nolemts piedalīties ar izstrādāto projektu «Zivju re-
sursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada
Zolvas ezerā». Projekta pasākuma kopējās izmaksas –
6679,20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 15 % jeb
1002,20 EUR, pārējā summa – 5677,00 EUR apmērā no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

Tāpat apstiprināta dalība ar izstrādāto projektu «Zivju
pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Bicānu
un Eikšas ezerā». Projekta pasākuma kopējās izmaksas ir
6050,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 15 % jeb
908,00 EUR, pārējā summa – 5142,00 EUR apmērā no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Nolemts ka projektu pie-
teikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ie-
plānot līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā
un pašvaldības līdzfinansējuma daļu. Projektu paredzamais
realizēšanas laiks ir no 05.2021. līdz 10.2021.

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā

pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumā.
Nolemts slēgt līgumu: 

‚ ar SIA «Rēzeknes gaļas kombināts» par pārtikas
produktu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 2021.
gadā ar piedāvāto līgumcenu 27 223,48 EUR bez PVN
(1. daļa «Gaļa. Gaļas pārstrādes produkti»);

‚ ar SIA «Lietas MD» par pārtikas produktu piegādi
Riebiņu novada domes vajadzībām 2021. gadā ar
piedāvāto līgumcenu 12 238,00 EUR bez PVN (2. daļa
«Dārzeņi, garšaugi, augļi un ogas»);

‚ ar SIA «Vecā maiznīca» par pārtikas produktu
piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 2021. gadā ar
piedāvāto līgumcenu 9260,30 EUR bez PVN (3. daļa
«Maize»);

‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu
piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 2021. gadā ar
piedāvāto līgumcenu 20 249,68 EUR bez PVN (4. daļa
«Dažādi produkti»);

‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2021. gadā
ar piedāvāto līgumcenu 130 221,43 EUR bez PVN;

‚ ar SIA «Zeļļi Z» par Bicānu ezera krastmalas
labiekārtošanas un laivu ielaišanas vietas izbūvi saskaņā
ar Dabas lieguma «Jašas–Bicānu ezers» dabas aizsardzības
plānu ar piedāvāto līgumcenu 28 250,10 EUR bez PVN
(līgums tiks slēgts projekta «Jaunu tūrisma infrastruktūras
objektu izveide saskaņā ar dabas lieguma «Jašas–Bicānu
ezers» dabas aizsardzības plānu» atbalstīšanas gadījumā);

‚ ar AS «Preiļu siers» par piena un piena produktu
piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto
līgumcenu 14 896,55 EUR bez PVN;

‚ ar SIA «VICARS» par autotransporta tehnisko ap-
kopju, remonta un rezerves daļu iegādi Riebiņu novada
domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu 41 999 EUR
bez PVN (6,90 EUR par 1 autoservisa darba stundu un
40 % atlaide automobiļu rezerves daļām un smērvielām);

‚ ar IK «AQUALATS» par līdaku mazuļu iegādi zivju
resursu papildināšanai Kategrades, Jāšezerā, Zolvas un
Rušona ezerā ar piedāvāto līgumcenu 18 480 EUR bez PVN
(līgums tiks slēgts Valsts Zivju fondam iesniegtā projekta
zivju resursu papildināšanai apstiprināšanas gadījumā).

Sniedz atbalstu ēdināšanai, izsniedzot pārtikas pakas
Līdz ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī, izglītības

iestādēs notiek attālinātais mācību process. Riebiņu novada
vispārizglītojošo skolu 1.–4. klašu audzēkņi mācās
attālināti no 2021. gada 25. janvāra.

Domes deputāti nolēma sniegt atbalstu ēdināšanai
Riebiņu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.–4.
klašu izglītojamajiem 1,51 EUR apmērā (tas ir – 0,71
EUR valsts budžeta dotācija un 0,80 EUR pašvaldības
finansējums) par katru attālinātā mācību procesa dienu.
Atbalstu izglītojamo ēdināšanai piešķir  30,20 EUR
apmērā par laika periodu no 2021. gada 25. janvāra līdz
2021. gada 20. februārim katram izglītojamajam.

Nolemts, ja attālinātais mācību process tiks pagarināts,
tad atbalstu turpināt sniegt 1,51 EUR apmērā dienā katram
izglītojamajam,  piešķirot pārtikas paku reizi trijās nedēļās.

24. februārī videokonferences režīmā notika Riebiņu
novada ārkārtas domes sēde

Lemj par aizņēmuma ņemšanu projektu realizācijai 
Ārkārtas domes sēdē tika skatīti četri jautājumi par

valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu
realizācijai.

Ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums iesniegt apvieno -
jamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu pašvaldību finan -
šu komisijai saskaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilg -
termiņa saistību uzņemšanos Riebiņu novada attīstības pro-
grammas investīciju plānā paredzēto projekta «Riebiņu nova -
da Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 13 Kastīre–
Geļenova–Šaures km 4,82–6,47 pārbūve» iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ņemt aiz-
ņēmumu iepriekšminētā projekta realizācijai 203 737,80
EUR apmērā saskaņā ar VARAM piešķirto valsts aizdevuma
finansējuma sadalījumu pa gadiem un slēgt līgumu ar SIA
«Krustpils» saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.

Tāpat nolemts iesniegt apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijai saskaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilgter-
miņa saistību uzņemšanos Riebiņu novada attīstības pro-
grammas investīciju plānā paredzēto projekta «Riebiņu no-
vada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polko-
rona–Voveri km 0,000–0,650 pārbūve» iesniegšanu VARAM.
Ņemt aizņēmumu iepriekš minētā projekta realizācijai 
104 379,70 EUR apmērā saskaņā ar VARAM piešķirto valsts
aizdevuma finansējuma sadalījumu pa gadiem un slēgt lī-
gumu ar SIA «Aļņi AS» saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.

Iesniegt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sa-
skaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilgtermiņa saistību
uzņemšanos Riebiņu novada attīstības programmas inves-
tīciju plānā paredzēto projekta «Riebiņu novada Stabul-
nieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Vo-
veri km 2,720–3,700 pārbūve» iesniegšanu VARAM. 
Ņemt aizņēmumu iepriekš minētā projekta realizācijai 
137 817,51 EUR apmērā saskaņā ar VARAM piešķirto valsts
aizdevuma finansējuma sadalījumu pa gadiem un slēgt lī-
gumu ar SIA «Aļņi AS» saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.

Pieņemts lēmums iesniegt apvienojamo pašvaldību fi-
nanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt
ilgtermiņa saistību uzņemšanos Riebiņu novada attīstības
programmas investīciju plānā paredzēto projekta «Riebiņu
novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Pol-
korona–Voveri km 0,650–2,720 pārbūve» iesniegšanu 
VARAM. Ņemt aizņēmumu iepriekš minētā projekta reali-
zācijai 224 601,73 EUR apmērā saskaņā ar VARAM pie-
šķirto valsts aizdevuma finansējuma sadalījumu pa gadiem.

Nolemts, ka aizņēmuma atmaksas termiņš būs 15 gadi,
pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022. gada maiju. Aiz-
ņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada pašvaldības
kārtējā gada budžeta ieņēmumiem, bet kontroli par lēmuma
izpildi uzdot Riebiņu novada domes priekšsēdētājam.

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



4. 2021. 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.

uzsāk labdarības akciju «Piepildīt sapni – 8»
katru gadu ziemas izskaņā viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk

labdarības akciju bērniem ar īpašām vajadzībām «Piepildīt sapni».
šogad akcija notiks astoto gadu. akcijas laikā mēs aicinām ikvienu
iedzīvotāju palīdzēt piepildīt kāroto sapnīti Preiļu, līvānu, riebiņu,
vārkavas un aglonas bērniem. akcijas laikā mēs vēlamies pievērst
uzmanību tām ģimenēm, kurās aug bērniņi, kam nepieciešama pa-
pildu uzmanība, rūpes un arī naudas līdzekļi. 

Bieži vien vecākiem vai aizbildņiem, gādājot par ikdienas vajadzībām,
neatliek nedz laika, nedz līdzekļu, lai izpildītu bērnu vēlmes, kas sniedzas
ārpus dienišķās rutīnas. Esam apzinājuši novadu 15 bērnus, un viņi dalījās
ar savām vēlmēm. Bērni vēlas velosipēdus, telefonus, šūpoles, batutu,
baseinu ar bumbām, fērbiju, Hot Wheel mašīnu trasi, savu kokli, nošu
statīvu. Diemžēl ir bērniņi, kuri nevar nedz pateikt, dažkārt pat ne apzināt
savas vēlmes, tādēļ lūdzām to darīt mammām un aizbildņiem. Ir ļoti
svarīgi, lai veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai mēs visi kopā sa-
vāktu līdzekļus silto smilšu terapijas kursam diviem bērniem, pretizgulējuma
dinamiskajam matracim ar kompresoru, aktivitāšu mājiņai bērnam.

Vairāk par bērniem, kas piedalās akcijā: https://vlpf.lv/uploads/files/
untitled%20folder/Piepild%C4%ABt%20sapni-8/b%C4%93rnu%20
sap%C5%86i_pdf.pdf 

Akcijas laikā aicinām ikvienu ziedot Viduslatgales pārnovadu fondam
ar norādi «Piepildīt sapni». Ziedot var mūsu fonda mājaslapā
https://www.vlpf.lv/ziedot/ziedot caur internetbanku, maksājuma uzde-
vumā norādot «Piepildīt sapni», var ziedojumu pārskaitīt uz kontu vai
ziedot skaidru naudu Viduslatgales pārnovadu fondā Tirgus laukumā 1,
Preiļos. Ja vēlaties ziedot konkrētam bērnam, maksājuma uzdevumā
norādiet bērna vārdu. Ja vēlaties ziedot konkrētu lietu, nevis naudu, sa-
zinieties ar akcijas rīkotājiem pa tālruni 28370261.

Viduslatgales pārnovadu fondam ir sabiedriskā labuma statuss. Ziedotā
nauda tiks novirzīta bērniem ar īpašām vajadzībām viņu vēlmju piepildī-
šanai. No ziedotās naudas netiek segti izdevumi akcijas rīkošanai.

ziedojumu rekvizīti:
Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds»
Reģ. Nr.: 40008210954
Adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, LV-5301, Latvija

LV35UNLA0050021079970 AS «SEB Banka»
LV17PARX0016753060001 AS «Citadele banka»
LV72HABA0551046892983 AS «Swedbank»
Maksājuma mērķis – «Piepildīt sapni» 
informācijai: www.vlpf.lv, vlpf@inbox.lv tālrunis: Irēna 28370261

14. februāra vakarā Riebiņu novada Riebiņu
ciematā trīsstāvu dzīvojamajā mājā nogranda
sprādziens. Ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz no-
tikuma vietu, kur ierodoties tika konstatēts, ka
pirmā stāva dzīvoklī, iespējams, nepareizas ap-
kures ierīces ekspluatācijas dēļ bija noticis sprā-
dziens un bija izbiruši dzīvokļa un kāpņu telpas
logu stikli. Degšanas notikuma vietā nebija.

Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba vienu cilvēku,
kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta mediķiem. Tāpat glābēji
evakuēja vēl piecus cilvēkus. Savukārt pašvaldība ope-
ratīvi sazinājās ar evakuētajiem nama iedzīvotājiem
un pārliecinājās par viņu izmitināšanas iespējām. 

Pašvaldība atgādina un aicina iedzīvotājus rīko-
ties uzmanīgi un atbildīgi, ekspluatējot apkures ie-
rīces savos īpašumos, neapdraudot sevi un citus.

Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

sac «rušona» turpina darbu 
pastiprinātas drošības apstākļos

Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju
ar mērķi ierobežot  Covid-19 izplatību, SAC «Rušona» turpinās
dar bu pastiprinātas drošības apstākļos:

• SAC telpās klientiem tiek nodrošinātas visas epidemioloģiskās
drošības prasības,

• klientu apmeklēšana klātienē nav atļauta, saziņa notiek tele-
foniski vai tiešsaistē (planšete ir iegādāta),

• netiek rīkotas grupu nodarbības un svētku pasākumi klientiem,
• individuālo nodarbību laikā tiek ievērota 2 metru distance,
• klientiem ir atļautas pastaigas ārā tikai SAC teritorijā,
• vienu reizi mēnesī klienti nodod Covid-19 testu,
• reizi nedēļā darbinieki nodod Covid-19 testu,
• klientu radiniekiem atļauts nodot paciņas, neienākot SAC tel-

pās, iepriekš brīdinot par to SAC darbiniekus.
Lai varētu sazināties ar tuviniekiem tiešsaistē, lūgums zvanīt

uz tālr. 28080616. Neskaidrību gadījumā zvanīt – 65312202. 

SAC «Rušona» administrācija

tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!
Līdz ar pavasara šķīdoņa laika iestāšanos, pakāpeniski tiks ie-

viesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot
ceļa zīmes Nr. 312 «Masas ierobežojums 10 t» uz Riebiņu novada
pašvaldības autoceļiem, provizoriski – no 2021. gada 8. marta. 

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties
uz MK noteikumiem Nr. 456 «Noteikumi par autoceļu valsts aizsar-
dzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizlie-
gumi 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 lab-
vēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks),
ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti. 

Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauku saimniecībām laikus iz-
vest, piegādāt kravas līdz ierobežojumu ieviešanai.

Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pār-
vietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; nekādas speciālās at-
ļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobe-
žojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem); sa-
tiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildī-
gās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju. 

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem
pieejama pa tālr. 65324378.

riebiņu ciematā trīsstāvu dzīvojamajā mājā
notika sprādziens

Latgales reģiona uzņēmumi, kuri izstrādājuši
konkurētspējīgus produktus vai pakalpojumus
un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību, aicināti
pieteikties uzņemšanai Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) Daugavpils biznesa
inkubatorā. Pieteikumus pirmsinkubācijas (PINK)
un inkubācijas (INK) programmās varēs iesniegt
no 1. līdz 22. martam.

Biznesa inkubatori piedāvā tā dalībniekiem ne
vien bezmaksas apmācību iespējas, mentoru konsul-
tācijas un kopstrādes telpas, bet arī grantus līdz 50 %
no attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu
apmaksai un ražošanas iekārtu iegādei. Izejmateriālu
iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām. Jāuzsver, ka
atbalsts neatmaksājamu grantu veidā uzņēmumiem
ir pieejams jau no uzņemšanas inkubatorā. Šobrīd
katrs trešais inkubatora uzņēmums eksportē savas
preces vai pakalpojumus. Nozīmīgākās eksporta val-
stis šobrīd ir Lielbritānija, Igaunija, Vācija un ASV.

49 % no inkubatora dalībniekiem ir izmantojuši
finansiālo atbalstu, piemēram, produkta prototipa
un di zaina izstrādei, grāmatvedības, loģistikas, ju-
ridiskajiem, mārketinga pakalpojumiem, telpu īres
izmaksām, iekārtu un izejmateriālu iegādei. Inku-
batora sniegtais finansiālais atbalsts nav aizdevums,
bet gan līdzfinansējums uzņēmuma attīstībai, un
katrs uzņēmums var saņemt atbalstu līdz pat 200
tūkstošiem eiro.

Inkubācijas programma ir piemērota uzņēmu-
miem, kas reģistrēti Latvijas Republikas komercre-
ģistrā ne ilgāk par 3 gadiem. Inkubācijas dalībnieku
un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt
produktus un pakalpojumus, kā arī palielināt inku-
bācijas dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē
tie kļūtu par globāli konkurētspējīgiem un ekspor-
tējošiem uzņēmumiem.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota jau-
najiem uzņēmējiem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu
produktu vai pakalpojumu, bet inkubācijas pro-
grammā aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kuri jau
ir izstrādājuši savus produktus vai pakalpojumus
un uzsākuši saimniecisko darbību.

LIAA biznesa Inkubatori ir Latvijas Republikas
un Eiropas Savienības atbalsta programma, kura ir
veidota, iedvesmojoties no jaunuzņēmumu biznesa
kultūras un darba metodoloģijas. Apmācības ir or-
ganizētas brīvā formātā, fokusējoties uz uzņēmēju
interesēm un apgūstamo zināšanu nepieciešamību.
Tā ir lielākā jauno uzņēmumu kopiena un kontaktu
tīkls Latvijā.

Vairāk informācijas par biznesa inkubatoru pro-
grammu un pieteikšanās kārtību var iegūt, rakstot
uz LIAA Daugavpils biznesa inkubatora e-pastu 
daugavpils@liaa.gov.lv vai zvanot uz tālr. 62401094,
kā arī LIAA tīmekļa vietnē liaa.gov.lv/lv/programmas/
biznesa-inkubatori/pieteiksanas.

Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus

Sprādziens trīsstāvu dzīvojamā mājā bija tik spēcīgs,
ka bija izbiruši dzīvokļa un kāpņu telpas logu stikli.

Atbilstoši Latvijā apstiprinātajai administra-
tīvi teritoriālajai reformai, sākot ar 2021. gada
1. jūliju Preiļu novada administratīvo teritoriju
veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novads un Ag-
lonas novada Aglonas pagasts. Tāpēc uzsākts
darbs pie diviem jauniem plānošanas dokumen-
tiem: «Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija no 2022. gada» un «Preiļu novada attīstības
programma 2022.–2029. gadam». Darba uzde-
vumi apstiprināti ar Preiļu novada domes 2020.
gada 22. decembra sēdes lēmumiem, par  izstrā-
des vadītāju nosakot Preiļu novada domes priekš-
sēdētāju Marutu Plivdu.

Attīstības plānošanas dokumentos tiks noteikti
pašvaldības ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un priori-
tātes, telpiskās struktūras perspektīva, vidēja termiņa
mērķi, kā arī Rīcības plāns un Investīciju plāns iz-
virzīto uzdevumu īstenošanai.

Atšķirībā no iepriekšējās pieredzes 2015.–2017.
gadā, kad Preiļu novada attīstības programmu iz-
strādāja firma (izvēlēta iepirkuma rezultātā), un paš -
valdības darbinieki tika daļēji iesaistīti darba pro-
cesā, tad šoreiz dokumentus izstrādāsim paši, tikai
piesaistot dažus konsultantus.

Ir izveidota darba (vadības) grupa 12 cilvēku
sastāvā, iesaistot apvienojamo novadu pašvaldību
pārstāvjus, un apstiprināts darba plāns ar veicama-
jiem uzdevumiem/ pasākumiem. Februārī tiks ap-
stiprinātas 14 tematiskās darba grupas, kurās tiek
iesaistīti gan apvienojamo novadu pašvaldību un
citu iestāžu speciālisti, gan arī deputāti: (1) Pašval-
dības pārvaldes darba grupa, tajā skaitā budžets; 

(2) Teritorijas plānošanas darba grupa, tajā skaitā
dabas resursi, vide; (3) Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju
un ekonomiskās attīstības darba grupa, tajā skaitā
uzņēmējdarbība; (4) Tehniskā infrastruktūra un pa-
kalpojumi, tajā skaitā komunālā saimniecība, trans-
ports; (5) Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa; 
(6) Izglītības darba grupa; (7) Veselības aprūpes un
sociālo jautājumu darba grupa; (8) Kultūras darba
grupa; (9) Muzeju darba grupa; (10) Bibliotēku
darba grupa; (11) Sporta darba grupa; (12) Nekus-
tamā īpašuma un apbūves darba grupa; (13) Jaunat-
nes lietu darba grupa; (14) Sabiedriskās kārtības
darba grupa.

Plānošanas dokumentu izstrādes procesā obligāta
ir arī sabiedrības iesaiste, tāpēc tiks izveidots Sa-
biedrības līdzdalības plāns, paredzot gan iedzīvotāju
aptauju, gan vismaz 10 pasākumu organizēšanu vi-
sās apvienojamajās teritorijās. Ikviens interesents
varēs iesaistīties plānošanas dokumentu apspriešanā
un izteikt savus priekšlikumus.

Kopumā plānošanas dokumentu projektu izstrā-
des process ir pietiekami sarežģīts un atbildīgs darbs,
un Covid-19 pandēmijas apstākļi liek papildus do-
māt par dažādu pasākumu organizēšanas iespējām
un formām. Tajā pašā laikā Preiļu, Riebiņu, Vārka-
vas un Aglonas novada pārstāvji, speciālisti ir aktīvi
iesaistījušies un gatavi radoši strādāt, lai plānošanas
dokumenti kļūtu par labu pamatu teritoriju pilnvēr-
tīgai attīstībai un kopīgu mērķu sasniegšanai.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

jaunizveidojamā Preiļu novada 
attīstības plānošana


