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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

Pašvaldības nosaukums Riebiņu novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90001882087 

Finanšu gads 01.01.20018. – 31.12.2018. 

Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 

Domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Domes izpilddirektors Juris Leicis 

Galvenā grāmatvede Vēsma Želve 

Zvērinātā revidente Astrīda Reigase 

 

Riebiņu novadā ietilpst: Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, 

Riebiņu pagasts, Silajāņu pagasts un Rušonas pagasts. Riebiņu novada pašvaldības 

teritorija aizņem – 630,0 km2 . 

Riebiņu novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības – domes, un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina 

likumos noteikto funkciju un šo funkciju nodrošināšanai atbilstošo pamatdarbības 

virzienu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

intereses. 

Novada pašvaldība atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un likumīgu finanšu līdzekļu izlietojumu. 

 

1.1.Novada iedzīvotāju skaits 

Pēc LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2018. gada 1. janvārī 

Riebiņu novada teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 5 236, kas ir par 2.91% 

mazāk nekā iepriekšējā gadā. Uz 2017.gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits bija 5 393.  

Iedzīvotāju skaits Riebiņu novada pagastos kopš 2005. gada, skatot datus uz katra 

gada 1. janvāri. 
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Gadi /pagasti 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

GALĒNU 1056 1037 1025 1019 991 941 943 926 913 898 885 857 825 802 774 

SILAJĀŅU 586 571 560 540 526 517 496 498 492 458 465 457 436 409 388 

SĪĻUKALNA 707 691 682 686 684 642   614 607 587 572 560 546 522 518 491 

STABULNIEKU 1012 988 963 957 926 850 850 841 830 838 814 796 755 748 737 

RIEBIŅU 1625 1619 1597 1587 1552 1544 1511 1494 1483 1475 1456 1443 1383 1338 1290 

RUŠONAS 1909 1900 1861 1811 1786 1711 1632 1634 1625 1604 1581 1566 1509 1460 1421 

Kopā pa gadiem 6895 6806 6688 6600 6465 6205 6046 6000 5930 5845 5761 5665 5430 5275 5101 

 

Statistikas pārskats par 2005. – 2018. gadu. Dzimušo skaits novadā.  

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Dzimuši 37 31 34 32 27 24 28 23 31 26 27 37 31 29 

t.sk.zēni 23 20 24 22 12 13 15 10 19 15 14 21 12 18 

t.sk.meitenes 14 11 10 10 15 11 13 13 12 11 13 16 19 11 

1 bērns ģim. 13 6 15 9 10 7 15 9 17 8 8 14 9 14 

2 bērns ģim. 8 18 9 14 5 6 10 6 10 8 11 7 14 8 

3 un vairāk 

b. 

16 7 10 9 12 11 3 8 4 10 8 16 8 7 
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Latvieši 23 23 24 26 19 15 21 16 25 19 23 32 27 26 

Cita tautība 14 8 10 6 8 9 7 7 6 7 4 5 4 3 

 

Statistikas pārskats par 2005. – 2018. gadu. Mirušo skaits novadā.  

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Miruši 141 132 111 113 120 138 98 113 102 84 81 90 87 79 

t.sk.vīrieši 83 72 56 53 60 61 53 55 49 50 37 44 45 39 

t.sk.sievietes 58 60 55 60 60 77 45 58 53 34 44 46 42 40 

Pensionāri 101 108 96 89 91 114 81 91 83 69 64 76 69 59 

Latvieši 84 89 72 68 76 96 60 78 70 58 63 59 53 48 

Cita tautība 57 43 39 45 44 42 38 35 32 26 18 31 34 31 

 

LAULĪBAS  pagastos un novadā 

Gadi/pagasti 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GALĒNU 1 1 - 4 Rie- bi- ņu  no- va- dā         

SILAJĀŅU - - 2 -                
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SĪĻUKALNA - 2 2 1                

STABULNIEKU 4 1 2 4                

RIEBIŅU 6 2 4 2                

RUŠONAS 4 3 2 4                

Kopā pa gadiem 15 9 12 15 25 28 27 41 23 30 27 36 36 30 39 28 36 44  
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2. RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

2.1.Domes sastāvs 

Riebiņu novada pašvaldības darbu reglamentē likums „Par pašvaldībām” un 

Riebiņu novada pašvaldības Nolikums  (apstiprināts ar Riebiņu novada domes 

23.08.2005. lēmumu (prot. Nr. 19 / & 5) un grozīts 11.08.2009.; 09.03.2010.; 

08.06.2010.; 31.08.2010.; 12.03.2013.; 16.07.2013.; 15.04.2014.; 01.07.2014.; 

16.09.2014.; 16.12.2014.; 21.02.2017.; 16.05.2017.; 04.07.2017.; 19.09.2017. un citi 

normatīvie akti. 

Riebiņu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti. Riebiņu novada domes 

sastāvs 2018. gadā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.  

Pēteris Rožinskis – Riebiņu novada domes priekšsēdētājs (Latvijas Zaļā partija).  

Dina Staškeviča – domes deputāte (Latvijas Zaļā partija). 

Ineta Anspoka – domes deputāte (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Marija Bernāne – domes deputāte (Latvijas Zaļā partija). 

Āris Elsts – domes deputāts (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Jāzeps Ivanāns – domes deputāts (Latvijas Zaļā partija). 

Margarita Krole – domes deputāte (Latvijas Zaļā partija). 

Jānis Kupris – domes deputāts (LATGALES PARTIJA). 

Maigonis Mediņš – domes deputāts (Latvijas Zaļā partija). 

Ilga Pokšāne – domes deputāte (Latvijas Zaļā partija). 

Ārija Pudule – domes deputāte (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Andrs Sondors – domes deputāts (LATGALES PARTIJA). 

Juris Sparāns – domes deputāts (Latvijas Reģionu Apvienība, Latvijas 

Sociāldemokrātiskā strādnieku partija). 

Alberts Upenieks – domes deputāts (Latvijas Zaļā partija). 

Edgars Vilcāns – domes deputāts (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). 

 

Riebiņu novada pašvaldībā novada domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, kā 

arī saskaņā ar noteikto kārtību tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. 2018. gadā Riebiņu 

novada pašvaldībā notika 19 novada domes sēde, no tām 7 bija ārkārtas domes sēdes.  

 

2.2.Komitejas un komisijas 

 

Riebiņu novada pašvaldībā darbojas 5 patstāvīgās komitejas: Finanšu 

pastāvīgā komiteja, Saimniecisko un īpašumu lietu pastāvīgā komiteja, Sociālo 

jautājumu pastāvīgā komiteja, Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgā komiteja. Sēdes 

notiek 1 reizi mēnesī.  

Atsevišķu funkciju veikšanai novada dome no balsstiesīgajiem pašvaldības 

iedzīvotājiem izveidoja šādas komisijas: Vēlēšanu komisija, kurā darbojas 7 locekļi; 

Administratīvā komisija – 4 locekļi; Iepirkumu komisija – 4 locekļi; Nekustamo 

īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija – 3 locekļi; Darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija – 3 locekļi; Pedagoģiski medicīniskā 

komisija – 5 locekļi.  
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2.3. Pašvaldības pārvalde 

Riebiņu novada savā darbībā veic šādas funkcijas:  

 organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;  

 gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

 nodrošina iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem;  

 rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;  

 nodrošina veselības aprūpes pieejamību; 

 nodrošina iedzīvotāju sociālo palīdzību; 

 sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

 sekmē saimniecisko darbību novadā; 

 piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;  

 veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;  

 gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību. 

 

Izpildinstitūcijas struktūra 
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Riebiņu novada domes struktūra  

 

 

 

2.4. Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde 

 

Riebiņu pagasta teritorija ir 109,8 km2 liela. Pagastā deklarēti 1275  iedzīvotāji. 

Riebiņu ciemā – 778. 2018. gadā pagastā ir miruši 24 iedzīvotāji, dzimuši – 2. Pagastā 

ir pieejami: sociālā darbinieka pakalpojumi, lauksaimniecības konsultanta atbalsts, 

plašs sociālo pakalpojumu klāsts. 

2018. gadā katru dienu tika nodarbināti 9 ilgstošie bezdarbnieki. Pagasta 

labiekārtošanā aktīvu dalību ņem arī garantētā minimālā ienākuma nodrošinājuma 

(GMI) saņēmēji. Algoto sabiedrisko darbu veicēju un GMI paveiktais: pašvaldības ceļu 

ceļmalu tīrīšana (krūmu ciršana, tuvu ceļam augošu koku nozāģēšana); līdzdalība 

pagasta kapsētu un dievnamu apkārtnes sakopšanā; Ostrovas ezera pludmales 

uzturēšana kārtībā. 
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No pašvaldības līdzekļiem tika veikta apgaismojuma ierīkošana parkā. Tāpat veikti 

lietus un pavasara ūdeņu novadīšanas sistēmas atjaunošanas darbi Lauku ielas un 

Rēzeknes ielas 1 iedzīvotāju mazdārziņu teritorijā. Veikts drupinātā asfalta uzklājums 

Ziedu ielā. Nozāģēti vairāki bīstamie koki: Skangeļu kapsētā, parkā, Miera ielas 

ceļmalā un Riebiņu ciema centrā. 

Projekts “PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS  

LATVIJAS SIMTGADEI” projekta ietvaros tika iegādāti guļbūves soliņi un 

dekoratīvie kociņu stādi. Akcijā “100 ozoli Latgalei” parkā iestādīti 20 ozoli. Turpinās 

projekts «Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas 

pasākumi Riebiņu novadā»: nodarbības par sirds veselības riska faktoriem, vingrošanas 

nodarbības, jogas nodarbības un zumbas deju nodarbības. 

2018. gadā Pieniņu bibliotēkai uzlikts jauns jumts. Realizēts Pieniņu Svētā Jēzus 

Sirds Romas katoļu draudzes projekts “Pieniņu Romas Katoļu baznīcas dārza 

labiekārtošana ar stāvlaukuma izbūvi”. 

Riebiņu pagastā ir 99,52 km pašvaldības ceļu: ielas 8,09 km; ceļi , kas savieno valsts 

nozīmes ceļus 39,1 km; ceļi, kas savieno pašvaldības nozīmes ceļus 29,41 km; 

pievedceļi pašvaldības nozīmes ceļiem 22,92 km. 2018. gadā veiktie remontdarbi: 

nomaļu grunts uzauguma noņemšana ar greideri; ceļu greiderēšana; asfalta seguma 

bedrīšu remonts, caurteku izbūve, ceļu sāngrāvju rakšana, izskalojumu, bedru un 

iesēdumu aizbēršana, seguma grants/šķembu atjaunošana;ceļu nomaļu zāles, atvašu 

pļaušana. 

  

2.5.Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde 

 Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde nodrošina Iedzīvotājiem aktuālo jautājumu 

risināšanu un speciālistu piesaisti nepieciešamības gadījumā, tiek nodrošināta sadarbība 

ar novada bāriņtiesu un sociālo dienestu, dažāda veida izziņu izsniegšana, iesniegumu 

pieņemšana, klientu apkalpošana Gaiļmuižā, licenču pārdošana. 

 Pašvaldības autoceļi: pagasta autoceļu kopējais garums sastāda 123.440 km . 

Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi: Dāboli-Zeiles-Šņepsti (nomaļu grunts uzaugumu 

noņemšana, plastmasas caurtekas izbūve, ceļa sāngrāvju tīrīšana, iesēdumu un bedru 

labošana);  Zeiliņi-Stupāni-Eisāgi: (nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, ceļa klātnes 

profila atjaunošana, rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās); Kastīre-Geļenova-

Šaures (bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,0 m nomaiņa, iesēdumu un bedru 

labošana, rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās); Bāze-Fruncišķi (nesaistīta 

(grants) seguma atjaunošana ar dolomīta šķembu maisījumu frakcija 0/32); Bašķi-

Ozoli-Zeinišķi (nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, celma izraušana vai nofrēzēšana, 

ceļa klātnes profila atjaunošana, iesēdumu un bedru labošana); Urči-Kotāni-Korsikova 

(nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, ceļa sāngrāvju tīrīšana, celma izraušana vai 

nofrēzēšana, plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m izbūve, iesēdumu un bedru 

labošana); Gaiļmuiža-Ludvigova (celma izraušana vai nofrēzēšana, nomaļu grunts 

uzaugumu noņemšana, ceļa sāngrāvju tīrīšana); Šnitkina-Tiša (plastmasas caurtekas ar 

diametru 0,4m izbūve, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, ceļa sāngrāvju tīrīšana); 

Eisāgi-Antonišķi-Makuši (plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m izbūve, ceļa 
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sāngrāvju tīrīšana, iesēdumu un bedru labošana). Visu ceļu malu mehanizēta zāles 

pļaušana 2 reizes, ceļa klātnes planēšana: A,E,B grupas ceļi 4 reizes, C grupas ceļi 1-2 

reizes. Sniega tīrīšana 2017. – 2018.g. 2 reizes visi ceļi un 1 reizi tika veikta rievu 

izveide apledojumā uz A grupas ceļiem. 

 Sociālais darbs: pabalstos kopā izmaksāts 11193,60 EUR. Trūcīgās ģimenes 

statusu saņēmušas 53 ģimene, maznodrošinātās ģimenes statusu saņēmušas 3 ģimenes, 

GMI  - pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšnai saņēmušas 8 ģimenes. 

GMI  izmaksātā summa 2372.57 EUR. Pabalsts apkurei trūcīgām personām 3200 EUR 

( kas pārsvarā ir pensijas vecuma-mazās pensijas un pirmspensijas vecuma), ēdināšanas 

pabalsts daudzbērnu ģimenēm 716.10 EUR un 20.40,trūcīgām ģimenēm. Mācību 

līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm 360.00 EUR. Pabalsts medicīnas pakalpojumiem  

200 EUR. Krīzes situācijā un ar domes komitejas lēmumu  585 EUR. Jaundzimušo 

aprūpei (dzimšanas pabalsts) 1350 EUR. Apbedīšanas pabalsts 3105 EUR. Trūcīgām 

un maznodrošinātām personām, kā arī krīzes situācijā nonākušām personām iespēja 

saņemt pārtikas pakas un no šī gada arī higiēnas pakas. 

 Rušonas pagastā veikta bīstamo koku izzāģēšana kapos un ciematu centros, 

organizētas talkas, veikta gājēju celiņa izbūve no gaļas pārstrādes ceha līdz jaunajam 

izbūvētajam celiņam pieturu virzienā. Atkritumu konteineru uzstādīšana pie kapsētām 

(Eikša, Ondzuļi, Žogotas), veikti autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi. 

 

2.6. Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde 

Silajāņu pagasta platība 70.6 km2. Iedzīvotāju skaits – 381 cilvēks, no tiem 11% 

- jaunāki par 18 gadiem (41 cilv.); 28% - vecāki par 65 gadiem (107 cilv.). 2018.gadā 

dzimuši – 1, miruši – 14. 

Pagastā ir kultūras nams, Silajāņu feldšeru un vecmāšu punkts, Silajāņu 

bibliotēka, Kotļerovas bibliotēka. 

Īstenojot LAD apstiprinātu un ELFLA un pašvaldības atbalstītu projektu 

«Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr.9 Kotļarova – Latviešu 

Balbārži km 0,00–2,50 un Nr.7 Antāni – Kotļarova km 1,20–2,10 pārbūve» ietvaros 

tika veikta iepriekšminēto pašvaldības ceļu pārbūve 3.4km garumā. Projekta kopējās 

izmaksas ir EUR 253 345,29, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 228 010,76 un 

pašvaldības līdzfinansējums – EUR 25 334,53. 

Veikti remonti uz ceļiem 2018. gadā: (caurteku izbūve, ceļu sāngrāvju rakšana 

un bedru un iesēdumu aizbēršana, seguma atjaunošana) uz ceļa Antāni – Paļša; Golubi 

– Latatujeva; Muktiņi – Kostigi – Jačmeniški; Ciemata ielu asfalta segumā esošo 

bedrīšu aizbēršana. 

Aktīvās nodarbinātības pasākums  

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi". Programmas dalībnieku skaits 2018. gadā – 19 

ilgstoši bezdarbnieki. 

Silajāņu pagastā veikta pagasta centra sakopšana, zāles pļaušana, lapu grābšana, 

malkas sagatavošana (zāģēšana, skaldīšana, kraušana), pašvaldības ceļu ceļmalu 
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tīrīšana (krūmu ciršana, tuvu ceļam augošu koku nozāģēšana), līdzdalība pagasta 

kapsētu sakopšanas talkās, bīstamo koku nozāģēšana un novākšana kapos un pagasta 

centrā. 

2018. gadā pagasta teritoriālās pārvaldes ēkai pilnībā nomainīta ūdensnoteku 

sistēma, bet pagasta teritoriālās pārvaldes, kultūras nama un bibliotēkas katlu māja ir 

pārslēgta uz kūdras granulu apkuri. 

Mazo grantu projekta „Mēs – Latvijas 100-gadei” ietvaros ar Riebiņu novada 

domes atbalstu tapusi fotogrāmata „Silajāņu pagasts gadu simta garumā” 

 

 

2.7.Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde 

Stabulnieku pagastā deklarēti 737 iedzīvotāji. Pagastā darbojas: Stabulnieku 

pagasta teritoriālā pārvalde, kultūras nams, Stabulnieku bibliotēka, Stabulnieku 

medpunkts un Dravnieku pamatskola. 

Uzņēmējdarbība Stabulnieku pagastā: divi veikali;  kokapstrādes darbnīca;  sulu 

cehs;  galdniecības cehs; dažādu nozaru zemnieku saimniecības, kuras darbojas: 

pienkopības nozarē, gaļas liellopu audzēšanā, graudkopības nozarē, stādaudzēšanā, 

dārzkopībā, lauksaimniecības produkcijas pārstrādē u.c.. 

Stabulnieku pagasta bilancē ir reģistrēts liels dzīvojamās platības fonds: divas24 

dzīvokļu mājas; pašvaldības bilancē ir 34 dzīvokļi. 

2017. gada nogalē un 2018. gadā pašvaldības mājai, kurai ir piešķirts sociālās 

mājas statuss, diviem dzīvokļiem tika nomainīti logi un ārdurvis. 2018. gadā dzīvokļos 

un individuālajās mājās, kurās  ūdens padeve ir caur centrālo ciemata ūdensvadu, 

nomainīti ūdensskaitītāji. Renovēts  Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes, 

bibliotēkas un kultūras nama jumts. 

Stabulnieku pagastā ir 54,50 km pašvaldības autoceļu. Veikta pašvaldības 

autoceļu uzturēšana: caurteku uzturēšana; satiksmes organizācija; planēšana; melno un 

grants ceļu kopšana. 

Stabulnieku KN šobrīd  darbojas 6 pašdarbnieku kolektīvi. 2018. gadā tie ir 

piedalījušies 28 vieskoncertos gan savā novadā, gan kaimiņu novados. Tāpat kolektīvi 

piedalās skatēs un sasniedz labus rezultātus. Iepriekšējā gadā  VPDK “Stabulnieki” un  

vīru vokālais ansamblis “Labākie gadi” bija dziesmu un deju svētku dalībnieki.  

 

2.8. Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde 

 

Galēnu pagastā deklarēto iedzīvotāju skaits 2018. gadā –  767. No tiem vecāki 

par 60 gadiem 167, līdz 18 gadiem – 123, no 19 līdz 30 gadiem – 125, no 31 līdz 60 

gadiem – 352. No darbaspējas vecuma iedzīvotājiem gandrīz 150 nedzīvo pagastā, bet 

darba meklējumos devušies uz lielākajām Latvijas pilsētām vai uz ārzemēm. Pagastā 

darba vietas nodrošina IK, IU, SIA un lielākās zemnieku saimniecības. Galēnos vēl 

darbojas pasta nodaļa, kā arī ģimenes ārsta prakse. Pārējās ir pašvaldības iestādes: 
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Galēnu pamatskola ar pirmskolas grupiņu “Rūķīši”, R. Mūka muzejs, kultūras nams, 

bibliotēka un pagasta teritoriālā pārvalde. 

Pamatskolā mācās 60 un “Rūķīšos” 20 bērni. Galēnu pamatskola Riebiņu 

novadā ir vienīgā skola, kur mācības notiek pēc jaunajām kompetenču metodēm. 

Pedagogi nepārtraukti papildina zināšanas dažādos kursos un semināros, lai skolēniem 

sniegtu visu jaunāko un vajadzīgāko zināšanu apguvē. Saistībā ar skolu jāpiemin arī 

sporta zāle, kuru izmanto ne tikai skolas bērni, bet arī citi pagasta un novada iedzīvotāji.  

Skolas pārziņā ir arī ciemata katlu māja, jo vienlaicīgi ar skolu tiek apsildītas 

pirmskolas telpas, R. Mūka muzejs, pagastmāja ar KN, bibliotēku un pastu, ģimenes 

ārsta prakse un 5 dzīvokļi Liepu ielā 2. Centrālo apkuri izmantot ir izteikuši vēl dažu 

dzīvokļu ipašnieki, bet ne visiem tas ir iespējams. 

R. Mūka muzejā gandrīz nepārtraukti var skatīt kādu izstādi, notiek praktiskas 

nodarbības gan skolēniem, gan pieaugušajiem, pagājušajā gadā rīkoti daudzi pasākumi 

Latvijas simtgadei, realizēts projekts koka skulptūru izgatavošanai un uzstādīšanai 

Galēnu parkā, projekts digitalizētas muzeja ekspozīcijas izveidei, projekts Latvijas 

skolu 2.-12.klašu skolēnu jaunrades darbu  konkurss. Tas viss popularizē Galēnu 

pagasta un visa Riebiņu novada atpazīstamību Latvijas mērogā. 

Bibliotēkā lasītājiem piedāvātais grāmatu fonds katru gadu tiek papildināts ar 

jaunām grāmatām.  Ir pieejami 6 datori. 

Kultūras nams piedāvā daudzas iespējas pašdarbniekiem: darbojas folkloras 

kopa “Vydsmuiža”, vokālais ansamblis “Arnis & Stasiks” , bērnu  grupa “Ritentiņi”, 

vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amizieris”, teātra kopa “Puncuļīši” . Iepriekšējā gadā  

iesākta un šogad turpinās Latvijas simtgades filmu  izrādīšana. Nozīmīgs pasākums 

pagājušajā gadā bija Ivetas Seimanovas ieguldītā darba prezentācija: Vidsmuižas 

tautastērpa godināšana un senā tērpa godināšana. KN telpas tiek izmantotas saviesīgu 

vakaru un bēru mielasta rīkošanai. Aizsāktas un turpinās veselības veicināšanas un 

slimību profilakses uzlabošanas pasākumu projekta nodarbības. 

Sociālo palīdzību iedzīvotāji pieprasa arvien vairāk. Pagājušajā gadā trūcīgās 

vai maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 36 ģimenēm (68 personām), GMI 

pabalstu saņēmušas 9 ģimenes, pabalstu kurināmā iegādei- 27 ģimenes un vientuļi 

pensionāri, izmaksāti 20 apbedīšanas pabalsti, bet tikai 4 bērna piedzimšanas pabalsti, 

maksāti pabalsti mācību līdzekļu iegādei, veselības aprūpei un citās ārkārtas situācijās. 

Gada laikā izsniegti 435 Eiropas atbalsta fonda pārtikas palīdzības komplekti, 60 

higiēnas un saimniecības preču komplekti, 45 bērnu pārtikas palīdzības komplekti, 27 

bērnu higiēnas preču komplekti. Vēl Ziemassvētkos dāvanas saņēma politiski 

represētās personas, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki, 1.grupas 

invalīdi un vientuļie pensionāri. 28 bērni saņēma Laimas labdarības projektā saziedotās 

dāvanas. Sociālo palīdzību saņem 13 soc. mājas “Rudenāji” iemītnieki.  

Iedzīvotājiem ir dota iespēja šķirot atkritumus. Galēnu ciemata centrā ir 

konteineri stiklam un papīram. Arī Lomu ciemā ir jauns konteiners stiklam. 

Komunālajai saimniecībai daudz līdzekļu un darba jāiegulda apkārtnes sakopšanā 

(parks, Ošupes muiža, Brāļu kapi, 5 kapsētas, skola , R.Mūka muzejs, Sociālā māja 

“Rudenāji”). Pašvaldībā pieejami lauksaimniecības konsultanta pakalpojumi. Ir iespēja 
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norēķināties par NĪN, komunālajiem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem. Gadā 

iekasēti vairāk kā EUR 35 000. 

Aizvadītajā gadā atsevišķos posmos tika remontēti ceļi: Leščinski-Ceperi, 

Lomi- Makarovka, Galēni-Priževoiti-Lomi, Maltas Trūpi-Briški, Zeimuļi-Sondori, 

Ošupe-Mičuļevka. Projekta ietvaros ar zemnieku līdzdalību tika uzsākts Gribolvas ceļa 

kapitālais remonts ar asfalta seguma ieklāšanu. Tika uzsākts Soboļevka - M.Trūpi ceļa 

remonts. 

 

2.9. Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde 

 

Sīļukalna pagastā uz 2018. gada 1.janvāri - 518 iedzīvotāji. Dzimuši – 1, miruši 

– 7. Sīļukalna pagasta infrastruktūra: pašvaldības autoceļi, to remonts: ceļu nomaļu 

mehāniskā grunts uzauguma noņemšana un izlīdzināšana, sānu grāvju tīrīšana, bedru 

iesēdumu aizbēršana, bojāto caurteku nomaiņa un izbūve, Ceļu greiderēšana, 

planēšana, cveļu uzturēšana ziemas periodā. 

Veselības aprūpe: darbojas Margaritas Kroles ģimenes ārsta prakse, notiek 

aktivitātes veselības veicināšanai.  

Sociālā aprūpe: darbs ar ģimenēm, invalīdiem un vientuļajiem pensionāriem; 

GMI; maznodrošināto personu atbalsts; pabalsti.  

Sīļukalna pamatskolas audzēkņiem ir labi sasniegumi mācību olimpiādēs, 

konkursos un ārpusskolas pasākumos, veikta pamatskolas akreditācija. 

Sīļukalna KN darbojas 11 pašdarbības kolektīvi, 3 biedrības. Notiek pasākumi, 

izstādes, ldzdalība Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, Latgales senioru deju 

festivālā un novada rīkotajos pasākumos.  

Ir realizēti Mazo grantu projekti 

 

2.10. Bāriņtiesa 

 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajai daļai, bāriņtiesa ne retāk kā reizi 

gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību.  

   Riebiņu novada bāriņtiesa ir Riebiņu  novada pašvaldības izveidota aizbildnības 

un aizgādības iestāde. Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi,  

kuru sastāvs tika apstiprināts 2014.gada 16.decembrī ar Riebiņu novada domes sēdes 

protokolu Nr.23, un darbu uzsāka ar 2015.gada 4.janvāri.  

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību 

un tiesisko interešu aizsardzību. 

Rušonas pagasta iedzīvotājiem, katru piektdienu Rušonas pagasta teritoriālās 

pārvaldes telpās (pārējās darba dienās bāriņtiesas telpās) ,  Riebiņu, Silajāņu, 

Stabulnieku, Galēnu un Sīļukalna iedzīvotājiem bāriņtiesas telpās, Saules ielā 8, 

Riebiņos, apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekle, kurai tas uzdots ar bāriņtiesas 

priekšsēdētāja rīkojumu. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 75.pantu, apliecinājumus 

bāriņtiesas locekle Riebiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām 
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izdara dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības dēļ vai citu iemeslu dēļ nevar 

ierasties bāriņtiesā.  

Bāriņtiesas locekles prombūtnes laikā apliecinājumus pilda bāriņtiesas 

priekšsēdētāja. 

Lai bāriņtiesas darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu  vecāku 

vēlākās apsūdzības pret darbinieku par nepamatotu rīcību,  ar 2016. gada 1.janvāri ir 

stājusies spēkā Bāriņtiesu likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, 

filmēt, un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka 

bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos. 

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru 

vada bāriņtiesas priekšsēdētājs  vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas 

loceklis un sēdē piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi. 

Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem 

vienpersonisks lēmums. 

 

Uz  2018.gada 31.decembri bāriņtiesas lietvedībā esošo (aktīvo) administratīvo 

lietu skaits 

Aizgādības tiesību lietas 7 

Aizbildnības lietas (5 bērni) 4 

Aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no citām bāriņtiesām 5 

Aizgādnības lietas 21 

Aizgādnības lietas saņemtas pārraudzībā no citām pašvaldībām 2 

Audžuģimenes lietas 4 

Bērnu ievietošana audžuģimenēs (no citām pašvaldībām) 9 

Bērna mantas pārvaldība 6 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai 8 

Lietas par aizgādņa iecelšanu mantojuma masai 5 

Kontroles lietas 8 

KOPĀ 79 

 

Bāriņtiesā atskaites periodā pieņemti 13 lēmumi 

Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 3 

Par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas 2 

Bērna mantas pārvaldība 2 

Par bērna nodošanu citas personas aprūpē 1 

Par sociālo pabalstu izmaksu  1 

Par aizgādņa atbrīvošanu no mantojuma  2 

Citi lēmumi 2 

 

Pārskata periodā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā 

tiesā. Bāriņtiesas priekšsēdētāja  piedalījusies 3 Daugavpils tiesas sēdēs Preiļos. 

 

Dokumentu aprite pārskata periodā 

Saņemtie iesniegumi 48 

Saņemtie dokumenti no citām institūcijām 46 

Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām (nosūtītie dokumenti) 92 

 

Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi pārskata periodā: 

Izdarīto apliecinājumu skaits  307 
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par kopējo summu 3193.66 euro  

Valsts arhīvam pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu sagatavošana, 

apstrāde, aprakstu sastādīšana  par 2013.-2016.gadu 
45 

Aizbildnības lietu par 2008.-2016.gadu sagatavošana, apstrāde, 

apraksta sastādīšana 
35 

Pieprasītas apliecības izgatavošanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem  
10 

 

Visa informācija par aizbildnībā esošajiem bērniem, lietās par bērnu aizgādības 

tiesībām, bērnu mantas lietās, lietās par bērnu nodošanas citas personas aprūpē , atbalsta 

bērnu audzināšanas lietās tiek ievadīta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas 

sistēmā (NPAIS). 

Saskaņā ar audžuģimeņu informācijas sistēmas darbību, kuru regulē 2018. gada 

4. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.563 „Audžuģimeņu informācijas sistēmas 

noteikumi”,  sistēmā ir ievadīta informācija par audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem 

ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Tas palīdzēs nodrošināt ātrāku bērnu 

nokļūšanu audžuģimenē, jo līdz šim minētajam nolūkam nebija vienotas informācijas 

sistēmas, kas atbilstu Valsts informācijas sistēmu likuma prasībām. 

Bāriņtiesas darbinieki ir pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēs, 

kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošo 

bērnu ģimenēs, audžuģimenēs, kurās ievietoti bērni no citām pašvaldībām, aizgādņu 

ģimenēs, kurās ir personas ar ierobežotu rīcībspēju, kā arī pēc informācijas saņemšanas 

no institūcijām un privātpersonām par apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties 

atbilstoši bāriņtiesas kompetencei. 

 Bāriņtiesas lietvedībā uz 31.12.2018. nav lietu par Riebiņu novada pašvaldības 

bērnu ievietošanu audžuģimenēs un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās. 

 

2.11. Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi 

Riebiņu novada dome publiskos iepirkumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu (turpmāk – PIL) un citiem publisko iepirkumu jomu reglamentējošiem tiesību 

aktiem. 

Saskaņā ar PIL no 2018. gada 1. aprīļa pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana 

atklātos konkursos (pakalpojumi un piegādes no EUR 42 000, būvdarbi no EUR 170 

000) notiek tikai elektroniskā formā. 

2018.gadā ir veikti 50 iepirkumi PIL noteiktajā kārtībā, tajā skaitā  ir organizēti 

8 atklāti konkursi un 42 iepirkumi PIL 9.panta kārtībā. 

Visi atklātie konkursi ir beigušies rezultatīvi. Atklātu konkursu rezultātā ir 

noslēgti līgumi par kopējo summu EUR 806 360,86, tajā skaitā piegādes EUR 242 

507,11, pakalpojumi EUR 158 675,50,  būvdarbi EUR 405 178,25. 

No PIL 9. panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem rezultatīvi noslēgušies 25 

iepirkumi par kopējo summu EUR 680 415,24 (piegādes EUR 92 602,95, pakalpojumi 

EUR 108 545,95, būvniecība EUR 47 403,11).  17 PIL 9. panta kārtībā veiktie 

iepirkumi pārtraukti vai izbeigti bez rezultāta. 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
http://www.iub.gov.lv/lv/node/55
http://www.iub.gov.lv/lv/node/55
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Saskaņā ar Riebiņu novada domes Iepirkumu plānošanas un organizēšanas 

kārtību preču  un pakalpojumu līgumiem no EUR 5000 līdz EUR 9999,99 un būvdarbu 

līgumiem no EUR 10 000 līdz EUR 19 999,99 tiek veiktas cenu aptaujas – tirgus 

izpētes.  

2018. gadā ir veiktas 49 cenu aptaujas – tirgus izpētes par kopējo summu EUR 

182 381,24. 
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3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

3.1. Budžeta finansējums un tā izlietojums, finanšu resursu avoti,  

ieņēmumu apmērs un izlietojums 

 

Pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks 

līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu 

pašvaldības ilgtspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot 

saimniecisko un ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

Budžeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

ieņēmumi un izdevumi. Budžeta izpildes rādītāji salīdzināti ar budžeta plānu 

2018.gadam, kā arī ar budžeta izpildi divos iepriekšējos gados 2017.g, 2016.g.  

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: 

 Nodokļu ieņēmumi: 

 iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 

 nekustamā īpašuma nodoklis. 

 

Nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no 

pašvaldības īpašuma pārdošanas kā arī citi nenodokļu ieņēmumi, t.sk. maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un 

pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumiem.   

 Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2018. gadā  

Pašvaldības ieņēmumu 

struktūra  

2016.gada 

izpilde,  

EUR  

2017.gada 

izpilde,  

EUR  

Plāns  

2018.gadā,  

EUR  

Izpilde  

2018.gadā,  

EUR  

Plāna  

izpilde,  

%  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  
1 350 581 1 551 808 1 742 033 1 746 232 100  

Nekustamā īpašuma nodoklis  
357 420 350 115 313 000 364 457 116 

Nenodokļu ieņēmumi  27 100 50 025 164 730 142 936 87 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi  
229 311 226 638 211 288 228 302 108 

Transferti  2 583 941 2 861 782 3 849 735 3 472 345 90 

KOPĀ  4 548 353  5 040 368 6 280 786  5 954 272  95 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  

 

Riebiņu novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā sastādīja 5 954 272 

EUR, bet 2017. gadā 5 040 368 EUR, kas ir par 913 904 EUR, jeb 25 % vairāk, bet 

izdevumi 2018. gadā sastādīja 5 796 823 EUR, bet 2017.gadā 4 948 812 EUR, tie ir par 

848 011 EUR palielinājušies jeb par 17 %. Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 83 % no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem 

un 29 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
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ieņēmumi 2018.gadā sastāda 1 746 232 EUR, kas ir par 194 424 EUR jeb 13% vairāk 

kā 2017.gadā. 

 

Iekasētais nekustamā īpašuma nodoklis 2018. gadā ir 364 457 EUR, kas sastāda 

17% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem un 6 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. 

NĪN pārskata gadā ir pārpildījies par 51 457 EUR no plānotā, bet saņemts par 14 342 

EUR vairāk kā 2017. gadā.  

Nenodokļu ieņēmumi 2018. gadā ir saņemti 142 936 EUR, kas ir par 92 911 EUR 

vairāk, ne kā 2017. gadā. Būtiskāko daļu šo ieņēmumu veido ieņēmumi no pašvaldības 

īpašuma pārdošanas, kas ir 87 % no visiem nenodokļu ieņēmumiem. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2018. gadā sastāda 228 302 EUR, kas 

ir par 1 664 EUR vairāk kā 2017. gadā. Šo ieņēmumu izpilde ir par 8 % lielāka no 

plānotā jeb par  17 014 EUR.  Saņemtie budžeta transferti 2018. gadā ir neizpildījušies 

pret plānoto par 377 390 EUR jeb 10%. Salīdzinot ar 2017. gadu transfertu ieņēmumi 

ir palielinājušies par 610 563 EUR. No kopējiem pašvaldības ieņēmumiem transferti 

sastāda 58 %.  

 

 
 

Salīdzinājumā ar 2017. gadu naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. ir 

palielinājies par 210 955 EUR. 

Riebiņu novada domei naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās 287 925 

EUR, t.sk. AS „Swedbank” 2 EUR un AS “SEB banka” 287 923 EUR, bet Valsts kasē 

384 798 EUR.  

Iesaldētie naudas līdzekļi AS “Latvijas Krājbankā” 3 567 EUR apmērā ir 

iekļauti likvidējamās AS “Latvijas Krājbankas” kreditoru prasījumu reģistrā, grupā 

“Pārējie likumīgie kreditoru prasījumi” saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 193.panta 

1.punktu.  

 

29%

6%

3%

4%

58%

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA 2018. GADS (%)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Tranferti
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās 

klasifikācijas 2018. gadā  

Pamatbudžeta izdevumu 

struktūra  

Izpilde,  

2016.gada,  

EUR  

Izpilde,  

2017.gada,  

EUR  

Plāns,  

2018.gada,  

EUR  

Izpilde,  

2018.gada,  

EUR  

Izdevum

u 

struktūr

a,  

%  

Plāna  

izpilde,  

%  

IIZDEVUMI KOPĀ  4 340 512  4 948 812 6 285 624 5 796 823  100  92 

1. Uzturēšanas izdevumi  
4 170 868  4 454 051  4 589 437 4 471 378  77  97 

t.sk. Atalgojums  2 222 086 2 301 820  2 392 064 2 372 252  41  99  

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas  
532 466 555 145  584 604 578 850  10  

99  

  

 Preces un 

pakalpojumi  

1 042 811 1 213 

955 

1 185 436 1 102 401 19  93  

Procentu izdevumi  2 305  107      

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti  
137 729  153 069 175 982 166 599  3 95  

Uzturēšanas izdevumu 

transferti  
233 471  229 955  251 351 251 276 4  100  

2. Kapitālie izdevumi  169 644  494 761  1 696 187  1 325 445  23  78 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  

 

No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas 

redzams, ka pamatbudžeta izdevumos 2018.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas 

izdevumiem - 77 % jeb 4 471 378 EUR. Kapitāliem izdevumiem tika izlietots 

1 325 445 EUR, kas ir 23 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām 

kategorijām 2018. gadā 

Pamatbudžeta izdevumu 

struktūra  

Izpilde  

2016. 

gadā,  

EUR  

Izpilde  

2017. 

gadā,  

EUR  

Plāns,  

2018. 

gadā,  

EUR  

Izpilde,  

2018. 

gadā,  

EUR  

Plāna  

izpilde,  

%  

Vispārējie valdības dienesti  903 064 915 413 1 065 683 1 051 210 99 

Ekonomiskā darbība  247 345 594 066 1 998 288 1 593 412 80 

Vides aizsardzība  753     

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  
450 005 662 973 538 643 506 001 94 

Atpūta, kultūra un sports  491 839 546 530 593 368 

 

562 310 95 

Izglītība  1 772 471 1 693 904 1 568 046 1 568 014 100 

Sociālā aizsardzība  475 035 535 926 521 596 515 876 99 

KOPĀ IZDEVUMI  4 340 512 4 948 812 6 285 624  5 796 823  92  

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu   
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Riebiņu novada domes 2018.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 92 %, un tie sastāda 5 796 823 EUR, kas ir par 848 011 EUR  

vairāk kā 2017. gadā. 

Vispārējo valdības dienesta izdevumi 2018.gadā sastāda 1 051 210 EUR, t.i. 18 % 

no kopējiem izdevumiem, kas ir par 135 797 EUR vairāk  nekā 2017.gadā. Ieplānotie 

izdevumi ir izpildīti par 99 %. 

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti 1 593 412 EUR, kas ir par 999 346 EUR 

vairāk kā 2017.gadā. Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 27%  no kopējiem  

izdevumiem un izpildīti par 80 %. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 9 % no kopējiem izdevumiem, 

izpildīti par 94% un sastāda 506 001 EUR, kas ir par 156 972 EUR mazāk, ne kā 2017. 

gadā. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti 562 310 EUR, kas ir 10 % no 

kopējiem izdevumiem, un izpildīti par 95 %. Salīdzinot ar 2017. gadu tie ir 

palielinājušies par 15 780 EUR. Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi 

izglītībai – 27 % no kopējiem izdevumiem, kas izpildīti par 100 % un sastāda 1 568 014 

EUR, kas ir par 125 890 EUR mazāk kā 2017. gadā. 

Sociālai aizsardzībai 2018.gadā izlietoti 515 876 EUR, kas ir par 20 050 EUR 

mazāk kā 2017.gadā. Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 9 % no kopējiem 

izdevumiem un izpildīti par 99 %.   

 

 

 

3.2. Riebiņu novada speciālais budžets 

 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad 

likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem 

vai, ja pašvaldība ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā.  

18%

27%

9%
10%

27%

9%

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU  STRUKTŪRA 2018. 
GADS (%)

Vispārējie valdības dienesti Ekonomiskā darbība

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Atpūta, kultūra un sports

Izglītība Sociālā aizsardzība
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Riebiņu novada speciālo budžetu veido  autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu 

nodokļa, kā arī pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Riebiņu novada domes speciālais budžets 2018.gadā izpildīts ieņēmumu daļā 

par 104% un sastādīja 312 326 EUR, kas ir par 20 369 EUR vairāk  kā 2017. gadā. 

Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2018. gadā sastādīja 289 188 EUR. Savukārt 

dabas resursu nodoklis salīdzinot ar 2017. gadu palielinājies par 12 202 EUR, kas ir 

par 112% vairāk kā 2017.gadā. Mērķdotācijas autoceļiem ieņēmumu plāna izpilde ir 

100%, bet dabas resursu nodokļa izpilde ir 231 %.   

  

Speciālā budžeta 

ieņēmumu 

struktūra un plāna 

izpilde 2018.gadā 

Speciālā budžeta 

ieņēmumu 

struktūra   

Izpilde 2016. 

gadā, EUR  

Izpilde 2017. 

gadā, EUR  

Plāns 2018. 

gadā, EUR  

Izpilde 2018. 

gadā, EUR  

Plāna 

izpilde,%  

Nodokļu ieņēmumi  12 858 10 936 10 000 23 138 231 

Transferti  281 021 281 021 289 188 289 188 100 

Kopā:  293 879  291 957  299 188 312 326 104  

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  

  

Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām 

kategorijām 2018. gadā  

Speciālā budžeta 

ieņēmumu 

struktūra   

Izpilde 2016. 

gadā, EUR  

Izpilde 2017. 

gadā, EUR  

Plāns 2018. 

gadā, EUR  

Izpilde 2018. 

gadā, EUR  

Plāna 

izpilde,%  

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana   

281 021 281 021  394 890  284 835 72  

KOPĀ   281 021 281 021 394 890 284 835 72 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu   

 

Speciālā budžeta kopējie izdevumi 2018.gadā ir 284 835 EUR t.i. par  3 814 EUR 

vairāk, kā 2017. gadā. 

 

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām 

kategorijām 2018. gadā  

Ziedojumu un dāvinājumu 

budžeta izdevumu struktūra  

Izpilde  

2016. gadā,  

EUR  

Izpilde  

2017. 

gadā,  

EUR  

Plāns  

2018. 

gadā,  

EUR  

Izpilde  

2018. 

gadā,  

EUR  

Plāna 

izpilde,%  

Ekonomiskā darbība  -  100 - - -  

Atpūta, kultūra un reliģija  - - 500 500 100  

 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  
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Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2018. gadā sastāda 500 EUR, kuri saņemti no 

juridiskās personas, to izlietojums ir 100%. 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums  

Riebiņu novada domes bilancē uz 31.12.2018. uzskaitītas  piekritīgās un 

Zemesgrāmatā reģistrētās zemes platība sastāda 3 666,9823 ha. 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir 7 650 028 

EUR , bet kuri nav ierakstīti – 3 527 761 EUR. Kopējā nekustamā īpašuma vērtība kura 

ir iekļauta pašvaldības bilancē 2018. gadā ir 11 177 789 EUR.  

  

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē   

Nekustamais īpašums  Uz 

01.01.2019.  

Uz 

01.01.2018.  

KOPĀ  18 196 589  17 800 498 

1. Zeme, ēkas, būves  11 177 789  11 034 237 

2. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība  485 390  227 079 

3. Bioloģiskie un pazemes aktīvi  6 533 410  6 539 182 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 2.punktu  

 

3.3. Riebiņu novada domes aizņēmumi uz 2019. gada 1. janvāri 

 

Aizņēmuma mērķis Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Līguma 

atmaksas 

datums 

Līguma 

summa 

(EUR) 

Aizņēmuma 

atlikums uz 

01.01.2019. 

(EUR) 

Aizdevējs Valsts kase:     

Apkures sistēmas 

ierīkošanai Galēnos un 

Kastīrē 

20.07.2007 20.06.2027 58 705 

25 586 

Infrastruktūras 

sakārtošanai 

26.08.2008 20.08.2033 2 796 280 
1 666 463 

Riebiņu novada dome 

investīcijām 

15.02.2005 20.02.2025 170 745 
59 761 

Tehnisko projektu 

izstrādei 

03.07.2006 20.05.2026 232 785 
89 496 

Infrastruktūras 

sakārtošanai 

03.07.2006 20.06.2026 465 279 
178 907 

PII "Sprīdītis" logu un 

durvju nomaiņai 

20.07.2007 20.06.2027 15 652 
6 761 

Datortehnikas un biroja 

tehnikas iegāde 

20.07.2007 20.06.2027 10 847 
4 712 

Tehnisko projektu 

izstrādei 

20.07.2007 20.06.2027 41 922 
18 256 
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Autotransporta iegādei 20.07.2007 20.06.2027 22 624 9 853 

Autoceļu rekonstrukcijai 20.07.2007 20.06.2027 170 745 74 393 

Galēnu sporta zāles 

būvniecības darbu 

finansēšanai 

20.07.2007 20.06.2027 331 955 

144 637 

Sīļukalna administratīvās 

ēkas celtniecības darbiem 

20.07.2007 20.06.2027 56 915 
24 798 

Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības 

programmas projekts 

08.07.2009 20.05.2019 146 833 

7 691 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Riebiņu novada 

Riebiņu,Galēnu,Gai;lmui

žas ciematos 

16.08.2010 20.07.2020 362 832 

57 313 

                                                     

Atjaunojamo 

energoresursu 

pielāgošanas iespējas 

Latgales reģionā, Utenas 

apriņķī un Panevežas 

apriņķī.                                         

05.08.2011 20.07.2021 63 742 

17 930 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Krištobi-Meža Mičulīši 

rekonstrukcija 

27.07.2012 20.07.2027 289 774 

174 840 

Sīļukalna kultūras nama 

renovācija 

27.11.2013 20.11.2028 24 132 
16 106 

Riebiņu novada Riebiņu 

bibliotēkas 

rekonstrukcija 

27.11.2013 20.11.2028 118 155 

78 771 

Projekts Riebiņu 

vidusskolā 

16.06.2014 20.06.2034 759 917 
604 066 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Riebiņu ciemā 

09.10.2014 20.09.2029 268 393 
195 650 

Autoceļa Nr.7 Riebiņi-

Kalnacki km 0,795-3,420 

pārbūve 

28.08.2017 20.08.2032 211 624 

104 243 

Uzņemējdarbības vides 

infrastruktūras attīstība 

04.06.2018 20.05.2033 539 642 
263 489 

Jumta seguma maiņa 

Stabulnieku KN 

24.08.2018 20.08.2028 39 692 
39 692 

Kopā x x 7 199 190 

 
3 863 414 

 

 

Riebiņu novada dome galvojumus nav sniegusi. 
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3.4. Zvērināta revidenta atzinums 

 

Neatkarīgu revidentu ziņojums 

Nr.303-r 

Riebiņu novada Pašvaldības domei 

Dokumenta datums ir elektroniskās parakstīšanas laiks 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 
Esam veikuši par Riebiņu novada Pašvaldības (“Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā finanšu 

pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2018. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada 
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 finanšu pārskata skaidrojumu. 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Riebiņu novada 

Pašvaldības finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un 

naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju 

saskaņā ar LR atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu 

standartiem (turpmāk- ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu 

ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 

izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu 

likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai 

Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā 

noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 

atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots 

gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs 

nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to,idēt 

 kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, 

vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras 

mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldības un tās 

darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par 

šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 
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Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai 

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija 

atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 

pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības 

lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu 

saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības 

viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne 

kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību 

un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās 

darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības 

izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata 

sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai 

krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 

Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar 

ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 

kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas 

kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 

saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ 

izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir 

augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert 

slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas 

nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 

attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 

turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 

uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 

nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 

pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai 

apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 
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 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un 

skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos 

darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības finanšu informāciju 

ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas 

vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 

skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 

SIA „Astra RA”  

Licence Nr. 146 

 

Astrīda Reigase   Astrīda Reigase 

Valdes priekšsēdētājs    LR zvērināts revidents 

   Sertifikāts Nr. 173 

Rīgā, 

2019.gada 30.aprīlis 
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4. INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŽU DARBU 

RIEBIŅU NOVADĀ 

 

4.1. Novada iestāžu darbība izglītības jomā 

Riebiņu PII „Sprīdītis” 

        Riebiņu pirmsskolas  izglītības  iestāde “Sprīdītis” (turpmāk – PII) ir Riebiņu 

novada domes dibināta un pakļautības esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111). Vispārējās izglītības 

programmas licence Nr. V- 6701 izdota 2013. gada 26. augustā. 

Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” ir izstrādāts darba plāns 

2018./2019. mācību gadam, mācību gada uzdevumi, saskaņā ar kuriem tiek plānots 

iestādes darbs, izstrādāts nodarbību grafiks grupās un zālē, izstrādāts pasākumu plāns 

un dienas režīms atbilstoši bērnu vecumposmiem. 

        Iestādes darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot 

bērnus pamatizglītības apguvei skolā. 

        Iestādes galvenie uzdevumi: 

1. Nodrošināt izglītojamo tikumisko audzināšanu - vērtību apliecināšanai un 

īstenošanai izkopjami tādi tikumi kā atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, 

laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance. 

2. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts 

nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un 

demokrātijas vērtības. Īstenot pasākumus ģimenes, dzimtas, novada un valsts 

piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai, iesaistot izglītojamo vecākus. 

3. Turpināt pilnveidot valodas veidošanas un korekcijas darbu - sekmēt izglītojamo 

runas attīstību rotaļnodarbībās un ārpus nodarbību laika. 

4. Sagatavot bērnu pamatizglītības uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām 

spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves likumsakarības.  

5. Sadarboties ar Dibinātāja un citām pašvaldības institūcijām un nevalstiskām 

organizācijām. 

6. Savā darbā ievērot humānisma, individuālās pieejas principus.  

 

     Riebiņu PII „Sprīdītis” darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un Iestādes 

Nolikums. 

      Iestāde strādā piecas darba dienas nedēļā no pulksten 7.30 –19.30, Riebiņu PII 

darbojas četras bērnu grupas vecumā no 1,5 gadiem līdz 7 gadiem, kā arī darbojas 

diennakts grupa.  

      Iestādes darbinieku nodarbinātība 

Riebiņu PII „Sprīdītis” 2018. gadā nodarbināti 25 darbinieki: 10 pedagogi, 

psihologs, logopēds, skolu māsa,  12 darbinieki - saimnieciskais personāls ( no tiem 4 

sezonas darbinieki).  

Telpas: PII „Sprīdītis” atrodas 1988. gadā ekspluatācijā nodotā ēkā, telpu 

platība ir 947,6 m2, ir viena zāle mūzikas un sporta nodarbībām, atbalsta personāla 

(psihologa, logopēda) kabinets, vadītājas un skolu māsas kabineti, grupas telpas ar 

atsevišķam guļamistabām,  veļas mazgātava, mūsdienīgi iekārtots pārtikas bloks. 

Darba rezultāti iestādes darbā 2018. gadā: 
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 2017./2018. mācību gadā iestādi apmeklēja 66 bērni. Skolai 2018./2019. m.g. 

tika sagatavoti 14 bērni; 

 bērniem tika nodrošināta droša mācību un rotaļu vide, tika ievērotas visas 

normas, saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību; 

 bērni tika nodrošināti ar kvalitatīvu un veselīgu ēdienu;  

 uzlabojās pirmsskolas izglītības satura apguves rezultāti; 

 pedagogu profesionālā meistarība paaugstināta kursos, semināros un lekcijās; 

 tiek turpināts pilnveidot metodisko un materiālo bāzi, tiek strādāts pie uzskates 

līdzekļu papildināšanas mācību gadā laikā; 

  tiek organizētas Pedagoģiskās sēdes, pēc vajadzības Informatīvas sanāksmes, 

konsultācijas,  

 katru mēnesi pēc pasākumu plāna tiek organizēti svētki, pasākumi, atklātās 

nodarbības,  

 grupās pedagogi strādā ar bērniem no 1,5 gadiem līdz 7 gadiem, tā nodrošinot 

adaptēšanās laiku, pedagogi var plānot pēctecību bērnu attīstībā, var veiksmīgi 

papildināt metodisko bāzi grupās atbilstoši vecumposmam, 

 iestāde sadarbojas ar Riebiņu novada pirmsskolas izglītības grupām un citu 

novadu pirmsskolas izglītības iestādēm, kultūras centru, bibliotēku, kopīgi 

rīkojot dažādus pasākumus, izstādes, koncertus, svētkus,  

 katru gadu iestādē atzīmē gadskārtu ieražu svētkus, rīko tematiskus pasākumus, 

sporta aktivitātes, pārgājienus, visa gada garumā iestādē tiek rīkotas bērnu 

darbu, bērnu un vecāku kopdarbu izstādes, ar saviem darbiem iepriecinām arī 

novada iedzīvotājus Domes telpās, 

 iestādē tiek rīkotas tematiskas ekskursijas: ekskursijas dabā, ekskursijas pa 

ievērojamām kultūrvēsturiskajām vietām novadā, ekskursijas par aktuālo tēmu 

nedēļā, izlaiduma grupas ekskursija pēc iepriekš saplānota maršruta, 

 notiek aktīva sadarbība ar vecākiem – grupu sapulces, kopsapulces, Padomes 

darbs, vecāku piedalīšanās pasākumos, nodarbībās, notiek individuālais darbs 

ar vecākiem. 

          2018. gada budžeta līdzekļu izvērtējums:  

Prioritātes, pie kurām strādājām 2018. gadā:  

 Visu Riebiņu novadā deklarēto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu iesaistīšana  

           obligātajā sagatavošanā skolai un programmas apguves nodrošināšana; 

 Bērnu audzināšanas un attīstīšanas procesa uzlabošana kopumā; 

 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana; 

 Iestādes metodiskās un materiālās bāzes pilnveide, aktīvi piedaloties visiem 

pedagogiem; 

 Metodisko līdzekļu un materiālu iegāde par valsts un pašvaldības līdzekļiem. 

 

Pateicoties Riebiņu novada domes atbalstam, Riebiņu PII bija iespēja īstenot 

ieplānotās prioritātes. Iedalīto līdzekļu ietvaros veiksmīgi izpildītas iestādes funkcijas 

(iestādi apmeklēja 66 bērni): 

     ●    papildināta materiāli tehniskā bāze, 

 iegādāti bērniem mācību līdzekļi, materiāli, literatūra un didaktiskās spēles 

un rotaļas, 

 veikti teritorijas celiņu bruģēšanas darbi, teritorijas apzaļumošanas un rotaļu 

laukumu labiekārtošanas darbi. 
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Sīļukalna pamatskola 

Uz 01.01.2018. skolā mācījās 31 skolēns: 27 pamatskolā un 4 pirmsskolas 

grupā, bet uz 31.12.2018. 21 skolēns: 16 pamatskolā un 5 pirmsskolas grupā. 2018.gadā 

tika veikta skolas akreditācija un skolas direktores profesionālās darbības novērtēšana. 

Skola piedalās Valsts budžeta finansējuma programmā “Latvijas skolas soma “ 

un Eiropas Sociālā fonda projektā   “Atbalsts priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” un iesaistās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” aktivitātēs. 

Sīļukalna pamatskolas skolēni aktīvi piedalās  starpnovadu, reģiona un novada 

olimpiādēs.  

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Iegūtās godalgotās vietas 

2017./2018. māc. g.:  

1. Starpnovadu bioloģijas olimpiādē – Atzinība, 

2. Starpnovadu vēstures olimpiādē – Atzinība, 

3. Novada vizuālās mākslas olimpiādē – II vieta un Atzinība, 

4. Starpnovadu matemātikas olimpiādē – III  vieta, 

5. Novada matemātikas olimpiādē – III vieta. 

 

Sīļukalna pamatskolas izglītojamo sasniegumi ārpusklases konkursos 

2017./2018.m.g. 

N.p.k Sacensību nosaukums Sasniegumi Līmenis 

1. J. Jaunsudrabiņa 140.dzimš.d. atcerei veltīts 

konkurss 

Pateicības -3 

Atzinība -2 

Valsts 

2. Stāstnieku konkurss I pakāpe-2 

II pakāpe-2 

Starpnovadu  

3. R. Mūka konkurss Pateicība -1 

III vieta-2 

Atzinība-1 

Valsts 

4. R. Mūka konkurss „Iepazīsti Mūku!” 4. vieta Novada 

5. Literārais konkurss „A. Upītim -140” Pateicība-4  Valsts 

6. XXI stāstnieku konkurss ‘Teci, teci, valodiņa.” I pakāpe- Dižā 

stāstniece 

Valsts 

7. Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība I vieta-1 

II vieta-1 

Novada  

8. Skatuves runas konkurss Pateicība Novada  

9. Vokālo ansambļu skate „Balsis” I pakāpe Novada  

10. Skaļās lasīšanas sacensība  II vieta Starpnovadu  

 

Sīļukalna pamatskolas 2017./2018.m.g.godalgotās vietas sportā  

N.p.k. Sacensības Mērogs Vieta 

1. J.Daliņa piemiņas sacensības soļošanā Ogrē Starptautiskas 3. 

2. Soļošanas un skriešanas sacensības 

„Cīruļputenis” 

Latvijas 3. 

3. Soļošanas sacensības „April- April” Latvijas 2. 
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4. Vārkavas atklātais čempionāts vieglatlētikā Starpnovadu 1. un 2. 

5. Starti vieglatlētikā vasarā Starpnovadu 1.v.-3; 2.v. -2; 3.v.-3 

6. Jauno vieglatlētu starti Starpnovadu 1. un 3.  

7. „Mazā balva” ( 3 sacensības) Starpnovadu 1.v.-5; 2.v. -10; 3.v.-7 

8. Florbols Starpnovadu 2. 

9. Futbols izlasē (pieaugušo) Starpnovadu 1. un 3. 

10. Rudens kross Starpnovadu 1. 

11. Dambrete ( komandu spēle) Starpnovadu  

( Līvānos) 

2. un 3. 

12. J. Pauniņa dambretes turnīrs  

( individuāli) 

Starpnovadu  

( Preiļos) 

3. v.- 2. 

12. Volejbols Starpnovadu 3. 

13.  Vieglatlētika Starpnovadu 2.v.-3; 3.v.-9 

14. Reģiona sacensības florbolā Latgales reģions           5. vieta 

15. „Lāčplēša tvēriens” Novada           3. vieta 

 

2018. gadā notika šādi pasākumi: 

o Konkurss R.Mūka muzejā. 

o Barikāžu atceres pasākums. 

o Sniega diena. 

o Mitrāju diena. 

o Skolas skatuves runas konkurss. 

o Meteņdiena. 

o Valentīndienas selfiju konkurss. 

o Horoskopu ballīte. 

o Ciemošanās ar koncertu pie senioru biedrības “Zilais lakatiņš” 

o Ugunsdrošības apmācības. 

o Radošās darbnīcas ”Raibās Lieldienas”. 

o Lieldienu pasākums. 

o Konkurss “Sajūti mežu!”  

o Pavasara kross. 

o Lielā talka. 

o Eiropas diena. 

o Nodarbība par elektrodrošību. 

o Apsveikumi māmiņu dienā. 

o Ģimenes dienai veltīts koncerts. 

o Pēdējā zvana svētki. 

o Skolas ekskursija. 

o Veselības nedēļa. 

o Pēdējā skolas diena. 

o Izlaidums. 

o Zinību diena. 

o Rudens kross. 

o Dzejas diena. 

o Pārgājiena diena. 
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o Izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”. 

o “Apģērbj savu grāmatiņu!” 

o Olimpiskā diena. 

o Miķeļdienas tirdziņš. 

o Skolotāju diena. 

o Ekskursija uz z/s “Kotiņi”. 

o Spēka sacensības “Lāčplēša tvēriens “ 

o Stāstnieku konkurss “Teci, teci , valodiņa!” 

o Koncerts “Latvijai -100” 

o Adventa ieskaņas pasākums. 

o Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 

 

Radošās darbnīcas: radošā darbnīca kopā ar medniekiem “Putnu būrīšu 

gatavošana”, radošā darbnīca “Iepazīsti pērļu grūbas!” un radošā darbnīca “Rotu 

darināšana” 

 

Galēnu pamatskola 

Uz 01.01.2018 Galēnu pamatskolā bija 59 skolēni un 21 pirmsskolēns, bet uz 

31.12.2018  60 skolēni un 22 pirmsskolēni. 

Galēnu pamatskola ir aprobācijas skola projektā Nr. 8.3.1.1./16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”, kā arī iesaistījusies projektos: 1. 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"; 2. 

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"; 3. Nr. 

8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kā 

arī Latvijas valsts simtgades iniciatīvas skolu jauniešiem „Latvijas skolas soma” 

dalībnieki. Galēnu pamatskolas skolēni aktīvi piedalās novada ,starpnovadu, reģiona 

mēroga olimpiādēs. 

 2018.gadā iegūtas godalgotās vietas olimpiādēs 

Riebiņu novada kombinētā olimpiāde 1.,2.vieta, Atzinība. 

Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.,3.vieta. 

Riebiņu novada matemātikas olimpiāde 3.vieta. 

Starpnovadu olimpiādes: 

Mājturības un tehnoloģiju 3.vieta. 

Ķīmijas 3.vieta, 3.vieta. 

Bioloģijas 2.vieta. 

ES olimpiāde dabaszinībās 2.,3.vieta. 

Latgales reģiona 5.atklātā olimpiāde angļu valodā 3.vieta, Atzinība. 

Austrumlatvijas atklātās olimpiādes: 

Ķīmija- Atzinība, Atzinība. 

Latgales novada ZPD konference 3 pakāpes diploms. 

 

Sportā: 13 godalgas Mazās balvas sacensībās, Starpnovadu sacensībās  florbolā 8.-

9.klase 1.vieta, 3.vieta 4.-5.klašu grupā, 3. vieta  4.-5.klašu grupā Latgales reģionā, 2. 

vieta skolas komandai  Starpnovadu pavasara krosā pamatskolu konkurencē, 
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Starpnovadu badmintona sacensībās 2. vieta, Riebiņu novada spēka sacensības 

„Lāčplēša tvēriens”1.,2.vieta u.d.c. sasniegumi. 

Skolēni aktīvi piedalās dažādos konkursos: 

Novada konkursi 

Erudīcijas konkurss novada izglītības iestādēm”Latvijai-100”-2.vieta. 

Riebiņu novada Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-6.kl.-2.vieta. 

Riebiņu novada skatuves runas konkurss 1.,2.,3.vieta. 

Riebiņu novada vokālo ansambļu skate “Balsis” I pakāpes diploms – izvirzīti uz 

reģiona konkursu. 

 Riebiņu novada pētniecisko darbu konkurss “Vide ap mums” 5.-7.kl. “Svētki un to 

svinēšana” divas 2 .vietas. 

8.-9.klašu skolēni piedalījās un ieguva 1.un 2. vietu R. Mūka muzeja organizētajā 

pasākumā „Iepazīsti R. Mūku”. 

 

Reģionālie konkursi 

Rēzeknes augstskolas konkurss „Eksperiments – kā pamats inovatīvam risinājumam 

jauna pārtikas produkta radīšanā” 1.,3.vieta. 

Reģiona vokālo ansambļu skate “Balsis” III pakāpes diploms. 

Latgales reģiona skatuves runas konkurss I pakāpes diploms. 

Skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni” Atzinība 

Starpnovadu datorātrrakstīšanas konkurss 2.vieta 

 

Valsts mēroga konkursi, festivāli 

A. Upīša 140.gadadienai  veltītā jaunrades darbu konkurss 2.vieta. 

R. Mūkam veltītā Vislatvijas jaunrades darbu konkurss 1.,2( divas).,vieta, 6  

 

Atzinības. 

Jauno satiksmes dalībnieku forums Latgales reģionā 1.vieta. 

Oskaram Kalpakam veltītais Latvijas skolu literāri radošais konkurss- Laureāts. 

Domrakstu konkurss „Mana Latvijas Goda ģimene” Uzvarētājs. 

Deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. 

Skola piedalās SIA Zaļās jostas akcijā „Tīrai Latvijai” makulatūras, bateriju vākšanā.  

Esam Eiropas sporta nedēļas ” Be active”  aktīvi atbalstītāji pamatskolā un pirmsskolā. 

Atbalstām un piedalāmies BTA kustības „Draudzīga skola” aktivitātēs un konferencēs.  

Esam aktīvi LVM Mežu dienu dalībnieki un iesaistāmies Mammas dabas iniciatīvās. 

Aktīvi iesaistāmies Daugavpils universitātes Zaļo biologu skolas mācībās 9.klasei. 

 

Starptautiskie konkursi, sacensības  

Starptautiskās sacensības robotikā Rēzeknē 8.vieta. 

Skola ir aktīva starptautisko “e -Twinning” projektu izstrādē, par ko arī saņemts e-

Twinning Nacionālā atbalsta dienesta Kvalitātes sertifikāts. 

Galēnu pamatskolas skolotāji aktīvi dalījās ar savu darba pieredzi Starpnovadu 

pedagoģisko lasījumu konferencē , Latgales reģionā  projektā Nr. 8.3.1.1./16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” darbsemināros un konferencēs.  
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2018.gadā skolēniem dažādu projektu ietvaros bija iespēja tikties ar daudziem radošiem 

un interesantiem cilvēkiem: 

Sadarbībā ar R. Mūka muzeju skolā viesojās deputāts I. Latkovskis ar lekciju-diskusiju 

„Kas ir meditācija…”. 

Skolas viesis bija M. Latkovska ar grāmatas „Kačeiša patmalis” prezentāciju. 

Talantu šovā piedalāmies gan paši, gan aicinām viesus. 

 25. martā kopā ar R.Mūka muzeja kolektīvu organizējam Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienu, tiekoties ar pagasta un novada represētajiem iedzīvotājiem . 

Karjeras pasākumi tikšanās ar profesiju pārstāvjiem –veterinārārsts, mežu dienests, 

netradicionālās saimniekošanas nozares,  izstāde „Skola 2018”. 

 

Latvijas Valsts simtgades gadam par godu notika: 

Sadarbībā ar Galēnu Kultūrvēstures biedrību organizēti pagasta iedzīvotājiem 

Baltā galdauta svētki, skolas Erudītu konkurss, , Radošā klase, Nūvoda vuiceiba ,  

Latvijas valsts 100 gades dzimšanas dienas svinības, pasākumā „Kāpēcīši” skolas 

sporta hallē notika Latvijas 100gadei veltīts starpnovadu pirmsskolas iestāžu konkurss 

Galēnu pamatskolā. 

Skola ir aktīva Riebiņu novada ESF projektā Nr.9.2.4.2./16/I/099 „Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu 

novadā” . Projekta ietvaros notika vispār attīstošās vingrošanas nodarbības 

fizioterapeita uzraudzībā , bērniem un jauniešiem,  nodarbības 5.-9.klašu skolēniem par 

atkarību izraisošajiem procesiem, vielām un to negatīvo ietekmi. 

 

Dravnieku pamatskola 

Skolā uz 01.01.2018. bija 39 skolēni t.sk. pamatskolā 31 skolēni, bet pirmsskolā 

8 bērni. Uz 31.12.2018. skolā bija 37 skolēni t.sk. pamatskolā 30, bet pirmsskolā 7.  

Skolas audzēkņi aktīvi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 

sporta sacensībās un tika iegūtas godalgotās vietas: 

Olimpiādes 

 Riebiņu novada olimpiādē Vizuālajā mākslā 1.vieta; 

 Riebiņu novada olimpiādē Matemātikā 3.vieta; 

 Starpnovadu olimpiādē Vēsturē 3.vieta; 

 Riebiņu novada olimpiādē Vizuālajā mākslā  - Atzinība. 

 

Konkursi 

 Literārais konkurss “Andrejam Upītim – 140” Skrīveros – Pateicība; 

 Riebiņu novada erudīcijas konkursā “Latvijai – 100” - 1.vieta; 

 Lasītāju vasaras lasīšanas veicināšanas konkursā “GRĀMATA@VASARA.LV” –     

Čaklākās lasītājas tituls; 

 Riebiņu novada eseju konkursā “Vēstule tenisa zvaigznei” Olimpiskajā dienā 2018 –    Balvas 

ieguvēja; 

 Radošo darbu konkursā “S stāsts” veltīts R.Mūkam. – Atzinība; 

 Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkursā “Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība 

ir iesieta Latvijas sierā” R.Mūks – 3.vieta, Atzinība; 

 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētajā zīmējumu konkursā “Policijas 

supermašīna” – 1.vieta; 

mailto:GRĀMATA@VASARA.LV
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 Riebiņu novada pētniecisko darbu konkursā “Vide ap mums” 8.-9.klašu skolēniem “Svētki un 

svinēšana” – 1.vieta; 

 Riebiņu novada skatuves runas konkursā – 1.vieta, 3.vieta; 

 Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Latgalē – 1.pakāpe; 

 Riebiņu novada skolu neklātienes radošajā konkursā “Sajūti mežu” – Laureātu diploms; 

 18.skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni” Rēzeknē – Atzinība” 

 Starptautiskajā skolēnu pētījumu konkursā “Vēsture ap mums” – III pakāpe. 

 

Sporta sacensības 

 Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva”  4 - 3.vietas, 3 – 2.vietas; 

 Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā  - 

3.vieta; 

 Riebiņu novada roku spēka sacensībās “Lāčplēša tvēriens” 2.vieta; 

 Jāņa Pauniņa IX piemiņas turnīrā dambretē Preiļos – 3.vieta (komandai), 2 – 1.vietas 

(individuāli, 2.vieta (individuāli),  3 – 3.vietas (individuāli); 

 Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu 

dambretē Līvānos  2 – 3.vietas (komandām); 

 

Skolā notika sekojoši pasākumi 

 Siltuma diena; 

 Sveču dienai veltītā sveču izstāde; 

 Valentīndienas pasākums; 

 Popiela; 

 Pasākums “Lieldienu atsvēte”; 

 Krāsu nedēļa; 

 Tūrisma diena; 

 Mācību ekskursija uz tirdzniecības centru “Ūga” karjeras projekta ietvaros; 

 Meistarklase “Sūrs darbs saldi augļi” karjeras projekta ietvaros; 

 Diskusija “Es un bizness” karjeras projekta ietvaros; 

 “112 diena”; 

 Riebiņu un Viļānu novadu pirmsskolas bērnu erudīcijas konkurss “Kāpēcīši Latvijas 

simtgadei”; 

 Karjeras projekta atbalsta pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2018””; 

 Vispārattīstošās vingrošanas nodarbības (pēc projekta); 

 Nodarbības pie psiholoģes (pēc projekta); 

 “Mālu diena” biedrības “Atspulgs L” projekta “Ar saknēm ieaudzis Latgalē” ietvaros; 

 “Izglītojošās nodarbības bērniem par atkarību izraisošiem procesiem, vielām, to negatīvo 

ietekmi” veselības veicināšanas projekta ietvaros; 

 “Karjeras nedēļa 2018”; 

 Pasākums – Mūzikas instrumentu kolekcijas demonstrēšana. Niedru stabules izgatavošana un 

spēlēšana – programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros; 

 Pasākums “Latvijai 100”; 

 Radošā darbnīca “Vaska sveču liešana” Raiņa muzejā Jasmuižā – programmas “Latvijas 

skolas soma” ietvaros; 

 Izglītojošu lekciju cikls vecākiem par bērnu atkarību izraisošo vielu un procesu profilaksi, 

agrīnu atkarības izveidošanas pazīmju atpazīšanu, risinājumiem, kā arī palīdzības iespējām. 
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Rušonas pamatskola 

 

         Rušonas pamatskolā uz 01.09.2018. īstenotās izglītības programmas un 

izglītojamo skaits: 

Izglītības programmas nosaukums un kods 

 

Skaits 

Pirmsskolas izglītības programma(01011111) 37 

Pamatizglītības programma(21011111) 47 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem(21015611) 
7 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem(21015811) 
2 

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2017./2018.m.g. 

Mācību priekšmets Klase Vieta Līmenis 

Angļu valoda 6. 1. Starpnovadu 

Kombinētā 4. 3. Riebiņu novada 

 

Iesaistīšanās ESF projektos 

Rušonas pamatskola iesaistījusies ESF projektos:  

1. Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"; 

2. Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai";  

3. Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”; 

4. Kultūras ministrijas finansētā Latvijas valsts simtgades programmā „Latvijas skolas 

soma.”  

                                            

Riebiņu vidusskola 

 

Izglītības programmas 2017./2018.m.g. 

 

Mācību programma Izglītojamo skaits 

izglītības iestādē kopā 

2017./2018. 

Pamatizglītības programma 21011111 132 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

31011011 

19 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma 

31014011 

23 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – 

neklātiene 31011013 

9 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – 

vakarskola 31011012 

5 

Kopā 188 

 



RIEBIŅU NOVADA DOMES 2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS | 37 

Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs atbilst Ministru kabineta 2014.gada 

28.oktobra noteikumu Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 

izvirzītajām prasībām. 2017./2018. mācību gadā skolā strādā 33 pedagogi ar augstāko 

pedagoģisko izglītību, no tiem:  

 20 pedagogiem maģistra grāds,  

 8 pedagogiem divas augstākās pedagoģiskās izglītības,  

 3 pedagogiem sertifikāti citu mācību priekšmetu mācīšanai,  

 2 pedagogiem skolotāja – mentora sertifikāts.  

Piešķirtas profesionālās darbības kvalitātes novērtējuma pakāpes: 5.pakāpe – 4 

pedagogiem, 4.pakāpe – 11 pedagogiem, 3.pakāpe - 8 pedagogiem, 2.pakāpe – 3 

pedagogiem. Pedagogu metodiskās apvienības Riebiņu novadā vada 5 Riebiņu 

vidusskolas pedagogi. Skolā strādā atbalsta personāls: logopēds, izglītības psihologs, 

karjeras izglītības konsultants, medmāsa. Ir 15 tehniskie darbinieki. Skolas darbību 

nodrošina direktors, direktora vietnieki un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Skolas direktore Ineta Anspoka amatā apstiprināta 2007. gada augustā. 

Riebiņu vidusskola atrodas Riebiņu novada Riebiņu pagastā, izvietota Riebiņu 

ciematā, novada centrā un 7 km attālumā no Preiļu pilsētas. Riebiņu pagastā atrodas 

Riebiņu novada dome, Riebiņu pagasta pārvalde, ģimenes ārsta prakse, pasta nodaļa, 

vairāki veikali, Riebiņu vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde, kultūras centrs un 

bibliotēka. 

Riebiņu vidusskolas kolektīvs vienmēr ir gatavs novitātēm izglītības sistēmā.  

 Skolā notika 8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference „Mūsdienīga mācību 

vide – patstāvību un radošumu veicinošs izglītošanās process”, kurā piedalījās pedagogi 

no Dagdas, Krāslavas, Ludzas, Viļānu un, protams, Riebiņu novadiem. Dienas pirmajā 

pusē ritēja darbs četrās sekcijās, bet pēcpusdienā viesiem tika piedāvātas piecas 

meistarklases dažādu jomu mācību priekšmetos, ko vadīja Riebiņu vidusskolas 

skolotāji   

  2 pedagoģes iesaistījās ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” realizācijā. Tiek realizēts projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”.  

 Riebiņu vidusskola uzsāka darbību Izglītības attīstības centra projektā "Atbalsts 

jauniešu medijpratībai"  

 Novadīti kursi Riebiņu novada vizuālās mākslas, mājsaimniecības un mājturības 

skolotājiem  

 Visa mācību gada garumā turpinājās pedagogu tālākizglītība (kursi, semināri, 

metodiskās dienas skolēnu brīvdienās) gan savu zināšanu un pedagoģisko prasmju 

pilnveidošanai, gan arī jauno izglītības novitāšu apguvei.  

 Skolas pedagogu savstarpēja mācību stundu demonstrēšana un vērošana jeb dalīšanās 

pieredzē.  

 Arvien vairāk skolotāju un skolēnu mācību vielas apguvē izmanto e-vidē pieejamos 

mācību materiālus, piemēram, sadarbībā ar interneta vietni www.uzdevumi.lv. 

  Visu mācību gadu maksimāli tika izmantoti datorkabinets, kā arī kabineti, kuros ir 

interaktīvās tāfeles, kur skolēni praktiski veica daudzveidīgus mācību uzdevumus. 

 

Olimpiāžu un pētniecisko darbu rezultāti vairāku gadu pārskatā 

Mācību gads 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība  Kopā  

2015. / 2016. 9 14 9 5 37 

2016./ 2017. 4 6 10 9 29 

http://www.uzdevumi.lv/
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2017./ 2018. 3 3 3 5 14 

 

Mācību ziņā priecājamies par ikviena audzēkņa sasniegumiem, pozitīvo 

attieksmi un izaugsmi. Lepojamies ar skolēniem, kam pusgadu rezumējumos vidējā 

atzīme ir 8 – 10, kas līdztekus tiešajam darbam stundās cītīgi iesaistās interešu izglītībā. 

Veiksmīgi noritējis olimpiāžu laiks: 3.vieta valstī mājturības un tehnoloģiju un 

mājsaimniecības 19. valsts olimpiāde, atzinība 14.atklātajā valsts mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde „Mēs-Latvijas 100gadei”, vairākas godalgotas vietas starpnovadu 

vizuālās mākslas olimpiādē (skolotājai Anita Puncule), III pakāpe Latgales reģiona 

skolēnu ZPD izstrādē (skolotāja Jeļena Saulīte), atzinība Latgales reģiona 15. atklātā 

matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm (skolotāja Alla Solovjova) u.c. Skolotāju aktivitātei 

un radošumam ir būtiska nozīme audzēkņu zināšanu, prasmju un spēju pilnveidē. Ata 

Kronvalda fonda veidotajā “Zvaigžņu reitingā” Riebiņu vidusskola ierindojas 73.vietā 

(tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs gada laikā 

periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 1.jūnijam)  

Kā ik gadus, labus panākumus guvuši Riebiņu vidusskolas sportisti skolotāju 

S.Vulānes un M.Pokšānes vadībā, piedaloties novada republikas kausa izcīņas 

sacensībās komandām un individuāli. 

Riebiņu vidusskolas skolēnu sasniegumi sportā 2017./2018. m.g. individuālie 

sasniegumi 

1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.-6.vieta 

92 cilv. 111 cilv. 102 cilv. 5.v. - 1 cilv. (Līvānu nov. atklātais čempionāts 

vieglatlētikā; starptautiskas sacensības) 6.v. - 1 

cilv. (Baltijas valstu soļošanas sac.) 

 

Riebiņu vidusskola ir saņēmusi balvu – mini projektoru - no Eiropas komisijas 

žūrijas. Šī balva tika iegūta Consumer Classroom starpskolu konkursā “Gudri enerģijas 

patērētāji”. Riebiņu vidusskolas skolēni kopā ar Francesko Petrarca (Itālija) skolas 

audzēkņiem izveidoja kopprojektu "Environment is where we live" ("Vide ir tur, kur 

mēs dzīvojam"), tas tika atzīts par vienu no 10 labākajiem. Eiropas komisijas pārstāvji 

pateicas Riebiņu vidusskolas komandai par ieinteresētību un realizētām radošām 

idejām. 

Pozitīvs sadarbības modelis starp biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, “Preiļu 

veselības veicināšanas biedrību” un ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP darbojas jau 

teju 10 gadus. Šoreiz īpaši pārsteidza ārzemju viesu vienkāršība un sirsnība. Tikšanās 

laikā skolā 14.martā delegācijas guva daudz patīkamu iespaidu un jaunu ideju jauniem 

risinājumiem. Riebiņu vidusskola līdz šim saņēmusi dāvinājumā jaunus spilvenus un 

segas, daudz labu noderīgu skolas mēbeļu. Ziedots daudz drēbju, apavu un virtuves 

piederumu, rotaļlietas mazajiem, ziemassvētku dāvanas daudzām ģimenēm. 

Akcentējami pasākumi pēc klases audzinātāja izvēles: ZZ čempionāts – 6., 

7.a,7.b UNESCO nedēļa – 3. Projekts „Sporto visa klase” – 4. „Mūsu mazais 

pārgājiens”– 4., 8. Klases vakari – 3. Konkurss „Esi drošs – neesi pārdrošs” -7.a,7.b, 8. 

Ekskursijas un mācību braucieni – 2.,3.,4.,10. 

 

Skolas tradīcijas turpinot, kā katru gadu, skolā rīkojām daudzveidīgus 

pasākumus. Klases iesaistās skolas pasākumos atbilstoši skolas darba plānam: dzejas 

dienās, drošības nedēļā, Olimpiskajā dienā septembrī, skolas sakopšanas talkā, 

UNESCO nedēļā oktobrī, Tēvzemes nedēļā, Adventes sveces iedegšanas pasākumā 

novembrī, decembrī Rūķu skrējienā, Baltajā rītā, masku ballēs, Barikāžu atceres dienā 

janvārī, ZPD un mini ZPD aizstāvēšanā februārī, Komunistiskā genocīda upuru 
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piemiņas dienā martā, Lieldienu pasākumos aprīlī, Baltā galdauta svētkos, Veselības 

dienā maijā. Pasākumi atsevišķām klašu grupām, piemēram, „Skolas augļa” stafetes, 

„100 dienas skolā”. 

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas 

izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem 

skolotāju Ilzes Grigules un Sanitas Upenieces vadībā. Par sasniegumiem vides 

aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Riebiņu 

vidusskolai jau 8 gadu ir piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs.  

Mūsu skolai jau no 2008.gada ir gods un atbildība būt UNESCO skolai. Esam 

guvuši filozofisku pārliecību, ka miers sākas ar mums – mūsu skolu, mūsu pašvaldību, 

mūsu zemi. Miers ir lokālu un globālu cilvēktiesību garants. Skolas saime aktīvi 

piedalās nemateriālā kultūras mantojuma vērtību izcelšanā un kopšanā, piedaloties 

dažādās konferencēs, semināros, veicinot nemateriālā kultūras mantojuma izziņu, izpēti 

un fiksēšanu. Projekta ietvaros kopjam stāstniecības tradīcijas. Un tās jau ir pietiekami 

bagātas, jo ik gadu piedalāmies stāstnieku konkursos „Teci, teci, valodiņa”, „Anekdošu 

virpulis”, esam iesaistījušies Latgales stāstnieku festivāla „Omotu stuosti” norisēs, 

klausījušies un dzīvojuši līdzi Riebiņu senioru stāstiem par skolu. UNESCO Asociēto 

skolu projekta komandā aktīvi darbojas Rita Pudāne, Ineta Anspoka, Juris Čižiks.  

Viens no veiksmīgiem piemēriem tradicionālās kultūras apgūšanā (saglabāšanā, 

popularizēšanā, vērtības nostiprināšanā) Latgalē ir Riebiņu vidusskolas bērnu un 

jauniešu folkloras kopas „Jumalāni” darbība. Tas ir veiksmes stāsts par nemateriālā 

kultūras mantojuma (folkloras, tradicionālās kultūras) pārņemšanu interešu izglītības 

sistēmā 25 gadu garumā skolotāju Ritas Pudānes un Ārijas BergmanesSprūdžas vadībā 

Daudzveidīgie pasākumi ik gadus atraktīvi dažādo skolas ārpusstundu dzīvi, pedagogi 

izplāno allaž jaunas, saturīgas un interesantas aktivitātes. Par tradīciju kļuvusī Ierindas 

skate jau vairāk kā 10 gadus vairo valsts svētku sajūtas un emocijas. 

Regulāri atzinīgus vārdus saņem skolēni, kuri aktīvi darbojas skolēnu 

pašpārvaldē un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs. 11.klases skolnieci Darju Komlačevu 

Latgales brīvprātīgo forumā sveica ar pateicības rakstu par ieguldījumu pilsoniskas 

sabiedrības veidošanā, pašaizliedzīgu brīvprātīgā darba popularizēšanu un veikšanu 

Latgales reģionā. Skolotājas Anitas Randares vadīto tautas deju kolektīvu uzstāšanās 

koncertos vienmēr ir ļoti krāšņasdejojamās dejas tiešām patīk gan skatītājiem, gan 

pašiem dejotājiem. Esam lepni par sasniegumiem dažādās jomās, jo ik dienas skolēni 

gūst panākumus dažādos konkursos.  

Lepojamies arī ar mūsu skolas absolventiem- Rasmu Ormani, kas pateicās 

skolai ar veicienu no ASV Mičiganas štata pilsētas St Johns, kur meitene mācās FLEX 

programmas ietvaros, Rīgas Tehniskās universitātes doktoranti Māru Pudāni, kas 

iekļuvusi konkursa "ResearchSlam 2018" finālā. Nesen atklāta Daces Ormanes 

personālizstāde "Izlaušanās" Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Tāpat dzīvojam līdzi 

labi pazīstamās sportistes Anitas Kažemākas gaitām un turam īkšķus par viņu katrās 

sacensībās, jo arī Anita ir mūsu bijusī skolniece. Vietnē „Satori” lasāmas dizaina 

domātājas, lektores un publicistes Jeļenas Solovjovas darbi. 

Notiek regulāra sadarbība ar Riebiņu novada centrālo bibliotēku, Riebiņu 

novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru „Pakāpieni”, Preiļu vēstures un 

lietišķās mākslas muzeju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Nodarbinātības 

valsts aģentūru, Izglītības un zinātnes ministriju, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes 

Tehnoloģiju Akadēmiju, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteju, „Sorosa fondu 

Latvija”, Biznesa izglītības biedrību „Junior Achievement - Young Enterprise Latvija” 

(JAL), R.Mūka muzeju u.c.;  
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Aktualitātes atspoguļo skolas mājas lapā www.riebinuvidusskola.lv, avīzē 

„Varavīksne”. 

 Izglītojamajiem ir iespēja izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties 

daudzveidīgu interešu izglītības nodarbību pulciņos: „Muzeja pulciņš”, vokālais 

ansamblis, „Origami”, „Vides pulciņš”, „Sporta pulciņš”, „Ritmika”, folkloras kopa 

„Jumalāni”, tautas dejas, vizuālā māksla, „Krievu folklora”, kokapstrāde u.c.  

Skolai ir noturīgas tradīcijas, piemēram, emocijām un izziņas bagāta ir Valsts 

svētku nedēļa. Sirsnīga atmosfēra valda Skolotāju dienā, Ziemassvētkos, skolas Pēdējā 

zvana svētkos un Sporta dienās pie skolas vai ziemā slēpojot, iespaidiem bagātas ir 

ekskursijas, izstāžu un teātra izrāžu apmeklējumi. Kā īpaši brīži 12.klases dzīvē 

uzlūkojami žetonu vakars un izlaidums.  

Riebiņu vidusskolas 9. klašu absolventu lielākā daļa tālāk izglītību turpina tepat, 

savas skolas 10. klasē, vai iegūst profesionālo izglītību. 12. klases absolventi mācības 

turpina augstskolās: Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils 

Universitātē, Jelgavas Lauksaimniecības Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē kā arī tehnikumos un koledžās. Absolventi tiek 

pieteikti un gandrīz katru gadu saņem Vītola fonda stipendijas studijām augstskolā. 

Riebiņu vidusskolas absolventes Līgu Struku un Elīnu Cakuli jūlijā parakstīja līgumu 

par finansējuma saņemšanu studijām Rīgas Stradiņa universitātē un Daugavpils 

Universitātē. 
 

 

4.2. Novada iestāžu darbība kultūras jomā 

Riebiņu KC 

 

Riebiņu novada kultūras centrs, katru gadu piedomājot, kā aizvien piesaistīt 

jaunus apmeklētājus ir sasniedzis pāri par 10 000 apmeklējumu gadā. Riebiņu kultūras 

centra lielākie pasākumi, kas notiek katru gadu: Riebiņu novada svētki, kas notiek katru 

gadu jūlija beigās. (krāšņais svētku gājiens, pagastu dižošanās un degustāciju stendi, 

mākslinieku koncerts un nakts zaļumballe.) 

Zelta rudens šlāgeris, Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Jaungada 

sagaidīšanas svinības, Vecā-Jaunā gada pasākums, Starpkultūru folkloras un danču 

vakars, Lielā kultūras un sporta balle. 

Riebiņu kultūras centrā tiek svinēti gadskārtu un tradicionālie svētki, 

pašdarbības kolektīvu jubilejas, senioru svētki un pasākumi bērniem. Bieži tiek rīkotas 

jauniešu diskotēkas un populāru mākslinieku un šlāģermūzikas balles, kas ir visvairāk 

gaidītākie ikmēneša pasākumi. 

 

Riebiņu KC  lielākie pasākumi 2018. 

JANVĀRIS 

13. “Starij- Novij god” pasākums 

MARTS 

9.  Sieviešu dienai veltīts pasākums“Ak, šis runču laiks”. Ballē spēlē grupa “Zaļā gaisma” un 

Apvedceļš. 

APRĪLIS 

1.Riebiņu amatierteātra pirmizrāde. Ballē spēlē grupa “Galaktika”. 

28. Nakts festivāls. Piedalās vairākas latgaliešu grupas. 
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MAIJS 

18. Riebiņu KC 5 gadu jubileja. Daumants Kalniņš un grupa Musiqq. 

25. Gruzijas vīru folkloras kopas koncerts 

JŪLIJS 

28.-29. Riebiņu novada svētki 

AUGUSTS 

4. Rušonas ezera svētki / jaunības svētki 

11. Latgales senioru dižkoncerts 

SEPTEMBRIS 

22. Zelta rudens šlāgeris 

OKTOBRIS 

26. Starpkultūru deju un folkloras vakars 2018 

NOVEMBRIS 

18. LR proklamēšanas 100. gadadiena 

DECEMBRIS 

1.Lielā kultūras un sporta balle 

31. Jaungada nakts pasākums 

 

Silajāņu kultūras nama apmeklētāju skaits pasākumos 2018. gadā 

Nr.p.k. Pasākuma nosaukums Datums 
Apmeklētāju skaits 

maksas bezmaksas 

1. Neformāla tikšanās ar jauniešiem  18.01.   12  

2. Diskoballe ar groziņiem "Vecais Jaunais gads" 14.01.   12 

3. Pēcpusdiena "Svinam Masleņicu" 18.02.   10 

4. Radošā darbnīca "Lieldienu dekori" 23.03.   5 

5.  Lieldienu koncerts 08.04.   45 

6. Teātra izrāde 22.04.   36 

7. "Sirds veselība un riska faktori" lekcija 25.04.    40 

8. Baltā Galdauta svētki 04.05   10 

9. Koncerts "Maijs- svētku mēnesis" 26.05.   20 

10. Lekcija "Atkarības" 25.06.    12 

11. Radošā darbnīca "Rozītes" 18.07.   10 

12. Izklaides pēcpusdiena "Sveika skola! 24.08.   10 

13. Dzejas pēcpusdiena "Tiksimies rudenī" 19.09.   21 

14.  Lekcija "Stūrakmeņi"" 29.09.   10  

15. Svecīšu vakars 13.10.  40 

16. Senioru balle 21.10.   50 

17. 

Lekcija un praktiskā nodarbība "Veselīgs un 

ekonomisks uzturs" 
15.11.  

  
 18 

18. Koncerts “Latvijai 100” 19.11.   35 

19. 

Fotogrāmatas "Silajāņu pagasts gadu simta 

garumā" prezentācija 
21.11. 

  
45 

20. Ziemassvētku eglītes iedegšana 17.12.  10 

21. Ziemassvētku koncerts  25.12.  40 

  Kopā   491 
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Stabulnieku KN 

Lielākie  pasākumi un to apmeklējums Stabulnieku KN: Riebiņu novada vokālo 

ansambļu skate -330 cilvēki; Lieldienu pasākums – 138; Novada senioru atpūtas vakars 

– 60; Stabulnieku VPDK 15 gadu jubilejas pasākums – 260; Vokālo ansambļu 

sadziedāšanos Stabulniekos – 180; Vecgada pasākums – 265. 

Galēnu KN 

3.02. Balle – 50 apmeklētāju, 

1.04 Lieldienu pasākums, teātra Puncuļīši izrāde “Mada pūds” – 220 apmeklētāju. 

14.04 .Vydsmuižas tautu tērpa prezentācija – 75 apmeklētāji 

14.04. Sadancis Amizierēšanās Galēnos – 185 apmeklētāji. 

23.06. Līgo svētki, koncerts,balle - 100 apmeklētāji. 

25.08. Bārtuļdīna Gaļānūs, koncerts,balle – 220 apmeklētāji. 

26.08. Tirgus jampadracis – 90 apmeklētāji. 

12.09. Dzejniekdienas – 80 apmeklētāji. 

10.11. Senā tērpa prezentācija – 120 apmeklētāji. 

16.11. 100 gadei veltīts pasākums “Ceļojums Galēnu pagātnē, tagadnē, nākotnē” – 

180 apmeklētāju. Balle – 70 apmeklētāji. 

25.12. Ziemassvētku koncerts, balle – 160 apmeklētāji. 

Sīļukalna KN 

9 pasākumi: Valentīndiena; Sieviešu diena; Lieldienu pasākums; Baltā galdauta svētki; 

Jāņu ielīgošanas pasākums; saimnieču dienas pasākums; svecīšu vakari; valsts svētku 

pasākums; Ziemassvētku pasākumi. Apmeklētāju skaits – 1730 apmeklētāji. 
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5. KĀRTĪBNIEKU INFORMĀCIJA PAR SABIEDRISKĀS  

KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANU 

 

Bez izteiktajiem mutiskajiem brīdinājumiem par dažāda veida sabiedriskajiem 

pārkāpumiem Riebiņu novadā, 2018. gadā ir sastādīti 63 administratīvā pārkāpuma 

protokoli, kuros ietilpst pārkāpumi par makšķerēšanas, zvejas noteikumu neievērošanu, 

sociālo māju iekšējo kārtības noteikumu un vides piesārņošanas noteikumu pārkāpšana, 

nepilngadīgo smēķēšana, nesaskaņotu kokmateriālu krautuvju izveidošana uz 

pašvaldības autoceļiem, sev piederošo zemes īpašumu nesakopšanu, kā arī par 

dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem.  

Novada ūdenstilpnēs, veicot gan plānotos, gan neplānotos reidus, kopā tika 

izņemti 3315 m zvejas tīklu, 28 zvejas murdi, kā arī 216 nelegālās ūdas. 

Nepārtraukti tiek veikta sadarbība un informācijas apmaiņa ar VPLRP Preiļu 

iecirkņa vadību, Valsts probācijas dienestu, novada pašvaldības Bāreņtiesu un Sociālo 

dienestu. 
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6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS 

INFORMĒŠANA 

6.1. Pašvaldības dalība projektos 2018. gadā 

 

Attīstības un plānošanas daļa savus iecerētos darbus ir realizējusi atbilstoši 

ieplānotajam.  

Projekti, kuru realizācija tika iesākta 2017. gadā un tika pabeigta 2018. gadā. 

Projekta mērķis – iegādāties tautas tērpus Riebiņu novada pašdarbības 

kolektīviem, tādējādi uzlabojot kolektīvu materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot 

kolektīvu vizuālo tēlu, saglabājot, popularizējot un attīstot Latgales nemateriālo 

kultūras mantojumu un tradīcijas novada teritorijā un visas valsts mērogā. 

Projekta ietvaros tiks iegādāti tautas tērpi Rušonas jauniešu deju kolektīvam 

“Rušona”, Riebiņu vidusskolas 4. – 6. klases deju kolektīvam un 1. – 2. klases deju 

kolektīvam, folkloras kopai “Jumaļeņa”, Stabulnieku vidējās paaudzes deju kolektīvam 

“Stabulnieki”, Galēnu pamatskolas 1. – 4. klašu deju kolektīvam, Sīļukalna vidējās 

paaudzes deju kolektīvam un Sīļukalna jauniešu deju kolektīvam. Gada garumā aktīvi 

tika izgatavoti tērpi Riebiņu novada pašdarbības kolektīviem. Jāpiebilst, ka katram 

pašdarbības kolektīvam tie ir savādāki. 

Riebiņu novada tautas mākslas kolektīviem jauniegūtie tautas tērpi papildina 

materiāli tehnisko bāzi, uzlabo kolektīvu vizuālo tēlu, ar ko piedalīties pasākumos gan 

novadā, gan ārpus tā robežām, pārstāvēt un popularizēt latviešu folkloras un tautas deju 

tradīcijas. 
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Šis gads ir ļoti īpašs ikvienam, bet jo īpaši pašdarbības kolektīviem, jo, sagaidot 

Latvijas simtgades svētkus, pašdarbības kolektīvi piedalījās XXVI Vispārējie latviešu 

Dziesmu un XVI Deju svētkos jau jaunajos tautas tērpos. Kolektīvi bija saposti un 

entuziasma pilni Latvijas simtgades pasākumiem, tajā skaitā XXVI Vispārējiem 

Dziesmu un XVI Deju svētkiem.  

Projekta kopējās izmaksas sasniedza EUR 22 364.30, no tām attiecināmās 

izmaksas – EUR 15 000.00, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums 

ir EUR 13 500.00. 

Pašvaldībai 2018. gads ir īpaši ražīgs zivju resursu un vides aizsardzības, kā arī 

zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā, jo pašvaldība ir 

realizējusi sešus projektus ar Valsts Zivju fona atbalstu: 

1) pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 

tika realizēti trīs Riebiņu novada domes iesniegtie projekti: “Zivju resursu 

pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā”, “Zivju 

resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Salmeja, 

Bicānu, Jāšezerā“, “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Eikša, 

Lielais Kurtaša, Lielā Salkas, Kaučera un Kategrades ezeros” pasākumā 

“Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un 

ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts 

vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. 

Projekta mērķis ir veikt zivju resursu pavairošanu, radot vietējiem iedzīvotājiem 

pievilcīgu telpu, kā arī palielinot makšķerēšanas un vides tūrisma attīstības 

iespējas Riebiņu novadā. 

Projekta rezultātā Riebiņu novada Rušonas pagasta ezeros tiks ielaisti līdaku 

mazuļi: Lielajā Kurtaša ezerā – 5000 gabali, Lielajā Salkas ezerā – 5000 gabali, 

Salmeja ezerā – 10 000 gabali, Bicānu ezerā – 15 000 gabali un Rušonas ezerā 

– 50 000 gabali zandartu mazuļu. 

Projektu kopējās izmaksas – EUR 22 833.87, no kuriem EUR 3951.37 ir 

pašvaldības līdzfinansējums. 

2) Zivju Fonda pasākumā “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” tika 

iesniegts un apstiprināts projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu 

nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai” 

Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada 

ūdenstilpņu zivju aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa 

paaugstināšanai par ieviesto licencēto makšķerēšanu. 

Projekta ietvaros tiks uzstādīti pieci lielie informatīvie stendi pie Rušonas 

pagasta Zolvas (Zalvu), Eikša, Kategrades, Rušona un Jāšezera krastos. Uz 
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stendiem būs izvietota informācija  par makšķerēšanu, Riebiņu novada ezeros 

mītošajām zivju sugām, iekļauti makšķerēšanas nolikuma galvenie un 

svarīgākie punkti, informācija par makšķerēšanas licenču iegādi, atzīmētas 

tuvākās naktsmītnes un tūrisma objekti un ceļu tīkls. Projekta kopējās izmaksas 

– EUR 5493.40, no kuriem EUR 824.01 ir pašvaldības līdzfinansējums. 

 

3) pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai 

pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās 

institūcijas kārtējos izdevumus)” tika realizēti divi projekti  

3.1.Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju fonda projektu „Laivas 

motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu 

efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs”. 

Projekta mērķis – iegādāties laivas piekaramo dzinēju 50 ZS, līdz ar to 

paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti 

Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, kuros notiek licencētā 

makšķerēšana. 

Projekta ietvaros tika iegādāts laivas motors HONDA BF50LRTU. 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 6846,00, no kurām EUR 5819,00 Zivju 

fonda līdzfinansējums un EUR 1027.00 – Riebiņu novada domes 

līdzfinansējums. 

Riebiņu novada ūdenstilpnes ir ļoti svarīgas vides tūrisma attīstībai Riebiņu 

novadā. Pasākumi, ko organizē pašvaldība kā apsaimniekotājs, piemēram, zivju 

resursu pavairošana, zivju aizsardzības līdzekļu materiāltehniskajās bāzes 

papildināšana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību 

pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. 

3.2.projekts “Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu 

efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”. 

 Projekta mērķis: nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada 

pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu 

kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti. 

Projekta ietvaros tika iegādāts: Kvadricikls LINHAI, 3 rācijas, 2 nakts 

redzamības iekārtas un nakts redzamības iekārtu piegaismotāji 2 gab.  

Projekta kopējās izmaksas EUR 14417.50, no kurām EUR 12323.00 

Zivju fonda finansējums un EUR 2094.50 pašvaldības finansējums. 

Projekta rezultātā, papildinot materiāltehnisko bāzi zivju resursu 

aizsardzībai Riebiņu novada ūdenstilpnēs, tiks veicināta zivju resursu 

saglabāšana un aizsardzība ūdenstilpnēs. Rezultātā uzlabosies pašvaldības 

inspektoru darbs novada ūdenstilpņu apsekošanai, kontrolēšanas un malu 

zvejnieku aizturēšanas pasākumu veikšana. 
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4) Saņemts valsts atbalsts no Zivju fonda finanšu līdzekļiem par pašvaldību un Valsts 

vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles 

darbību nodrošināšanā.  

Realizēts „Meža dienu 2018” projekts  

Projekta Moto “Kopā nākotnes mežam!”. 

Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas 

pašvaldību savienības (LPS) projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 

simtgadei” 2018.gadā norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs ir Meža 

attīstības fonds.  

     Projekta mērķis: sakopt Riebiņu  muižas parka teritoriju, atjaunojot stādījumus un 

uzstādīt jaunus guļbūves soliņus. Iepriekš minētā projekta ietvaros tikai iegādāti 8 

guļbūves soliņi un 37 dekoratīvie kociņu stādi.    

     Guļbūves soliņi tika uzstādīti pie parka ieejas galvenajām taciņām, estrādes un 

volejbola laukuma, viena daļa kociņu stādu iestādīta gar dīķa malu turpinot tūju žogu, 

otra daļa izvietota pretī parka estrādei pie sēdvietām. 

Riebiņu muižas sakopšanas talkā piedalījās pašvaldības darbinieki un pagasta 

iedzīvotāji.  

     Projekta kopējās izmaksas- 600.00 EUR, no kuriem 400.00 EUR tika atvēlēti 

guļbūves soliņu iegādei, 200.00 EUR dekoratīvo kociņu stādu iegādei. Riebiņu novada 

dome piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus soliņu transportēšanai, 

papildus materiālu iegādei soliņu uzstādīšanai un krāsošanai.    

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija ir sākusi īstenot projektu 

“Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas 

pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”: Projekta mērķis ir organizēt veselības 

veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem, 

jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot 

sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses 

pasākumos. No šī gada oktobra līdz decembra beigām tika īstenotas dažādas aktivitātes, 

lielākoties tās bija fiziskās aktivitātes. Tika noorganizēta nometne bērniem par garīgās 

veselības nozīmi un Veselības diena Riebiņos. Aktīvi tika uzsāktas fiziskās aktivitātes 

katrā Riebiņu novada pagastos – aerobikas – deju un kustību nodarbības; vingrošanas 

nodarbības visām vecuma grupām; vispārattīstošās vingrošanas nodarbības bērniem 

izglītības iestādēs; nūjošanas nodarbības. Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, 

tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanai un 

slimību primārai profilaksei.  

Projekta īstenošana ir līdz 2019.gada decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 

EUR 69 352.00, no tā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% Valsts 

budžeta dotācija. 

Ir uzsākts  Eiropas sociāla fonda projekts “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”.Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka    kvalifikācijas neatbilstību 

darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba 

produktivitātes pieaugumu. Projektā var iesaistīties nodarbinātie vecumā no 25 gadiem 

visos Latvijas novados, tajā skaitā personas ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību 
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specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums un ar izglītību specialitātē, kurā 

cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Priekšrocības uzņemšanā sociālā 

riska grupu nodarbinātajiem, vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 

5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas: pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 

kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu 

montieri, vienkāršajās profesijās strādājošie. vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši 

rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam", bēgļiem un 

personām ar alternatīvo statusu. Projekta paredzētais īstenošanas laiks 2017. gada 

1.janvāris – 2022.gada 31.decembris 

Pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Sociālā fonda finansētais projektu 

“PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā 

iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz 

jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, 

jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus 

atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas 

mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot 

ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 

kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu 

centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā 

vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie 

amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa 

grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu 

programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.  Projekta mērķis ir attīstīt 

mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 

apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības 

attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos 

bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā. 

Uz doto brīdi projektu pabeiguši 14 jaunieši un mācās 24 jaunieši. 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 2018. gadā pabeigti šādi objekti  :  

Projekta Nr. Nr.17-03-A00702-000001 “Riebiņu novada Silajāņu pagasta 

pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 

Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10 pārbūve”  ietvaros paredzēts veikt pašvaldības 

ceļa Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova 

km 1.20 – 2.10, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.40 km garumā.  

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 253 345.29, no kurām ELFLA finansējums ir 

EUR 228 010.76 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 25 334.53.  

Projekta Nr. 17-03-A00702-000005  “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.35 Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 0.00-1.82 pārbūve”  ietvaros 

paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 35 Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 0.00-1.82, 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.82 km garumā.  

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4645
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Projekta kopējās izmaksas ir EUR 155 216.76, no kurām ELFLA finansējums ir 

EUR 130 147.81 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 25 068.95.  

Turpināsies ieviešana 2019. gadā šādiem objektiem: 

Projekta Nr.17-03-A00702-000065 “Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt 

pašvaldības ceļa Nr.: Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki km 0,795-3,420, Riebiņu pagastā, 

Riebiņu novadā pārbūvi 2.625 km garumā.  

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 220 545.50, no kurām ELFLA finansējums ir 

EUR 196 391.49 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 24 154.01. Minēto 

pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “E Būvvadība”. 

Projekta Nr. 17-03-A00702-000063 “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr. 20 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas 

– Sededži km 1,76-2,46 pārbūve” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 

Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,00-1,10 un Nr. 42 Kliškovas – Sededži km 1,76-

2,46, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 1.80 km garumā.  

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 190 233.79, no kurām ELFLA finansējums ir 

EUR 168 852.65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 21 381.14 apmērā. Minēto 

pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs – SIA “E Būvvadība”. 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr. 3 Soboļevka – Maltas Trūpi km 0.00-2.00 pārbūve” ietvaros paredzēts 

veikt pašvaldības ceļa Nr. 3 Soboļevka – Maltas Trūpi km 0.00-2.00, Galēnu pagastā, 

Riebiņu novadā pārbūvi 2.00 km garumā.  

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 287 080.46, no kurām ELFLA finansējums ir 

EUR 258 372.41 un pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 28 708.05. Minēto 

pašvaldības ceļu pārbūves darbus veiks būvuzņēmējs – SIA “RIVIERA L”. 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43 pārbūve” ietvaros 

paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0.00-3.43, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 3.43 km garumā.  

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 362 052.75, no kurām ELFLA finansējums ir 

EUR 311 634.83 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 50 417.92. Minēto 

pašvaldības ceļu pārbūves darbus veiks būvuzņēmējs – SIA “Alņi AS”. 

Projekta Nr. 18-03-A00702-000004 “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr. 18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820 pārbūve” ietvaros 

paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.18 Teilāni – Grāvuļi – Straujupe km 0.550-2.820, 

Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 2.27 km garumā.  

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 284 471.62, no kurām ELFLA finansējums ir 

EUR 253 076.63 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 31 394.99. Minēto 

pašvaldības ceļu pārbūves darbus veiks būvuzņēmējs – SIA “Alņi AS”. 



RIEBIŅU NOVADA DOMES 2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS | 50 

Programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros 2018. gada jūlijā  delegācija no Riebiņu 

novada domes devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Franciju, lai piedalītos Bastīlijas 

svētku svinēšanā. 

Finansējums 100% atbalsta Eiropa pilsoņiem. 

Tiek realizēts projekts „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā” Projekts tiek realizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.313 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”. Plānots, 

ka laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2022.gada 31.decembrim realizēs 

Eiropas Sociālais fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā (DI)”.Lai nodrošinātu visu mērķa grupu problēmu risinājumu 

projekta laikā tiks veikta mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšana un 

individuālo atbalsta un deinstitucionalizācijas plānu izstrāde, nosakot attīstāmo 

pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un 

izveidē. Tiks izstrādāti reorganizācijas plāni bērnu aprūpes institūcijām, nosakot 

darbības pakalpojuma tuvināšanai ģimeniskai videi, un valsts sociālās aprūpes centram, 

paredzot cilvēkresursu un infrastruktūras tālāku izmantošanu. Personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (GRT), kas uzturas VSAC, tiks nodrošināti sagatavošanas 

pasākumi pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Ar sadarbības partneriem tiks uzsākta sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšana personām ar GRT un bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Notiks speciālistu apmācības par klientu 

sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā (VSAC speciālisti, „sociālie mentori”), 

slēdzamo institūciju speciālistiem, lai pārkvalificētos sabiedrībā balstīto pakalpojumu 

sniegšanai, bērnu ilgstošas aprūpes institūciju speciālistiem jaunu aprūpes veidu un 

darba metožu apguvei, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi 

attieksmes maiņai un stereotipu likvidēšanai. Projekta īstenošanā iesaistīti 19 

sadarbības partneri: 18 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs 

“Latgale” ar trīs filiālēm.  

Projekts 100 % tiek finansēts no ES finanšu līdzekļiem. 

2018 gadā tika noorganizēts Mākslinieku plenērs: 

Biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība” no šī gada maija līdz novembrim īstenoja 

projektu “Maļavotoju saīts Rībeņu nūvodā”. Projekts  iesniegts un apstiprināts Valsts 

kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” 

projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā 

Latgales kultūras programma 2018”.  

Projekta ietvaros tika organizēts mākslas plenērs, un kā galvenais uzdevums, kas tiks 

īstenots par piešķirto finansējumu, ir brošūras izgatavošana ar mākslas plenēra laikā 

tapušajām gleznām, kurš perspektīvā būs kā prezentācijas materiāls par Riebiņu 

novadu.  

Piešķirtais finansējums - EUR 1200.00. Domes finansējums – 1050.00 EUR 
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Atbalsts novada iedzīvotājiem 2018. gadā: 

1. Mazo grantu programma biedrībām un iniciatīvu grupām – 

finansējums 2018. gadā 6000 EUR 

2018. gada 5. aprīļa ārkārtas domes sēdē tika apstiprināti mazo grantu projektu 

konkursa „Mēs Latvijas 100gadei” rezultāti.  

Tika nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: projekts Nr. 

1 – Galēnu kutlūrvēstures biedrība “Skani, myusu dzīsme!”, Galēnu pagasts – 

EUR 600,00. Popularizēt Galēnu novada nemateriālo kultūras mantojumu, izdodot 

pagastā pierakstīto tautasdziesmu CD.  

Projekts Nr. 2 – Riebiņu vidusskolas iniciatīvas grupa brošūra „Riebiņu 

novada Riebiņu vidusskolas folkloras kopas “”Jumalāni” – 25” (novadam raksturīgie 

stāsti, pasakas, dziesmas), Riebiņu pagasts – EUR 600,00. Brošūrā tiks apkopoti 

novadam raksturīgie stāsti, pasakas, dziesmas, izstrādē būtisku ieguldījumu dos jaunieši 

un pedagogi no Riebiņu vidusskolas, kas ir viena no UNESCO Asociētajām skolām 

Latvijā. Brošūra tādējādi būs veiksmīgs apliecinājums pētnieku un skolēnu 

mērķtiecīgas sadarbības iespējai nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā.  

Projekts Nr. 3 – nereģistrēta iniciatīvas grupa fotogrāmatas “Silajāņu pagasts 

gadu simta garumā” izdošana, Silajāņu pagasts – EUR 600,00. Savākt, apkopot, 

digitalizēt fotogrāfijas par Silajāņu pagasta vēsturi, notikumiem, cilvēkiem, viņu 

tradīcijām, sadzīvi, darba gaitām, un, iekļaujot tās fotogrāmatās, tādejādi padarīt šīs 

fotogrāfijas plašāk pieejamas apskatei novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem. 

Projekts Nr. 6 – iniciatīvas grupa “Dejā ir spēks”, Rušonas pagasts – EUR 

600,00. Apzināt foto materiālus no bijušajiem un esošajiem dejotājiem, sakopot labākos 

kopējā albumā un izveidot foto izstādi „Deja 30 gadu garumā Rušonā”.  

Projekts Nr. 7 – iniciatīvas grupa “Pagasta vēstures pētnieki” “100 portreti 

Galēnos Latvijas 100gadei”, Galēnu pagasts – EUR 600,00. Izveidot Galēnu pagasta 

iedzīvotāju fotogrāfiju kolekciju, un viņu CV grāmatu, kā veltījumu nākošajām 

paaudzēm no ļaudīm, kuri dzīvo Galēnu pagastā Latvijas 100gades laikā, bet kas te ir 

dzimuši, auguši, strādā un vairo mūsu pagasta labklājību. 

Projekts Nr. 8 – Arnis Opolais “Sibīrija – daļa no dzīves”, Sīļukalna pagasts – 

EUR 600,00. Atspoguļot Sīļukalna pagasta 1949. gada 25. marta deportācijas upuru 

atmiņas, stāstus un pārdzīvoto, apkopojot tos nelielā brošūrā-grāmatā, iekļaujot arī 

fotogrāfijas no viņu dzīves dzimtenē un Sibīrijā. 

Projekts Nr. 9 – iniciatīvas grupa “Lauksaimnieki” “Fotogrāmata “Ar lepnumu 

sirdī par savu saimniecību””, Stabulnieku pagasts – EUR 577,00. Izveidot fotoalbumu, 

kurš stāstītu par mūsu novada 100 zemnieku dzīvēm simtgades vasarā, un kuru būtu 

iespējams aplūkot arī vairākus gadus pēc svinību beigām.  

Projekts Nr. 10 – iniciatīvas grupa “Do – re – mi” “Mana dziesma manam 

novadam”, Stabulnieku pagasts – EUR 600,00. Latvijas valsts simtgades jubilejas 

ietvaros apzināt Riebiņu novada pagastos dzīvojošos radošos muzikantus, kuri paši sacer 

dziesmām tekstus un mūziku un savos skaņdarbos pauž patiesu mīlestību pret savu dzimto 

vietu, dabu, ļaudīm un valodu, slavina sava pagasta un novada vērtības, ar dziesmām darot 

zināmu novada vārdu arī valsts mērogā un ierakstīt un izdod šīs dziesmas audio diskā CD, 

kā paliekošu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību nākamajām paaudzēm. 
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Projekts Nr. 11 – iniciatīvas grupa “Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne” 

“Stāstnieki”, Riebiņu novads – EUR 600,00. Izveidot 3 minūšu garu video stāstu, ko 

izbaudīs, izstāstīs divi mazi ceļotāji, Riebiņu jaunā paaudze. Tā būs reklāma par Riebiņu 

novadu, ietverot visus Riebiņu novada pagastus, dabu, kultūru, vērtības, apskates objektus 

un iedzīvotājus. 

Projekts Nr. 12 – iniciatīvas grupa “Riebiņi iedvesmo” “Dizaina prezentmateriālu 

izstrāde un iegāde Riebiņu novada tēla popularizēšanai”, Riebiņu novads – EUR 597,10. 

Radīt personalizētus reklāmas dāvanu iesaiņojumus (lina auduma maisiņi un kartona 

kārbas) ar Riebiņu novada simboliku, kas ar radošiem līdzekļiem popularizēs Riebiņu 

novadu un būs reprezentējoša dāvana pašmāju un ārvalstu viesiem. 

Nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā projektiem: projekts Nr. 5 

– Inta Selicka “Veco māju lauku stāsti”, Rušonas pagasts – EUR 300.00. Izdot brošūru 

“Vacō sāta’’ piešķirtās summas ietvaros. 2017. gada mazo grantu projektu konkursā ir 

izgatavots makets A5 formātā un iznākuši pirmie 30 brošūras eksemplāri. Latvijas projektu 

konkursā “Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi’’ projekts “Vacō sāta’’ ieguva 

trešo vietu Latgales reģionā. Šī projekta prasība ir brošūru “Vacō sāta’’ pavairot. To 

nepieciešams tiražēt, lai popularizētu mūsu kultūrvēsturi skolās, bibliotēkās, pagasta un 

novada iedzīvotāju vidū. 

Apstiprināto projektu kopsumma ir EUR 6274.10, bet pašvaldības finansējums – 

EUR  6000,00. Nolemts projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto finansējumu pirms 

līguma noslēgšanas iesniegt pašvaldībā labotu projekta budžeta tāmi atbilstoši piešķirtā 

finansējuma apjomam.  

 

2. Atbalsts uzņēmējdarbībai  - pašvaldības grantu konkurss 

“ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” – 5000 EUR: 

2018.gadā uzņēmēju grants tika piešķirts sekojošiem projektiem: 

 

1) Autoservisa “Ivanovka” pakalpojumu  kvalitātes uzlabošana uzņēmuma 

attīstībai un ilgtspējai- 1500.00 EUR. 

Projekta ietvaros tiks iegādātas jaunas iekārtas un aprīkojums autoservisam, lai  

paplašinātu pakalpojumu klāstu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. 

2) Ražotās produkcijas klāsta paplašināšana izmantojot inovatīvu pieeju.- 1324.07 

EUR.  
Projekta ietvaros plāno palielināt saimnieciskās darbības efektivitāti produktu 

ražošanā , paaugstināt  konkurētspēju un optimizēt ražošanas procesu , 

izmantojot jaunas materiālu apstrādes tehnoloģijas, radot jaunus produktus, 

attīstot un popularizējot saimniecisko darbību Riebiņu novadā. 

3) Smilšu strūklas iegāde jauna pakalpojuma radīšanai Riebiņu novadā- 1500.00 

EUR. 

Iegūtais finansējums tiks ieguldīts jaunas smilšu strūklas iegādē. Uz doto brīdi 

šāda veida pakalpojums Riebiņu novadā nav pieejams.  

4) Skaistumkopšanas salona izveide Riebiņos- 1474.00 EUR.  

Par projektā iegūto finansējumu tiks iekārtots skaistumkopšanas salons Riebiņu 

centrā, kur tiks sniegti šāda veida pakalpojumi: vizāžists, vaksācija, uzacu 

korekcijas, skropstu pieaudzēšana.  
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Projekts “Skolas auglis“, Eiropas Komisijas Programma „Augļi skolai” ir veids, kā 

dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt 

skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā 

arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū. Programmas mērķis ir veicināt 

augļu un dārzeņu produkcijas patēriņu un nākotnē samazināt veselības aprūpes 

izmaksas aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimību dēļ. Projektu 100%  finansē no 

ES līdzekļiem. 

2018. gadā tika veikta Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta 

“Learn Eco Travel” īstenošana. 

Īstenošanas laiks 2 gadi (2018. un 2019. gads). Projekta mērķis ir attīstīt reģiona 

pievilcību kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidot jaunus 

eko-tūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot Programmas teritorijas 

apmeklētāju skaitu. Plašas kopīgas aktivitātes ir plānotas tā veicināšanai: ilgtspējīga 

atpūtas infrastruktūras uzlabošana, ūdens aprīkojuma iegāde, radītas 3 kopīgas 

ekotūrisma paketes un 1 aplikācija par ūdens kvalitāti, organizēti 4 tūrisma festivāli un 

2 piedzīvojumu nometnes, kapacitātes stiprināšana tūrismā ieinteresētām pusēm un 

mārketinga aktivitātes. 

Jauna ekotūrisma veicināšanas pārrobežu aspekts ir tas, ka esošās kompetences 

katrā valstī tiks apvienotas kopīgu tūrisma produktu, pakalpojumu un risinājumu 

radīšanai, lai attīstītu dabas mantojuma objektus. Jauna pieeja tūrisma pakalpojumu 

attīstības un uzlabošanas kontekstā paredz ieguldījumus atbilstoši cilvēku ar invaliditāti 

vajadzībām. 

Projekta kopējās īstenošanas izmaksas – 525 465.09 Eur. Riebiņu novada 

domes līdzfinansējums (uz diviem gadiem) ir 8604,69 Eur. 

2018. gadā projekta “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens 

resursus” (“Learn Eco Travel”) ietvaros,   iegādāts jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens. 

Jau nākamajā tūrisma sezonā interesentiem pašvaldības ūdeņos būs pieejami 3 jauni 

katamarāni ar slidkalniņu, 3 divu veidu ūdens velosipēdi, 2 ūdens bumbas, 2 ūdens 

zorbi, 3 airu laivas, 25 peldvestes un piecvietīga motorlaiva ar dzinēju. 

Aprīkojuma iegāde tiešā veidā veicinās projekta mērķa sasniegšanu – attīstīt 

reģiona pievilcību, kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, 

izveidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot 

Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā pierobežas apmeklētāju skaitu. 

2018. gadā ir pabeigts viens projekts SAM 3.3.1 Palielināt privāto investīciju 

apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 

specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām: 

Projekts Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās 

infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā”, projekta mērķis ir 

izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā, 

veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko 

izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros tiks veikta Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļam Nr.6 Krištobi- Meža Mičulīši  km 1.11-1.69 

pārbūve.  
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Projekta kopējie izdevumi: 172235.90 EUR, no tiem 152941.18 EUR attiecināmās 

izmaksas, ERAF kvota 130000.00 EUR.  

 

Otrs projekts tiks pabeigts 2019. gadā: Projekts Nr.3.3.1.0/16/I/013 

“Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras 

attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā”, projekta mērķis ir izveidot vidi 

komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes 

infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu 

radīšanu. Projekta ietvaros tiks veikta autoceļu Gribolva –Apšu mājas pārbūve  0.00-

1,00 km, Gribolva –z/s Liepas pārbūve 0.00-0.40 km, Gribolva –Vecbeči pārbūve 0.00-

0.45 km ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei 

komersantu uzņēmumiem.  

Projekta kopējie izdevumi: 630000.00 EUR, no tiem 630000.00 EUR attiecināmās 

izmaksas, ERAF kvota 535500.00 EUR.  

 

2018.gadā uzsākts realizēt  projekts SAM 5.6.2. Preiļu novada un ietekmes areāla 

pašvaldību uzņēmējdarbības vides    infrastruktūras attīstība. 

Projekta mērķis – paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo 

uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, 

uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī 

veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu 

novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. 

Darbības rezultātā: Projekta ietvaros tiek plānots risināt uzņēmējdarbību veicinošas 

infrastruktūras nodrošināšanu: ceļu un ielu pārbūve Preiļu, Aglonas un Riebiņu 

novados. 

Riebiņu novadā veikta ceļu un ielu pārbūve- Saimniecības iela -0.00-0,250 , Duntišķi- 

Skangaļu karjers-Riebiņi -1.63-2.18 km, Dārzu iela 0.00-0.580, Lauku iela 0.00-0,680 

km, Upes iela 0.00-0.626 km, Opūgi-Runcavnieki 0.00- 0,745 km, Riebiņi-Kalnacki 

0.00-0.795 km, Saules iela 0.00-0.38 km ,Saules iela- 0.38-0.47 km, Domes iela 0.00- 

0.14 km pārbūve.   
 

Kopējās izmaksas- 5 728 974,99 EUR , ERAF 3 651 873,10 EUR, valsts budžeta un 

pašvaldību finansējums 644 448,18. 

 

Riebiņu novada izmaksas-  kopā -1 260983,71EUR, no kuriem ERAF 1 071 836,15 

EUR, pašvaldības finansējums  189147,55 EUR. 

Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās 

projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā 

Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju 

pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla 

pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Preiļu novada 

dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu un Aglonas novada pašvaldības kā projekta 

sadarbības partneri.  
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Attēlā: Rit sagatavošanas darbi asfalta seguma ieklāšanai 745 m garumā uz 

pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi – Runcavnieki. 

Projekta ietvaros Riebiņu novadā plānots atjaunot – 3.5 ha lielu degradēto teritoriju, 

radīt 18 jaunas darba vietas un uzņēmēji ir apliecinājuši, ka veiks nefinanšu investīcijas 

pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā vairāk kā EUR 1 

071 836,15 apmērā. 

Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi uz astoņiem Riebiņu novada pašvaldības 

autoceļiem un ielām: pašvaldības autoceļa Nr. 26  Saules iela 0.00-0.38 km, Saules iela 

0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 

km, Nr.15 Opūgi – Runcavnieki 0.00-0.745 km, Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 

km, Nr. 48 Duntišķi – Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Nr. 15 Upes 

iela 0.00-0.620 km pārbūve. 

 

Attēlā: Asfalta ieklāšanas darbi Saules ielā. 
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Asfalta segums jau ir ieklāts uz četriem ceļa posmiem: pašvaldības autoceļa Nr. 26 

Saules iela 0.38-0.47 km  un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā 

Riebiņu novadā pārbūvi 0.23 km garumā; pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības 

iela 0.00-0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.250 km 

garumā un pašvaldības autoceļa Nr.7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve 

pašlaik tiek sagatavota visa dokumentācija šo objektu nodošanai ekspluatācijā. 

Jau 2019. gada pavasarī turpināsies darbi šādos objektos: pašvaldības autoceļa Nr. 15 

Opūgi – Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūve; pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – 

Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve; pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes 

iela 0.00-0.620 km pārbūve; pašvaldības autoceļa Nr. 26  Saules iela 0.00-0.38 km. 

Projekti kuru ieviešana turpināsies 2019. gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta 

kopējās 

izmaksas 

Izmaksas 

2019.g. 

Norādīt, ja ir 

priekšfinansējums 

t.sk. 

pašvaldības 

līdzfinansējums 

sabiedriskais finansējums  

(norādot finansēšanas avotu) 

Finansēšanas 

avots 

summa 

Autoceļš nr 15.  286573.35 217381.17 184774.00 32607.17 CFLA 184774.000 

Opūgi-Runcauieki km 

0.00-0.745 

            

Autoceļš nr 15.  174107.97 132003.64 112203.09 19800.55 CFLA 112203.09 

Upes iela  km 0.00-

0.620      (Kastīre) 

            

Autoceļš nr 48.  190937.07 144776.71 123060.2 21716.51 CFLA 123060.2 

Duntiški-Skanģeļu 

karjers-Riebiņi km 

1.63-0.745 

            

Autoceļš nr 19.  100241.51 75399.10 64089.24 11309.86 CFLA 64089.24 

Saimniecības iela km 

0.00-0.250 

            

Autoceļš nr 7.  118647.59 89276.26 75884.82 13391.44 CFLA 75884.82 

Riebiņi-Kalnacki km 

0.00-0.795 

            

Autoceļš nr 26.  208776.84 156958.40 133414.64 23543.76 CFLA 133414.64 

Saules iela km 0.38-

0.470 

            

Domes iela km 0.00-

0.14 

            

Autoceļš nr 3.  287080.46 212279.11 191051.199 21227.911 LAD 191051.199 

Soboļevka –Maltas 

Trūpi km 0.00-2.00 

Autoceļš Nr. 6 Krištobi 

– Meža Mičulīši posms 

km 1,11-1,69 

155511.76 25511.76 130000 25511.76 CFLA 130000 

Autoceļš Nr. 16 

Gribolva – Apšu mājas 

km 0,00-1,0;  

593717.26 495595.11 446035.599 49559.511 CFLA 446035.599 
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Autoceļš Nr. 27 

Gribolva – z/s Liepas 

km 0,00-0,40  

Autoceļš Nr. 30 

Gribolva –Vecbeči km 

0,00-0,45 

Autoceļš Nr. 4 

Stabulnieki-Pastari km 

0,00-3,43 

362052.75 266040.1 239436.09 26604.01 LAD 239436.09 

Autoceļš Nr. 18 Teilāni-

Grāvuļi-Straujupe km 

0,55-2,84 

284471.62 209931.54 188938.386 20993.154 LAD 188938.386 

Autoceļš Nr. 20 

Kliškovas-Sededži-

Stupāni un Nr. 42 

Kliškovas-Sededži  

190233.79 88970.71 80073.639 8897.071 LAD 80073.639 

Autoceļš Nr.7 Riebiņi-

Kalnacki km 0,795-

3.420 

218212.77 99470.2 89523.18 9947.02 LAD 89523.18 

Autoceļš Nr.51 Lauku 

iela (Aglonas stacija) 

km 0.00- 0.68 

182803.98 134971.26 121474.134 61329.846 LAD 121474.134 

Autoceļš nr 26.  189338.11 189338.11 154444.47 34893.65 CFLA 154444.47 

Saules iela km 0.00-

0.38 

LVAF projekts 

Rušonas ezera 

noteikumi 

12099.99 10099.99 10099.99 2099.99 LVAF 10000 

Proti un dari projekts 110304.18 47250 nav nav JSLA viss 

Riebiņu novada 

attīstības programmas 

2019.-2015. gadam 

izstrāde 

10890 7623         

LEARN ECO 

TRAVEL LLI-349 

57364.52 13743.01 13743.01 2061.45 ERAF 11681.56 

Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 

samazināšanai 

    nav nav ESF (CFLA)   

"Pakalpojumu 

infrastruktūras 

attīstība 

deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai" 2. 

kārtas projekts 

"Sociālo pakalpojumu 

saņemšanas centra 

"Atspēriens" izveide",  

9.3.1.1.  

250374 187 780.50  līdz 90% 37 556,10 (tai 

skaitā valsts 

finans.) 

ERAF 

(CFLA) 

212817.9 

"Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā" 

9.2.2.1./15/I/005 

  10000 nav nav ESF   

"Veselības veicināšanas 

un slimības profilakse 

pakalpojumu 

uzlabošanas pasākumi 

Riebiņu novadā, 1. 

kārta" 

69352.00 32775.6 32775.6 6935.20 ESF 32775.6 
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Skolas auglis 2466.75 600.00   600.00 Valsts  600.00 

Kopā projekti, kuru 

realizācija turpināsies 

2019. gadā 

  2659994.78   393029.863   2602277.747 

 

  

6.2. Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem 

 

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

 Kopš 2005. gada jūnija iznāk Riebiņu novada domes informatīvais izdevums 

latviešu un krievu valodā „Riebiņu novada ziņas”. Informatīvais izdevums 

iznāk vienu reizi mēnesī un tajā tiek atspoguļoti domes lēmumi, apstiprinātie 

saistošie noteikumi un visa jaunākā informācija par notiekošo Riebiņu novada 

domē un novada teritorijā kopumā. Bezmaksas informatīvais izdevums 

“Riebiņu novada ziņas: 12 numuri, tirāža 3200 eksemplāri. 

 Kopš 2006. gada jūnija darbojas novada mājas lapa www.riebini.lv. 

 Informācija par aktualitātēm: kultūras, sporta pasākumi, aktuālie projekti un 

vakances tiek publicēti sociālajos tīklos – Facebook lapā. 

 Pašvaldības sadarbojas ar reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem: „Vietējā 

avīze”, Latgales reģionālo televīzija, RADIO 1, Latgales radio, un citiem 

plašsaziņas līdzekļiem. 

 Reprezentācijas materiāli: pildspalvas, krūzītes, dāvanu maisiņi. 

 

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba 

kvalitāti un to rezultāti 

 Reizi gadā Riebiņu novada dome organizē domes deputātu un izpildinstitūcijas 

tikšanos ar novada iedzīvotājiem. 

 Pagastu teritoriālo pārvalžu iestādēs un novada domē ir uzstādītas ierosinājumu, 

sūdzību un priekšlikumu pastkastītes, kas ļauj ikvienam iedzīvotājam anonīmi 

vai uzrādot savu vārdu izteikt viedokli par pašvaldības darbību. 

 Iespējas uzdot jautājumus ar novada mājas lapas www.riebini.lv starpniecību. 

 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 Riebiņu novada dome sniedz līdzfinansējumu novada biedrībām un/vai 

sabiedriskajām organizācijām projektu realizācijai, kas veicina cilvēku un 

novada labklājību un attīstību.  

 Riebiņu novada dome nodrošina biedrību un sabiedrisko organizāciju realizēto 

projektu publicitāti novada informatīvajā izdevumā „Riebiņu novada ziņas” un 

mājas lapā www.riebini.lv 

  

http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/
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7.  SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE 

 

2018. gadā sociālajos pabalstos izmaksāts EUR 66 520, tajā skaitā pabalsts GMI 

nodrošināšanai – EUR 21 593, pabalsts komunālajiem maksājumiem un dzīvokļa pabalsts 

EUR 15 380, pabalsti veselības aprūpei EUR 1250, pabalsti ēdināšanai trūcīgām un 

daudzbērnu ģimenēm EUR 1345, pabalsts apbedīšanai – EUR 13 340,  sociālās garantijas 

bērniem bāreņiem – EUR 5750, pārējie pabalsti: ārkārtas situācijas, mācību līdzekļu iegādei 

daudzbērnu ģimenēm – EUR 7862. 

Tika nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi sociālās aprūpes centrā „Rušona” – 

vidēji gadā 27 iemītniekiem, izmaksas – EUR 23 5964, sociālā mājā „Rudenāji” tika 

piedāvāta dzīvojamā platība veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – vidēji 

gadā 11 iemītniekiem un 2 krīzes istabiņas, kopējās izmaksas –  EUR 42838, 2018. gadā  

vidēji gadā 33 pieaugušie invalīdi  un 2 bērni invalīdi ir saņēmuši asistenta pakalpojumus 

pašvaldībā, kopējās izmaksas – EUR 20 936. 

Sociālā pakalpojumu centrā Riebiņos mazaizsargātajām  iedzīvotāju grupām tiek 

piedāvāts saņemt veļas mazgāšanas pakalpojumus, dušas apmeklēšanu, kā arī iespēja 

apmainīt un salabot apģērbu. Veļas mazgāšanas pakalpojumus var saņemt arī Sīļukalna 

pagasta teritoriālajā pārvaldē. 

Bērniem, kuri apgūst pamatizglītību un vidējo izglītību Riebiņu novada skolās, tika 

nodrošināta nokļūšana uz skolu un atpakaļ, gan ar Riebiņu novada autotransportu, gan 

apmaksājot ceļa izdevumus tiem bērniem, kuri izmanto sabiedrisko transportu. 

2018. mācību gadā Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem  tika 

segti ēdināšanas izdevumi EUR 0,70 apmērā vienā mācību dienā. 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2018. gadā trūcīgas, 

maznodrošinātās vai krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, 

balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata, saņēma 

pārtikas preču komplektu, arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces 

un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 

gadiem). 

Gada nogalē Sociālais dienests piedalījās labdarības projektā “Laimas” labdarības 

namiņš, kā rezultātā 146 Riebiņu  novada bērni ar īpašām vajadzībām,  bērni no trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm, saņēma  dāvanas. 

Sociālais dienests sadarbojas ar daudzām nevalstiskajām organizācijām, tādām kā 

Latgales Viduslatgales pārnovadu fondu, ar kura palīdzību 2018. gadā 4 Riebiņu novada bērni 

ar īpašām vajadzībām ir piepildījuši savus sapņus, 1 ģimene saņēmusi materiālu atbalstu 

krīzes situācijā. 

Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanis krusts”, saņemta humānā palīdzība –  

apģērbi, apavi, funkcionālās gultas un citi sadzīves priekšmeti. 

 


