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8.pielikums  

Riebiņu novada domes 2017.gada 31.janvāra  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 - 2017 

 

Paskaidrojuma raksts 

par Riebiņu novada budžetu 2017. gadam 

 

Riebiņu novada 2017.gada budžeta projekts izstrādāts, pamatojoties uz 2016. gada 24. 

novembra likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam”, uz 2015. gada 4. jūnija likumu 

„Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums”, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par 

pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības. 

Plānojot finansējumu atlīdzības izmaksai 2017.gadā, ir ievērotas 2009. gada 1. decembra 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma izvirzītās 

prasības.  

2017.gada 17.janvārī Riebiņu novada domes sēdē (prot. Nr.1, lēm.Nr.1) tika apstiprināts 

Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums, kas paredz 

mehānismus, kā domes amatpersonām un darbiniekiem tiek plānota un izmaksāta atlīdzība, 

pabalsti, piemaksas un atvaļinājumi un kārtība, kādā veidā tiek veidota pati atlīdzības sistēma. 

Nolikums izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.pantu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusa 

likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

29.01.2013. MK noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 20.11.2010. MK 

noteikumiem Nr.1075 „”Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 21.06.2010. MK 

noteikumiem N5.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku sociālajām garantijām”. 

Līdz ar Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu tika 

pārskatīts algu veidošanas modelis, izveidots jauns izpildinstitūciju amatu un darba samaksas 

likmju saraksts, ko apstiprināja 2017.gada 17.janvārī Riebiņu novada domes sēdē (prot. Nr.1, 

lēm.Nr.2). 

Sastādot 2017.gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada 

attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību veicinošu projektu 

īstenošanu.  

Budžeta ieņēmumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns, tika veidoti, 

piesaistot izpildinstitūcijas resursus un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus.  
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Riebiņu novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.  

Riebiņu novada domes ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā plānots 5 577 305 EUR, 

tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi - 5 201 518 EUR, speciālā budžeta -  375 787 EUR.  

Izdevumi 2017. gadā plānoti 5 577 305 EUR apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 

5 201 518 EUR un speciālā budžeta izdevumi – 375 787 EUR.  

Riebiņu novada pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā prognozēts 

5 201 518 EUR, t.sk. nodokļu, nenodokļu, transfertu, maksas pakalpojumu un citi pašu 

ieņēmumi plānoti 4 627 335 apmērā;  budžeta līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri bija  

574 183 EUR.  Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2017.gadā plānots 5 201 518 EUR.  

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti  291 021 EUR apmērā; speciālā budžeta līdzekļu atlikums 

uz 2017. gada 1.janvāri  84766 EUR. Speciālā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2017.gadā 

plānots 375 787 EUR. 

Grafiskais Riebiņu novada 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu pozīciju sadalījums ir 

dots 1. attēlā. 

 

 

1. attēls Riebiņu novada 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu pozīciju sadalījums 

 

Pamatbudžets ir Riebiņu novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, kuru veido:  

1) nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;  

2) nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, nodevas un citi ieņēmumi;  

Nodokļu ienākumi
39%

Nenodokļu 
ienākumi
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Transferti
55%
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3) transferti jeb maksājumi no citiem budžetiem, kas ir mērķdotācijas un dotācijas no 

valsts budžeta, norēķini ar citu pašvaldību budžetiem un finansējums Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.  

Nodokļu ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Nenodokļu 

ieņēmumus galvenokārt veido ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, 

ieņēmumi no pašvaldības īpašuma nomas un citiem maksas pakalpojumiem. Transfertu 

sastāvu veido mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, dotācija no PFIF, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu 

sniegtiem pakalpojumiem, dotācijas nodarbinātības pasākumu īstenošanai un citas 

mērķdotācijas. 

2015. gada 4. jūnija Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums noteic, ka pašvaldību 

savstarpējās iemaksas un dotācijas tiks rēķinātas pēc īpašas formulas, ņemot vērā pašvaldību 

vidējos vērtētos ieņēmumus uz vienu nosacīto iedzīvotāju, ko veido prognozētie ieņēmumi no 

nekustamā īpašuma nodokļa un daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas noteikta valsts 

budžeta likumā. Šis modelis un aprēķins nav par labu Riebiņu novada pašvaldībai. 

Salīdzinoši ar 2016. gadu kopējā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 

samazināta par 72 897 EUR. 

2017. gadā Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23 %. 2017. gadā palielinās 

valstī noteiktā minimāla mēnešalga par 10 eiro – no pašreizējiem 370 eiro līdz 380 eiro 

mēnesī. 

Minimālās algas saņēmēji izjutīs algas pieaugumu. Turklāt, saistībā ar pērn ieviesto 

diferencēto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu iedzīvotājiem, kas 

pelna mazāk, nākamgad būs iespēja iesniegt 2017.gada ienākumu deklarāciju un atgūt 

pārmaksāto nodokli. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes sadalījums pašvaldību un valsts budžetā 

noteikts attiecīgi 80% /20% apmērā. Ieņēmumi Latvijas pašvaldību budžetos no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 2017. gadā tiek prognozēti 1 312 188 765 EUR apmērā.  

Visu iepriekšminēto faktoru rezultātā, ievērojot piesardzības un paritātes principu 

budžeta ieņēmumu plānošanā, Riebiņu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta 

ieņēmumos ir plānoti 100 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes, t.i.  1 505 895 

EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodoklim Riebiņu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta 

nodokļu ieņēmumos ir lielākais īpatsvars – 83,6 %; iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvars 

pamatbudžeta kopējos ieņēmumos sastāda 32,5 %. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2016.gadā 

tika iekasēts 101% līmenī no plānotā. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/lidz-ar-10-eiro-pieaugumu-minimala-alga-nakamgad-bus-380-eiro.a196896/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/lidz-ar-10-eiro-pieaugumu-minimala-alga-nakamgad-bus-380-eiro.a196896/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/neapliekama-minimuma-reforma-nedaudz-mazinas-nevienlidzibu-tomer-visiem-nepalidzes.a148635/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/neapliekama-minimuma-reforma-nedaudz-mazinas-nevienlidzibu-tomer-visiem-nepalidzes.a148635/
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Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2017. gadā prognozēti 295 799 EUR 

apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2017. gadā ir plānoti 6,4% no pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumiem.  

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām 2016. gadā iekasēts 110 % līmenī no 

plānotā. Proporcionālais nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu sadalījums par zemi – 84 

%, par ēkām – 16 %. 

 2016. gada nekustamā īpašuma maksājumi sastādīja 280 544,21 EUR, iepriekšējo 

gadu parādi 49 737,23 EUR, kavējuma nauda 18 137,82 EUR. Pavisam 2016.gadā iekasēts 

357 419,26 EUR. 

Bet, neskatoties uz šiem diezgan pozitīvajiem rādītājiem, Riebiņu novada pašvaldība uz 

2017.gada 1.janvāri nav iekasējusi nekustamā īpašuma nodokli par zemi – 64 518,88 EUR, 

par ēkām – 13 113,24 EUR, papildaprēķinu par nekoptu, aizaugušu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi- 7635,37 EUR, kā arī soda sankcijas (kavējuma nauda) 31 101,08 EUR 

apmērā. Pavisam: 116 368,57 EUR. 

 2017. gadā ir plānots turpināt darbu pie debitoru parādu administrēšanas, tai skaitā, lai 

iekasētu iepriekšējo periodu nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli.  

Valsts un pašvaldību budžetu maksājumi – mērķdotācijas, dotācijas un savstarpējie 

norēķini – 2017. gadam plānoti 2 535079 EUR, t.i., 54,8 % no pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumiem.  

Valsts budžeta transferti skolu un sporta skolu pedagogu darba samaksai, speciālo 

izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu 

atalgojumam, līdzekļi piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai ir plānoti, balstoties uz 

aprēķiniem par izglītojamo skaitu un finansējumu uz 2017. gada 1.janvāri. 

Lai sniegtu patiesu priekšstatu par pašvaldības ieņēmumiem un izdevumiem, balstoties 

uz iepriekšējā gada faktiskajiem izdevumiem, valsts budžeta transfertu apjoms Riebiņu 

novada pašvaldības budžetā ir aprēķināts 12 mēnešiem, kas tiks precizēts, atbilstoši faktiski 

saņemtajam finansējumam gada laikā.  

Tiek nodrošināta 1. līdz 4. klases skolēnu ēdināšana par summu 1,42 EUR vienam 

skolēnam dienā no valsts budžeta līdzekļiem. Ar 2015.gada septembri bērniem Riebiņu 

novada izglītības iestādēs klašu grupās no 5. līdz 12. klasei piešķirtas brīvpusdienas, paredzot 

segt ēdināšanas izdevumus EUR 0,70 mācību dienā vienam audzēknim. 

No Labklājības ministrijas arī 2017. gadā nav plānots saņemt mērķdotāciju izmaksātā 

garantētā minimālā ienākuma pabalsta kompensācijai, tādējādi arī 2017.gadā izdevumi šim 

mērķim ir plānoti pašvaldības budžetā. 
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Riebiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības 

izglītības, kultūras iestāžu, Sociālā dienesta un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, 

sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par 

novada pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju 

finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem.  

Lielu izdevumu apjomu ikgadējā pamatbudžetā sastāda izglītības iestāžu uzturēšanas un 

ar izglītību saistīto pasākumu finansēšana. Izglītības nozarei 2017. gadā plānotais izdevumu 

apjoms ir 1 726 904 EUR, kas ir 33,2 % no plānotajiem kopējiem 2017. gada pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumiem. Vispārējo vadības dienestu (t.sk. domes, pagastu teritoriālo 

pārvalžu izdevumi, aizdevumu procentu maksājumi un pašvaldības savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) izdevumi sastāda 18,1% no pamatbudžeta 

izdevumiem. Ekonomiskajai darbībai paredzētie izdevumi sastāda 12,4 %, teritorijas un 

mājokļu apsaimniekošanai, labiekārtošanai – 9,2 %,  atpūtai, kultūrai un sportam – 10,5 %, 

sociālajai aizsardzībai – 9,4 % no pamatbudžeta izdevumiem. Liels izdevumu postenis ir arī 

aizņēmumu atmaksa Valsts kasei, kas sastāda 6,5 % no pamatbudžeta izdevumiem. 

Grafiskais Riebiņu novada 2017. gada pamatbudžeta izdevumu pozīciju sadalījums ir 

dots 2. attēlā. 

 

2. attēls Riebiņu novada 2017. gada pamatbudžeta izdevumu pozīciju sadalījums 

Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus – pašvaldības 

privatizācijas fonda līdzekļus, dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta 

pašvaldības autoceļu fondam, kā arī saņemtos ziedojumus un dāvinājumus pašvaldībai. 

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums tiek plānots noteiktu pasākumu realizācijai.  Pašvaldības 

Vispārējie valdības 
dienesti
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autoceļu būvniecībai un rekonstrukcijai 2017. gadā notiks saskaņā ar apstiprināto pašvaldību 

prioritāro autoceļu sarakstu.  

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2017. gadā  prognozēti 375 787 EUR apmērā. 

Būtiskākais ieņēmumu veids – Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2017. gadā plānoti 281 021  

EUR apmērā, dabas resursu uzturēšana plānota – 94 766 EUR apmērā.  

Riebiņu novada teritorija nav mainījusies. Novada platība sastāda 62 961 ha, tai skaitā 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme sastāda 30524 ha jeb 48%, meži – 19617 ha jeb 31% no 

kopējās novada teritorijas. (skatīt 3.attēlu) 

 

3.attēls  Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 

Iedzīvotāju skaits pagastu teritorijās ir atšķirīgs. (skat. 1. tabulu). Vislielākais 

iedzīvotāju skaits ir Rušonas teritorijā – 1509 iedzīvotāji, turpretī Silajāņos ir gandrīz 3 reizes 

mazāk iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitam pagastos ir tendence pakāpeniski samazināties.  

1. tabula  

Iedzīvotāju skaits Riebiņu novadā uz 01.01.2017. 

Pagasts Iedzīvotāju skaits 

Galēnu pagasts 825 

Silajāņu pagasts 436 

Sīļukalna pagasts 522 

Stabulnieku pagasts 755 

Riebiņu pagasts 1383 

Rušonas pagasts 1509 

Kopā novadā  5430 

 

Riebiņu novadā iedzīvotāju skaita samazināšanos ir ietekmējusi negatīvā dzimstības 

un mirstības proporcija, kā arī migrācija. Riebiņu novadā 2016. gadā ir dzimuši 37 bērni, bet 

miruši ir 90 novada iedzīvotāji. Galvenie migrācijas iemesli – lauku kopsaimniecību 

likvidācija pagastos un rūpnieciska rakstura uzņēmumu slēgšana pilsētā, bet pamatā tomēr 

vispārēja lauksaimnieciskās ražošanas sašaurināšanās. Tā saistīta ar lauksaimniecībai 

48%

31%

7% 14%
Lauks.izm.

Meži

Ūdeņi

Cits zemes lietoš.veids
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nelabvēlīgām cenu izmaiņu tendencēm, kuras nespēj kompensēt esošās subsīdijas, esošā 

kredītpolitika valstī, ekonomisko garantiju trūkums u.c. faktori. 

Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā ir reģistrētas 28 laulības. 

Lai sekmētu dzimstību un noteiktu pašvaldības sociālās atbildības lomu Riebiņu 

novadā arī 2017. gadā ir plānots saglabāt piedzimšanas pabalstu ģimenēm 150 EUR apmērā. 

Riebiņu novada teritorijā darbojas bāriņtiesa, kuru finansē pašvaldība. Bāriņtiesas 

darbības noteikumus nosaka Ministru kabinets. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz 

normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai 

citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  

2016. gadā bāriņtiesas lietvedībā atradās 12 aizbildnības lietas un aizbildņu ģimenēs 

ievietoti 14 bērni. Tajā pašā laika periodā bāriņtiesas lietvedībā bija 24 aizgādnības lietas un 4 

audžuģimenes lietas. 

Riebiņu novada bāriņtiesa 2016. gadā pieņēma 56 lēmumus, kā arī izdarīti 464 

apliecinājumi un cita veida darījumi.  

Ļoti būtisks pašvaldības uzstādījums ir piedalīšanās dažādos, īpaši ES finansētos, 

projektos. Pašvaldība ir 2016. gadā ir piedalījusies vairāku projektu izstrādē un realizācijā. 

Projektu finansējuma piesaistes realizācija notikusi gan tieši, t.i. kā projektu iesniedzējas 

organizācijas statusā, tā arī sadarbībā ar citām publiskajām personām. 

Zivju fonda projekta pasākuma „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” ietvaros 

tika realizēts projekts Nr. 1.12. „Zandarta mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu novada Salmeja 

ezerā, Kaučera ezerā un Jašezerā”. Projekta mērķis bija papildināt zandarta mazuļu krājumus 

Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jašezerā, radot labvēlīgus apstākļus 

kvalitatīvai makšķerēšanai un aktīvā tūrisma aktivitātēm novada iedzīvotājiem un viesiem. 

Projekta rezultātā tika iegādāti un ielaisti  vienvasaras zandartu mazuļi Riebiņu novada 

Salmeja ezerā 10 000 gabali, Kaučera ezerā 4 000 gabali un Jašezerā 9 000 gabali, ar vidējo 

svaru 1.5 g, 5-7 cm gari. Zandartu mazuļus piegādāja SIA „Rūjas zivju audzētava”. 

 Projektā izvirzītie mērķi tika sasniegti – palielināti Riebiņu novada Salmeja, Kaučera 

ezeru un Jāšezera zivju krājumi, līdz ar to radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas 

un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā, kā arī veicināta ezeru apsaimniekošanas attīstība 

Riebiņu novadā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5844.30, no kuriem EUR 4383.22 finansē 

Zivju fonds. 
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Realizēts Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts 

iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās 

institūcijas kārtējos izdevumus)”. Projekta mērķis bija materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju 

resursu aizsardzības pasākumu veikšanai un uzlabošanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs. Par 

piešķirto Zivju fonda finansējumu EUR 3047,61 apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu EUR 

1015.87 apmērā tika iegādāta termokamera un 2 LED lukturi, kas palīdzēs pašvaldības 

kārtībniekiem – zivju inspektoriem novērst pārkāpumus un nepilnības, ko rada iedzīvotāji vai 

tūristi, atrodoties pašvaldības ūdeņos, jo īpaši diennakts tumšajā laikā un sliktas redzamības 

apstākļos. Materiāli tehnisko līdzekļu iegādei ir noslēgti līgumi ar SIA „Omicron” un SIA 

„Tera”. 

Lai gūtu zināšanas par darbu ar jauniešiem pašvaldībās citviet Eiropā, kā arī prezentētu 

Riebiņu novada pieredzi šajā jomā, no 2016. gada 27. aprīļa līdz 2. maijam 14 Riebiņu novada 

pārstāvji piedalījās starptautiskā apmaiņas projektā „YOUVOL: Jaunā pilsoniskā līdzdalība 

un brīvprātīgais darbs” Itālijā, Kasertas provincē.Projekts, kurā līdzās Latvijai piedalījās arī 

Itālijas un Albānijas pašvaldības, norisinājās Eiropas Komisijas finansētās programmas 

„Eiropa pilsoņiem” ietvaros. 

Latviju projektā pārstāvēja arī Vecpiebalgas novada delegācija, Albāniju – Kamezas 

pašvaldība, Itāliju – Liberi, Presenzano un Rokamonfinas pašvaldības, kuras arī nodrošināja 

projekta norisi un viesu uzņemšanu. 

Projekta centrālā tēma tika skatīta caur dažādiem skatupunktiem: ik dienu notiekošajās 

konferencēs pašvaldības iepazīstināja ar savu pieredzi jauniešu jomā, starptautisku 

programmu īstenošanā, tika diskutēts arī par pilsoniskās līdzdalības vājajām vietām, 

brīvprātīgā darba lomu gan vietējā, gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Neraugoties uz to, ka 

projektā iesaistītās valstis ir ļoti atšķirīgas, jaunatnes jomā vērojami līdzīgi 

izaicinājumi: jauniešu masveida migrācija uz ekonomiski aktīvākiem reģioniem, 

nodarbinātības problēmas, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums mazajās 

pašvaldībās.  

 Noslēgumā pašvaldības parakstīja daudzpusēju apņemšanos ar mērķi turpināt uzsākto 

sadarbību. 

No 2016. gada 13. līdz 17. jūlijam astoņi Riebiņu novada pārstāvji piedalījās 

starptautiskā apmaiņas projektā „YOUVOL: Jaunā pilsoniskā līdzdalība un brīvprātīgais 

darbs” Francijā, Chatillon-sur-Indre pilsētā. Projekts, kurā līdzās Latvijai piedalījās arī 

Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Francijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Holandes, Polijas, 

Portugāles, Čehijas, Rumānijas, Apvienotās Karalistes, Slovākijas, Slovēnijas un Krievijas 

pārstāvji, norisinājās Eiropas Komisijas finansētās programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros. 
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Riebiņu novada delegācija bija vienīgā, kas pārstāvēja Baltijas valstis. 

Visu 18 valstu delegācijas pulcējās nelielā pilsētiņā Chatillon-sur-Indre, kas atrodas 

Francijas Centra reģionā, 230 kilometru attālumā no galvaspilsētas Parīzes dienvidu virzienā.  

Kā ir ierasts, tad šādās tikšanās reizēs viens no būtiskākajiem aspektiem ir paraudzīties 

uz citām kultūrām un dibināt savstarpējus kontaktus, lai nākotnē veicinātu viens otra 

atpazīstamību, tūrisma un kultūras sadarbības iespējas starpvalstu līmenī. Viesošanās 

noslēgumā, Riebiņu novada delegācija tika informēta, ka latvieši būs laipni aicināti viesoties 

arī nākamgad Chatillon-sur-Indre pilsētā. Jāpiebilst, ka visus izdevumus, kas bija saistīti ar 

novada dalību šajā braucienā, sedza Eiropas Savienība. 

Riebiņu novada dome ir saņēmusi atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas 

izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās 

vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”, piešķirta valsts budžeta 

finansējums EUR 3451,00 apmērā Riebiņu novada domes projekta „Sporta inventāra un 

aprīkojuma iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada izglītības 

iestādēs” īstenošanai. 

Riebiņu novada domes projekta „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta stundu 

kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada izglītības iestādēs” galvenie uzdevumi ir radīt Riebiņu 

novada izglītības iestāžu izglītojamajiem iespēju nodarboties ar sistemātiskām fiziskām 

aktivitātēm atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, 

attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību; sekmēt izpratni par 

veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu savstarpējo 

mijiedarbību. Realizējot projektu „Sporta inventāra iegāde Riebiņu novada izglītības 

iestādēm” tiks iegādāts mūsdienīgs, kvalitatīvs un drošības prasībām atbilstošs sporta 

inventārs dažādu sporta veidu, tajā skaitā jaunu – florbols, frīsbijs, badmintons, koriģējošā 

vingrošana u.c. apgūšanai, kā arī jaunu metožu izvēlei un fizisko aktivitāšu veicināšanai 

vietējā sabiedrībā. Pedagogiem būtu iespēja vadīt interesantākas, radošākas stundas, kas ļautu 

skolēniem gūt vairāk sasniegumus un pilnveidot sevi sportā. 

Jāpiebilst, ka dažāds sporta inventārs iepriekšminētā projekta ietvaros tiks iegādāts 

visām novada izglītības iestādēm: Riebiņu pirmskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Rušonas 

pamatskolai, Dravnieku pamatskolai, Galēnu pamatskolai, Sīļukalna pamatskolai un Riebiņu 

vidusskolai. Projekta kopējā kopsumma – EUR 6902,00, no kuriem valsts budžeta 

finansējums EUR 3451,00 un pašvaldības līdzfinansējums – 3451,00. 

 

2016. gada 12. maija ārkārtas domes sēdē apstiprināti Riebiņu novada domes mazo 

grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” rezultāti Riebiņu novada 
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pašvaldības finansējuma saņemšanai 2016. gadā. Riebiņu novada vietējās iniciatīvas grupas 

un biedrības tika aicinātas piedalīties projektu konkursā, izstrādājot projektus, kas veicina 

tūrisma, kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas  aktivitāšu 

popularizēšanu, un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. 

Iedzīvotāju atsaucība ar katru gadu pieaug – šogad tika iesniegti 19 projektu 

pieteikumi, kuru kopējā pieprasītā summa divkārt pārsniedza pašvaldības budžetā plānotos 

EUR 5000.00 šim pasākumam. Konkursā piedalījās 6 novadā darbojošās biedrības un 13 

iniciatīvu grupas. Vislielākais projektu pieteikumu skaits bija no Riebiņu pagasta – 7, 

Rušonas pagastā – 4 projektu pieteikumi, Galēnos – 3, Stabulniekos un Sīļukalnā – katrā 2 

projekti un 1 projekta pieteikums Silajāņu pagastā. 

Projektu vērtēšanas komisija secināja, ka šogad projekti gatavoti, risinot iedzīvotājiem 

aktuālas problēmas – puse no projektu pieteikumiem iesniegti ar mērķi labiekārtot novada 

kapsētas un dievnamus. Tāpat iedzīvotāji izrādījuši iniciatīvu sakārtot pagastu centru 

teritorijas Aglonas Stacijā un Stabulniekos, ierīkot spēļu un atpūtas vietas bērniem Kastīrē un 

Riebiņu PII „Sprīdītis”, izgatavot skatuves tērpus pašdarbības kolektīviem, organizēt radošās 

darbnīcas un praktiskos seminārus Galēnu iedzīvotājiem, kā arī citas vērtīgas idejas 

iedzīvotāju vides uzlabošanai novada teritorijā. 

Ņemot vērā projektu pieteikumu lielo īpatsvaru kapsētu un dievnamu labiekārtošanai, 

vērtēšanas komisija šogad pilnā apmērā vai daļēji atbalstīja visus šim mērķim iesniegtos 

projektu pieteikumus. Tādējādi projektu ietvaros tiks uzlabota apkārtējā vide vai 

infrastruktūra Skangeļu vecticībnieku lūgšanu namā, Opolos, Salenieku, Maltas Trūpu, 

Silajāņu, Kokoriešu, Baibu, Riebiņu, Gailīšu un Eikšas kapsētās. Papildus šiem projektiem 

tiks labiekārtots Stabulnieku pagasta centrs un iegādāti jauni skatuves tērpi vokālajam 

ansamblim „Zapevočki”. 

Kopējā projektiem piešķirtā summa – EUR 5347,38. Visi projekti iesniedzējiem tika 

realizēti līdz 2016. gada decembrim. 

Riebiņu novada dome sadarbībā ar DU Dabas izpētes un vides izglītības centru, jau no 

2015. gada sākuma, realizē kopīgu projektu „Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas 

liegumiem “Rušonu ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un dabas aizsardzības plāna 

aktualizēšana dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers””, kuru finansē Latvijas vides aizsardzības 

fonds. Projekta mērķis ir izstrādāt dabas aizsardzības plānus dabas liegumiem „Rušonu ezera 

salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un aktualizēt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam 

„Jašas-Bicānu ezers”. 

Projekta kopējā izmaksas EUR 46808,00 Riebiņu novada domes līdzfinansējums 

projekta īstenošanai EUR 6792,00. 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/rusonu_ezera_salas/%22%22
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/jasas_bicanu_ezers/%22%22
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2016. gadā turpinājās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda 

programmas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 

īstenošana. Projekta mērķis bija stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību 

valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir 

balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi 

pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, 

mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas 

ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas 

formām.Projekta gaitā tika izveidota lietpratīgas pārvaldības veicināšanas sistēma – mācīties 

salīdzinot (benchlearning) sistēma. Tā kļūs par rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, 

iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Mācīties 

salīdzinot sistēma stimulē iniciatīvu no apakšas, aktivizē vietējos politiķus un darbiniekus 

darboties teritorijas iedzīvotājiem apsolīto mērķu tuvināšanā. 

Riebiņu novada dome piedalījās, un ieguva atbalstu projektu konkursā Latvijas 

Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” 

Meža dienu 2016 norises nodrošināšanai, kur projekta finansētājs – Meža attīstības fonds. 

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2016 uzsāk jaunu tradīciju trīs gadu garumā – padarīt 

Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu 

parkos gatavojoties Latvijas simtgadei. Riebiņu novada domes iesniegtā projekta mērķis bija 

sakopt Riebiņu novada Galēnu muižas parku. Projekta ietvaros tika iegādāti 8 guļbūves soliņi. 

Guļbūves soliņi tika uzstādīti dažādās vietās pie parka galvenajām taciņām, lai cilvēki varētu 

apsēsties un atpūsties. Galēnu muižas parka sakopšanas talkā ar aktīvu dalību piedalījās 

pašvaldības darbinieki un pagasta iedzīvotāji. Paralēli tam, Galēnu pamatskolā no 2016. gada 

12. septembra līdz 2016. gada 16. septembrim notika radošs zīmēšanas konkurss 5. – 9. klašu 

skolēniem “Es Galēnu parkā”, kura ietvaros skolēni zīmēja savas sajūtas, domas par Galēnu 

parku. Pēc konkursa, darbu izstāde bija skatāma Galēnu pamatskolā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 400,00 EUR guļbūves soliņu iegādei, bet Riebiņu novada dome 

piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus papildus materiālu iegādei soliņu 

krāsošanai. 

Riebiņu novada dome šī gada 2016. gada maijā iesniedza trīs projektu pieteikumus 

biedrības “Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros - projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2201-000002 

“Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada domes sociālā dienesta vajadzībām”, 

projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2202-000004 “Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un 
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uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada 

kultūras namos” un projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2203-000003 “Informatīvās 

infrastruktūras izveide Riebiņu novadā”. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība “Preiļu rajona 

partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests. 

2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome ir saņēmusi apstiprinājumu no Lauku 

atbalsta dienesta visu trīs projektu īstenošanā un 2017. gada notiks šo projektu realizācija. 

Projekta  Nr. 16-03-AL21-A019.2201-000002 “Specializētā autotransporta iegāde 

Riebiņu novada domes sociālā dienesta vajadzībām” mērķis ir iegādāties specializētu 

autotransportu Riebiņu novada sociālā dienesta vajadzībām, tādejādi nodrošinot pensijas 

vecuma personu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nogādāšanu uz sociālās aprūpes vai 

veselības aprūpes u.c. iestādēm, uzlabojot sociālo situāciju novadā, kā arī attīstot jaunu 

sociālo pakalpojumu Riebiņu novadā. Projekta ietvaros tiks iegādāts specializētais 

autotransports, kurš būs aprīkots gan ar nestuvēm gulošu cilvēku pārvadāšanai, gan ar 

ratiņkrēslu, kā arī ar tam atbilstošajiem drošības stiprinājumi cilvēku vešanai. Par specializētā 

autotransporta piegādi tiks slēgts līgums ar SIA “Auto Welle”. Projekta kopējās izmaksas ir 

44 961,00 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 20 000.00 EUR, no attiecināmajām izmaksām 

publiskais finansējums ir 18 000,00 EUR. 

Projekta Nr. 16-03-AL21-A019.2202-000004 “Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde 

un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada 

kultūras namos” mērķis ir pilnveidot Riebiņu novada kultūras namu materiāltehnisko bāzi, 

iegādājoties gaismas aparatūru, tādejādi uzlabojot pasākumu organizēšanas iespējas, veicinot 

novada kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu novadā. Projekta galvenā aktivitāte ir 

mūsdienu prasībām atbilstošu gaismas iekārtu iegāde un uzstādīšana Riebiņu novada kultūras 

centrā, Silajāņu, Galēnu, Stabulnieku, Sīļukalna kultūras namos un Rušonas tautas namā, līdz 

ar to projekta ietvaros tiks iegādāti dažādi gaismas efekti. Par gaismas aparatūras iegādi tiks 

slēgts līgums ar SIA “Čivix”. Projekta kopējās izmaksas 46 742,30 EUR, no tām attiecināmās 

izmaksas 38 630,00 EUR, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums ir 34 767,00 

EUR. 

Projekta Nr. 16-03-AL21-A019.2203-000003 “Informatīvās infrastruktūras izveide 

Riebiņu novadā” mērķis ir Izveidot Riebiņu novada informatīvo infrastruktūru, izgatavojot un 

uzstādot ielu un objektu norādes zīmes, tūrisma objektu norādes, administratīvi teritoriālās 

vienības nosaukumu zīmes un tūrisma stendus Riebiņu novada teritorijā, tādējādi nodrošinot 

iedzīvotājiem un tūristiem informācijas pieejamību un lauku dzīves telpas attīstību. Projekta 

ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt informatīvo infrastruktūru visos Riebiņu novada 

pagastos - Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku, Silajāņu, Riebiņu un Rušonas:  ielu norādes zīmes 
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- 75 gab., virzienu norādes zīmes - 33 gab., "Virziena rādītājs" nr. 704. ceļa zīme - 5 gab., 

stabi ar stiprinājumiem - 70 gab., informācijas objektu norādes stendi - 9 gab., administratīvi 

teritoriālās vienības nosaukumu zīmes - 33 gab., informatīvie tūrisma stendi - 7 gab. Par 

informatīvo zīmju izgatavošanu tiks slēgts līgums ar SIA “Zeize” un SIA “SIGNUM”. 

Projekta kopējās izmaksas 10 453.50 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 10 453,50 EUR, 

no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums ir 7212,92 EUR. 

2016. gadā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija ceļu pārbūvei, projektiem, kas tiks 

iesniegti un realizēti 2017. gadā, LAD Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

2016. gadā pašvaldība ir līdzfinansējusi sekojošus biedrību projektus:  

1) Biedrības “Atspulgs L” projekts ”Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku 

novadā” 341,70 EUR apmērā; 

2) Riebiņu novada attīstības biedrības projekts “Latgales kultūras un mākslas mēnesis 

Riebiņu novadā”, Latgales kultūras programma 2016 - 550,00 EUR apmērā 

2017. gadā turpināsies darbs pie projektu aktivitātēm LAP programmas 2015.- 2020. 

gadam “Pamatpakalpojumi un ciematu attīstība” ietvaros, uzlabojot ceļu infrastruktūras 

Riebiņu novadā. 1.kārta paredzēta Rušonas, Silajāņu un Riebiņu pagasta ceļu atjaunošana, lai 

nodrošinātu kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem. 

Tāpat tiek plānots piedalīties Eiropas reģionāls fonda līdzfinansētās programmas SAM 

3.3.1. aktivitātē ar 2 projektiem: 

1) Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu 

novadā Stabulnieku pagastā ar līdzfinansējumu 22942,00 EUR; 

2) Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība 

Riebiņu novada Galēnu pagastā ar līdzfinansējumu 94500,00 EUR ,Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva –Apšu mājas, Nr. 27 Gribolva –z/s Liepas, Nr. 30 

Gribolva- Vecbeči , Nr. 6 Krištobi-Meža Mičulīši, tiks veikta ceļa klātnes pārbūve un 

pielāgošana smagā transporta kustībai, kā arī asfaltbetona seguma izbūve, novada 

uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. 

Tiek plānots piedalīties Eiropas reģionāls fonda līdzfinansētās programmas aktivitātē 

SAM 5.4.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve Natura 2000 teritorijās- 

dabas liegumā ”Jašas – Bicānu ezers un īpaši aizsargājamā ainavu apvidū “Kaučers” apgūstot 

naudas līdzekļus 15000 EUR apmērā. 

Kā arī tiek plānots piedalīties Eiropas reģionāls fonda līdzfinansētās programmas 

SAM 5.6.2. aktivitātē Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides 

infrastruktūras attīstība ar līdzfinansējums divu gadu griezumā 249148 EUR. 
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Atbalstot novada iedzīvotāju un uzņēmēju aktivitātes, pašvaldība 2017. gada budžetā 

ir paredzējusi atbalstīt iniciatīvas un aktivitātes mazo grantu programmā biedrībām un 

iniciatīvu grupām piešķirot finansējumu 6000 EUR apmērā un uzņēmējdarbības atbalsta 

programmā piešķirot uzņēmējiem finansējumu 8000 EUR apmērā. 

90 000 EUR jeb 18,4 % no sociālās aizsardzības izdevumiem ir plānotie izdevumi 

sociālajiem pabalstiem.  

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Riebiņu novada domes 

saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā 

iztikas minimuma un dzīvokļu pabalstu izmaksu tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus.  

2016. gadā sociālajos pabalstos izmaksāts 58 637 EUR, t.sk. pabalsts GMI 

nodrošināšanai 31 851 EUR, pabalsts komunālajiem maksājumiem 1296 EUR, pabalsti 

veselības aprūpei 1039 EUR, pabalsti ēdināšanai trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm 1200 

EUR, bēru pabalsti 12075 EUR, pabalsti aizbildņiem 576 EUR, sociālās garantijas bērniem 

bāreņiem – 3922 EUR, pārējie pabalsti – ārkārtas situācijas, mācību līdzekļu iegādei 

daudzbērnu ģimenēm – 6678 EUR.  

Tika nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi sociālās aprūpes centrā „Rušona” – 

vidēji gadā 28 iemītniekiem, izmaksas- 22 6506 EUR, sociālā mājā „Rudenāji” tika piedāvāta 

dzīvojamā platība veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām- vasarā 5 

iemītniekiem, rudenī, ziemā vidēji 11 iemītniekiem un 2 krīzes istabiņas 2 invalīdiem, kopējās 

izmaksas –  42794 EUR,  2016.gadā  33 pieaugušie invalīdi  un 2 bērni invalīdi ir saņēmuši  

asistenta pakalpojumus pašvaldībā, kopējās izmaksas – 18138 EUR . 

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 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.  

2016. mācību gadā, Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem,  

tika segti ēdināšanas izdevumi 0,70 eiro centu apmērā  vienā mācību dienā.  

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2016.gadā trūcīgas vai 

ārkārtas, 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 (katram bērnam 
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vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram 

bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām arī 2017. 

gadā īstenos aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. 

Bezdarbnieku skaits, kuri iegūs vai uzturēs darba iemaņas Riebiņu novada pašvaldībā, būs 

tādā pašā skaitā kā pagājušā gadā. 

Nodarbinātības pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka 

pabalstu, ir vismaz 6 mēnešus reģistrēti NVA vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par 

sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem 

vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"). 

Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks saņem atlīdzību – 150,00 

eiro mēnesī, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas 

apdrošināšanai. 

Reģistrētais bezdarba līmenis Riebiņu novadā uz 2016. gada 31. decembri sastādīja 

14,40 % no visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Kopējais bezdarbnieku skaits 463, no 

tiek sievietes – 237, invalīdi – 64, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 34. 

Likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” ir veikti grozījumi sadaļā par 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Tie stājušies spēkā 2014. gada 1.novembrī. 

 Likuma grozījumu mērķis ir nepieļaut spekulāciju ar lauksaimniecības zemi, radīt 

pamatu un garantijas lauksaimnieciskai darbībai Latvijas laukos. 

Darījumus ar lauksaimniecības zemi un to tiesiskumu uzrauga speciāli izveidota 

novada pašvaldības komisija. Tā darbosies Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

Tas nozīmē, ka iesniegumu izskatīšanas maksimālais laiks ir viens mēnesis un to, ka izdotais 

komisijas lēmums ir apstrīdams, ja pašvaldības komisija pieņēmusi negatīvu lēmumu ar 

atteikumu. Pašvaldības rīcībā ir speciāli izveidota iesnieguma forma. 

Riebiņu novada domes kā publisko tiesību subjekts savu funkciju nodrošināšanai veic 

iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, tādējādi veicinot valsts un pašvaldības 

līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. 

Riebiņu novada Iepirkumu komisija 2016. gadā veica 41 iepirkumu (neskaitot cenu 

aptaujas - tirgus izpētes) par kopējo summu EUR 1 916 942,70. 

2016. gadā kopumā sarakstīti 129 iepirkumu organizēšanas, atvēršanas un izvērtēšanas 

sēdes protokoli. 
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 Turpina iznākt domes informatīvais izdevums “Riebiņu novada vēstis”. Informācija 

iedzīvotājiem tiek aktualizēta Riebiņu novada domes interneta mājas lapā www.riebini.lv. 

Plānojot 2017. gada budžetu kārtējam finanšu gadam, tiek ievērots pēctecības un 

perspektīvās attīstības princips.  Pašvaldības attīstībai budžetā ir nepieciešams daudz lielāks 

finanšu līdzekļu apjoms, nekā tas ir šobrīd. Ņemot vērā valsts makroekonomiskos rādītājus to 

sinerģiju ar pašvaldības budžetiem, pašreizējais budžeta ieņēmumu pieaugums faktiski 

nodrošina pašvaldības pamatfunkciju izpildi. Līdztekus racionālai un mērķtiecīgai budžeta 

līdzekļu izlietošanai, nepārtraukti ir jāmeklē iespējas piesaistīt investīcijas un apgūt citus 

likumiskos ieņēmumu avotus. 

Pašvaldības finansiālā stabilitāte veicina investīciju piesaisti un garantē kreditoru 

uzticību, kas ir ļoti būtiski, domājot par novada attīstību kopumā un realizējot šim nolūkam 

izstrādātās programmas.  

Kaut arī 2017. gada budžetā ir iespējams piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas vērsti uz 

novada attīstību, infrastruktūras sakārtošanu, joprojām saglabājas nepieciešamība pēc 

investīcijām. 

Pašvaldības uzdevums 2017. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, ir iedzīvotājiem 

sniedzamo pakalpojumu nodrošināšana likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju ietvaros. 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  Pēteris Rožinskis 
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