
Riebiņu novada domes informatīvais izdevums    u 2016. gada JANVĀRIS    u Nr.1 (120)    u Bezmaksas

Aptauja – iedzīvotāju viedoklis par Riebiņu novada
domes sniegto pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa veic aptauju ar
mērķi noskaidrot Riebiņu novada iedzīvotāju viedokli par novada domes
pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti, paveiktajiem darbiem, problēmām
un to iespējamiem risinājumiem, veicamajiem uzlabojumiem, kā arī
sagatavot priekšlikumus Riebiņu novada domes sniegto pakalpojumu un
visa novada kopējai attīstībai.

Aptauja pieejama pašvaldības vietnē 
www.riebini.lv vai http://www.visidati.lv/aptauja/1141135481/

Aizvadītā gada svarīgākie
notikumi Latvijā un pasaulē,
sportā, kultūrā, dzīvnieku valstī
un ne tas vien – šajās tēmās
aizvadītajā gadā vairāk nekā
11 tūkstoši devīto klašu skolēnu
pārbaudīja savas zināšanas
laikraksta „Diena” mūsdienu
zināšanu pārbaudes konkursā
9. klašu skolēniem „Kas no-
tiek?”.

Konkurence bija liela, bet zi-
nošākie un veiksmīgākie – kopumā
121 devītklasnieks (piecas zino-
šākās klases no katra valsts re -
ģiona un pieci individuālie uzva-
rētāji no dažādām vietām Latvijā)
– tika godināti Rīgā. Ar lepnumu
varam sveikt Riebiņu vidusskolas
9. klases skolēnu Ernestu Zalānu,
kā zinošāko skolēnu Latgalē, un

Sīļukalna pamatskolas 9. klasi
– kā zinošāko klasi.

Šī diena skolēniem pagāja,
iegūstot ne tikai jaunus iespaidus,
bet arī zināšanas – pēc ekskursijas
Saeimā, kur jaunieši varēja uzzināt
interesējošo gan par parlamenta
darbu, gan Saeimas ēku un tās
vēsturi, un mākslas muzeja „Rīgas
birža” ekspozīcijas apskates, de-
vītklasnieki viesojās arī pie Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa
Meln galvju namā un vakarā pie-
dalījās svinīgajā noslēguma pa-
sākumā Rīgas Tehniskās univer-
sitātes Dizaina centrā, kur saņēma
godam nopelnītās balvas. Pa vidu
arī izklaides – kopīga jaunākās
Džeimsa Bonda filmas „Spektrs”
skatīšanās kinoteātrī.

Svinību dienas noslēgumā

balvas uzvarētājiem pasniedza
SIA „Dienas mediji” valdes lo-
ceklis Edgars Kots un, kā pār-
steigums, visus sveica zinātnes
teātris „Laboratorium”, kā arī
grupa „Olas”, mūziķis Mazais
Zaļais un RTU karsēju komanda.
Mēs patiešām priecājāmies par
piedzīvoto. Neapšaubāmi – pozi-
tīvas emocijas!

Vēlos pateikties Ernesta Zalāna
ģimenei, klases audzinātājai Na-
tālijai Smukšai, klasesbiedriem,
kuri bija paveikuši to, ko mēs
visi vēlamies – radījuši audzēknim
apstākļus labu rezultātu sasnieg-
šanai, patiesu prieku par paveikto,
apvienotu ar nevainojamu azartu
apgūt ko jaunu.

Riebiņu vidusskolas direktore 
Ineta Anspoka

Zinošākā klase Latgalē no Sīļukalna pamatskolas, 
zinošākais skolēns – Ernests Zalāns 

Ernests Zalāns ar Latvijas Republikas prezidentu Raimondu Vējoni Melngalvju namā

Gadu mijas slieksnis ir vēris savas durvis
jaunam laika ritējumam, bet 2015. gads –

nemanot aizritējis. Kā jau tas iederas, gads ir
devis daudz dažādus no  ti kumus, lielākoties –
veiksmīgus un prie cīgus brīžus. Atskatoties uz
paveikto, varu teikt, ka gads ir bijis dinamisks
un attīstības ziņā novads virzās uz priekšu.

Pozitīvi ir tas, ka multifunkcionālajam jau-
natnes iniciatīvu centram „Pakāpieni” ir jaunas

telpas un novada jauniešiem – laba vieta, kur interesanti pavadīt
laiku. Riebiņu cie matā, Rēzeknes ielā esam atjaunojuši ielas ap-
gaismojumu, tāpat arī Galēnu ciematā. Beidzot arī Riebiņu vidus -
skolas sporta zālē uzbū vēta jauna, moderna grīda, jo līdzšinējā bija
kritiskā stāvoklī, apgrū tinot iespēju droši darboties gan skolēniem,
gan pieaugušajiem spor ta aktivitātēs. Esmu gandarīts arī par Galēnu
pamatskolas siltinā šanas projektu, kura rezultātā skolas fasāde ir
nosiltināta un iegu vu si estētiski pievilcīgu skatu. Tāpat visās
novada skolās un PII „Sprī dītis” veikti lielāki vai mazāki ieguldī -
jumi remontdarbos. Būtiski, ka ir izdevies novada domes pirmajā
stāvā izbūvēt Valsts un paš val dības vienoto klientu apkalpošanas
centru (VPVKAC), kur novada iedzīvotāji vienuviet varēs saņemt
daudzu iestāžu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociā -
lās apdrošināšanas aģentūras, Uzņē mumu reģistra, Valsts zemes die -
nesta un citu iestāžu pakalpojumus.

Paldies visiem, kuri iesaistās un atbalsta, pulcē ap sevi izglītī -
bas, kultūras, sporta, nevalstiskā sektora aktīvistus, lauksaimniekus
dažādās aktivitātēs.

Jaunajā gadā esam paredzējuši aktīvi darboties, piesaistīt Eiro -
pas fondu piedāvāto finansējumu gan Latgales programmu ietvaros
uzņēmējdarbības attīstībai, gan lauku atbalsta programmu ietvaros,
kur finansējums paredzēts ceļu sakārtošanai, apdzīvotības saglabāšanai
un uzņēmējdarbības veicināšanai. Pašvaldībai jau ir noteikts prio -
ritāro ceļu saraksts remontdarbiem visos novada pagastos. Ar šo
sarakstu varat iepazīties šī mēneša pašvaldības izdevumā. 

Tāpat ir plānots ceļu satiksmes drošības projekts Riebiņu cie -
ma tā, kur paredzēts jau pavasarī uzsākt šī projekta realizāciju, kura
rezultātā tiks turpināta gājēju celiņa un apgaismojuma ierīkošana
ceļa posmā Viļāni–Preiļi–Špoģi. Stabulnieku ciematā plānota ielu
apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde un būvniecība, bet
Riebiņu vidusskolā – gaiteņu remontdarbi, tāpat arī PII „Sprīdītis”
daļējs iekštelpu remonts. Projekta ietvaros plānota Roberta Mūka
muzeja ēkas siltināšana. 

Tā kā samazinājušies izdevumi par īri, jo bērnudārza un domes
administrācijas ēku aizvadītajā gadā esam atpirkuši no SIA „Agro -
firma „Turība””, tad īpašumos varēs ieguldīt ES finansējumus, tos
re novējot. Arī sociālās aprūpes centrs „Rušona” gaida, kad tiks papla -
šinātas telpas. To būs iespējams izdarīt, veicot telpu renovāciju bijušajā
Gai līšu pamatskolas ēkā, tādējādi nodrošinot papildus telpas pan sio -
nāta iemītniekiem, kā arī būtu iespējams izvietot Gailīšu bibliotēku.

Jāatzīst, ka ir prieks par to, ka SIA „Agrofirma „Turība”” ir atra dies
jauns investors, kurš saimnieko efektīvi, investē ievērojamus naudas
līdzekļus uzņēmuma darbības attīstībā un plāno to darīt arī turpmāk,
investējot ražošanas modernizācijā, un šobrīd ir viens no lielākajiem darba
devējiem mūsu novadā. Uzņēmuma priekšsēdētājs ir Jāzeps Šņepsts.

Lai veicinātu iedzīvotāju labklājību un samazinātu novada ģi -
me ņu izdevumu slogu, arī 2016. gadā Riebiņu novada dome plāno
piešķirt brīvpusdienas visiem skolēniem, kas mācās novada izglī -
tības iestādēs. Savukārt, lai veicinātu dzimstību, budžeta projektā
tiek plānots piešķirt dzimšanas pabalstu ģimenēm, kuras deklarētas
novada teritorijā.

Aicinu novada biedrības arī turpmāk līdzdarboties un sekot
līdzi LEADER izsludinātajām programmām, lai piedalītos projektu
izstrādē, jo novada dome ir gatava arī šajā gadā piešķirt līdzfi -
nansējumu biedrību aktivitātēm. 

Kopumā 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi Riebiņu novada
domei tiek prognozēti aptuveni līdzšinējā gada līmenī – gandrīz 
5 miljonu apmērā, kas ir pietiekami, lai nodrošinātu novada iestāžu
pamatvajadzības un to funkciju izpildi. Protams, lai realizētu lielos
Eiropas projektus, būs nepieciešams ņemt aizdevumus Valsts kasē,
par ko lems novada domes deputāti. Jāpiebilst, ka līdz ar Saeimā
pieņemto jauno Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu, novads
šajā gadā ieņēmumos zaudēs EUR 126 000,00, ko līdz šim saņēma
visi Latgales novadi.

Ticēsim sev un darīsim to, ko varam paveikt paši! Atbalstīsim viens
otru! Lai labas dienas, gaišas domas, idejas un svētīgi darbi 2016. gadā!

Patiesā cieņā, 
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis

Aizvadītā gada beigās Riebi -
ņos, veikalā „Elvi” (Saules ielā
7) tika atklāts jau četrpadsmitais
bankomāts, ko „Swedbank”
apņēmusies uzstādīt novados,
kuros līdz šim nebija nevienas
bankas bankomāta. Iniciatīva
tiek īstenota „Swedbank” iz-
strādātās Latvijas reģionu at-
tīstības programmas ietvaros.

Riebiņu novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Rožinskis ban-
komāta atklāšanas dienā norādīja:
„Bankomāta uzstādīšana Riebiņu
novadā ir sen gaidīts notikums,
jo kopš 2012. gada bankomāts
skaidras naudas izņemšanai Rie-
biņu novada teritorijā nebija pie-
ejams. Priecājamies, ka šis pa-
kalpojums turpmāk mūsu iedzī-
votājiem būs pieejams tepat nova -
da attīstības administratīvajā centrā,
tas būtiski atvieglos skaidras nau-
das operācijas un uzlabos iedzī-
votāju dzīves kvalitāti. Vēlos izteikt
pateicību „Swedbank” par atbalstu,
paplašinot finanšu pakalpojumu
pieejamību lauku reģionos”.

Bankomāts Riebiņu ciematā
uzstādīts veikala „Elvi” telpās,
un klientiem tas būs pieejams
veikala darba laikā – katru dienu
no plkst. 9.00 līdz 20.00. Banko-
mātā skaidru naudu bez komisijas

maksas var izņemt ne tikai „Swed-
bank”, bet arī SEB bankas un
DNB bankas klienti.

2015. gada aprīlī „Swedbank”
publiskoja Latvijas reģionu attīs-
tības programmu, noslēdzot sa-
darbības memorandu ar Latvijas
Pašvaldību savienību par finanšu
pakalpojumu pieejamības papla-
šināšanu Latvijas reģionos. Sa-
skaņā ar parakstīto memorandu
papildus bankas fiziskās pieeja-
mības paplašināšanai „Swedbank”

atbalstīs ekonomiskās aktivitātes
atjaunošanos Latvijas novados,
piedāvājot kreditēšanas pakalpo-
jumus, kas īpaši pielāgoti novadu
uzņēmēju un iedzīvotāju prasībām.
Tie sevī ietver gan mikrokredītus
nelielu pamatlīdzekļu iegādei vai
apgrozāmo līdzekļu papildināšanai
uzņēmumiem, gan hipotekāros
kredītus ar atvieglotiem nosacī-
jumiem mājokļa iegādei ģimenēm
ar bērniem, gan arī ēku energo -
efektivitātes finansēšanu.

Riebiņos atkal iespējams izņemt skaidru naudu

Atklājot „Swedbank” bankomātu Riebiņos, simboliski skaidras naudas
izņemšanu veica „Swedbank” klientu servisa pārvaldes Ārrīgas reģiona
vadītājs Mārtiņš Drusts un Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis
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Novada kārtībnieki
informē par paveikto decembrī

Riebiņu novada domes vecākais kārtībnieks Raimonds Cim -
diņš informē, ka aizvadītā gada decembrī novada kārtībnieki
nodrošināja sabiedrisko kārtību četros pašvaldības organizē -
tajos kultūras un atpūtas pasākumos.

Aizvadītajā mēnesī tika izskatītas deviņas sūdzības – 3 par māj-
dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, 4 par labiekārtošanas
noteikumu pārkāpšanu, 1 par sabiedriskās kārtības noteikumu pār-
kāpšanu un 1 par sociālo dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu
pārkāpšanu. 

Novada kārtībnieki piedalījās divos reidos pa pašvaldības teritorijā
esošajiem mežu masīviem. Tāpat arī uz ezeriem tiek veikta kontro -
le par licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu novada
ūdenstilpēs. Iedzīvotāju zināšanai – Riebiņu novada kārtībnieki pa-
stāvīgi veic profilaktisko un preventīvo darbu novada teritorijā.

Riebiņu novada kārtībnieku pieņemšanas laiks Riebiņos:
katru otrdienu no plkst. 9.00–12.00 Riebiņu kultūras centra
otrajā stāvā. Tāpat iespējams sazināties arī pa tālruni – mob.
tālruņa numurs: 27704945.

Vecākais kārtībnieks Raimonds Cimdiņš 

Pašā aizvadītā gada nogalē – 28. decembrī, Rēzeknē, Latgales
vēstniecībā GORS norisinājās Latgales skolu atbalsta fonda
„Veronika” gada noslēguma pasākums, kura ietvaros tika
godināti goda titula „Gada skolotājs – 2015” ieguvēji.

Sveicam Riebiņu vidusskolas pedagoģes Ritu Pudāni un Āriju
Bergmani-Sprūdžu, saņemot diplomu par atbildību, kvalitāti,
radošumu un lielu personīgo ieguldījumu izglītošanas un audzināšanas
darbā. Apsveikumiem pievienojās arī Eiropas Parlamenta deputāte
Inese Vaidere un pasniedza atzinības rakstus 25 Latgales skolotājiem,
kuri šogad savās skolās saņēmuši goda nosaukumu „Gada skolo-
tājs”.

„Augstu vērtēju skolotāju darbu, jo sevišķi – reģionos, kur
skolotājs sniedz ne tikai zināšanas, bet arī veic sabiedriski nozīmīgu
darbu. Tieši tāpēc vēlos pateikties un dāvināt skolotājiem iespēju
apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē,” norādīja Eiroparlamenta
deputāte Inese Vaidere. 

Sakām sirsnīgu paldies skolotājām par lielisku darbu un iegul -
dījumu izglītības veicināšanā. Jāpiebilst, ka Latgales skolu atbalsta
fonda „Veronika” darbības mērķis ir reālu un ilgstošu atšķirību mazi-
nāšana Latgalē, atbalstot reģiona skolas, uzlabojot skolēnu un
skolotāju darba un sadzīves apstākļus.

Riebiņu vidusskolas direktore 
I. Anspoka

Riebiņos labiekārto pagalmu
Riebiņu ciemata Rēzeknes ielas 1. nama 2. kāpņutelpas ini -

cia tīvas grupa ir realizējusi Riebiņu novada domes izsludināto
mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada
attīstībā” projektu „Riebiņu ciemata, Rēzeknes ielas 1 pagalma
un 2. kāpņutelpas labiekārtošana”. Ieguldot savu darbu, līdzek -
ļus un saņemot papildus finansējumu no pašvaldības, Riebiņu
ciemats ieguvis sakārtotu un drošu vidi.

Projekta ietvaros pilnībā izdevās īstenot sākotnēji ieplānotos
dar bus un noteiktos mērķus – labiekārtot pagalmu un veikt kos -
mētisko remontu kāpņutelpā. Projekta laikā izdevās labiekārtot
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmu, uzlabot teritorijas un
kāpņutelpas vi zuālo skatu un funkcionālo pielietojumu. Pēc projektā
veiktajiem darbiem labiekārtots dzīvojamās mājas pagalms, atvedot
melnzemi, iestādot košumkrūmus un kokus, nomainītas un nokrāsotas
soliņu sēdvirsmas, kā arī nokrāsotas rotaļu laukumā esošās vecās
metāla konstrukcijas. Rēzeknes ielas 1. nama 2. kāpņutelpas iedzī -
votāji pa šu spēkiem veica kāpņutelpas kosmētisko remontu,
špaktelējot un krāsojot griestus, sienas, margas, logu rāmjus un durvis.

Projektā kopumā iesaistījās 25 cilvēki. Šī iniciatīva veicināja iedzī -
votāju iesaistīšanos kopīga projekta realizācijā un līdzdalībā, bet Rie -
biņu novada Riebiņu ciemata centrs ir ieguvis sakārtotu, vizuāli pie -
vilcīgu daudzdzīvokļu nama pagalmu, drošu un skaistu vietu ciemata
bērniem. Šī projekta realizācijā tika ieguldīti pašvaldības līdzekļi EUR
409,00 apmērā un EUR 517,00 – pašu projekta iesniedzēju līdzekļi.

R. Naglis, projekta realizētājs

Atskatoties uz aizvadīto gadu un ieskatoties
dzimtsarakstu nodaļas statistikas ailēs, nākas
secināt, ka Riebiņu novadā 2015. gadā dzimstība
ir saglabājusies praktiski nemainīga – piedzimis
pat par vienu bērniņu vairāk nekā iepriekšējā
gadā.

2015. gadā novadā piedzimuši 27 bērni: 14 zē -
ni un 13 meitenes. Astoņi bērni savās ģimenēs ir
pirmie bērni, vienpadsmit – otrie bērni, bet astoņi
bērni dzimuši ģimenēs, kurās aug trīs un vairāk
brāļi un māsas. No visiem bērniem divdesmit trīs ir
latvieši, bet četriem bērniem ir cita tautība.

Vecāki saviem bērniem devuši skaistus vārdus.
Novadā aug meitenes – Agnese, Antra, Amēlija,
Līga, Justīne, Olga, Madara, Una, Baiba, Svetlana,
Alise, divām meitenēm dots vārds Beāte, un zēni –
Osvalds, Marks, Dāvids, Ronalds, Maksims, Rinats,
Arkādijs, Reinis, Kristaps, Markuss, diviem zēniem
dots vārds Daniels un diviem – Matīss.

2015. gadā reģistrētas 39 laulības, svinētas 5 zel -
ta un 4 sudraba jubilejas pāriem, kuri laulībā no-
dzīvojuši attiecīgi 50 un 25 gadus. Baznīcās lau lā -
jušies 34 pāri. Par laulību jubilāriem esmu stāstījusi
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Riebiņu
Novada Ziņas”, kā arī reģionālajos laikrakstos
„Novadnieks” un „Vietējā Latgales Avīze”. Laulību
reģistrācijās un arī ikdienā esam saņēmuši pateicības
par to, ka pasākumus ir ērti apmeklēt arī cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, jo telpās ir lifts.

2015. gadā miris 81 cilvēks – 37 vīrieši un 
44 sie vietes, 64 pensijas vecuma cilvēki, 63 lat -
vieši un 18 citas tautības cilvēki. Mirušo iedzīvotāju
vidējais vecums – 75 gadi, vīriešiem – 70 gadi, sie-
vietēm – 80 ga di. Vecākajam mirušajam vīrietim ir
90 gadi, ve cākajai mirušai sievietei – 98 gadi.  Jā-
piebilst, ka no mirušajiem deviņdesmit gadu
slieksni bija sasnieguši 9 cilvēki.

Līdz 2016. gada 1. pusgada beigām Tieslietu
mi nistrija izvērtēs, kā īstenot praksē pirmslaulību
apmācības programmu personām, kuras vēlas
reģistrēt laulības, un sniegs priekšlikumus par šīs
programmas ieviešanas procesu un ar to saistītajām
izmaksām. Personas kursus varēs apmeklēt brīv -
prātīgi, un tie būs bez maksas. Tāpat Tieslietu mi-
nistrija ir sagatavojusi grozījumus likumos, lai no-

tāriem dotu tiesības reģistrēt laulības. Šajos gro -
zījumos paredzēts atteikties no laulību liecinieku
klātbūtnes laulības reģistrācijas procesā gan pie
notāra, gan dzimtsarakstu nodaļā.

Joprojām aktuāls jautājums ir par situāciju, kad
personas, kuras maina uzvārdu, noslēdzot laulību,
nespēj ātri nomainīt personu apliecinošo dokumentu,
kas kļuvis nederīgs, jo tūlīt pēc laulības ceremonijas
dodas ceļojumā. Šajā gadījumā Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likuma grozījumu projektā ir paredzēta
iespēja uzvārdu nomainīt viena mēneša laikā pēc
laulības noslēgšanas. To varēs izdarīt uz personu
iesnieguma pamata, veicot papildinājumus laulību
reģistra ierakstā un izsniedzot jaunu laulības aplie-
cību.

Jāpiebilst, ka 2017. gadā būs jaunumi arī per -
so nas kodu piešķiršanā. Pieņemti grozījumi Iedzī -
votāju reģistra likumā, kas nosaka personas kodu
bez dzimšanas datiem ieviešanu no 2017. gada 1. jū -
lija. No šī datuma jebkurš iedzīvotājs varēs lūgt
piešķirt jaunu personas kodu bez dzimšanas da -
tuma norādīšanas, ja vien to vēlēsies. Personas ko -
du piešķirs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Jaundzimušajiem jaunais personas kods tiks pie -
šķirts, jau izsniedzot dzimšanas apliecību. Jaunais
personas kods tiks veidots no vienpadsmit cipa -
riem. Personas koda pirmie cipari būs 32, bet pā -
rējos izveidos sistēmas īpašā programma. Šobrīd ir
grūti paredzēt, cik daudz personu vēlēsies mainīt
kodu, jo pēc tam būs jāmaina arī personu ap -
liecinošie dokumenti. Taču skaidrs ir viens –  jau
ša jā gadā  sistēmas un dažādu programmu piln -
veidošanā būs jāiegulda pamatīgs darbs, jo iedzī -
votāju reģistrā saglabāsies arī vēsturiskā informācija
par personas iepriekšējo kodu.

Pagājušajā gadā bez civilstāvokļa aktu reģistriem
un apliecībām sagatavoti un izsniegti 342 dažāda
veida dokumenti. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī
šogad plānojam rīkot kāzu jubilejas, jo šos pa -
sākumus atbalsta novada dome. Lūdzam tos pārus,
kuri 2016. gadā vēlēsies svinēt Sudraba, Zelta vai
pat Dimanta kāzu jubileju, laikus pieteikties no -
vada dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
M. Litauniece

2015. gadā Riebiņu novadā dzimstība
saglabājusies līdzšinējā līmenī

GGooddiinnāātt ii   ggaaddaa  ppeeddaaggooggii

Goda titula „Gada skolotājs – 2015” ieguvējas, Riebiņu vidusskolas pedagoģes – Rita Pudāne (2. rindā pirmā
no kreisās) un Ārija Bergmane-Sprūdža (2. rindā sestā no kreisās)

Riebiņu novada dome sadarbībā ar biedrību „Dau -
gavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības
centrs” 2015. gadā uzsāka Latvijas vides aizsardzības
fonda projektu „Dabas aizsardzības plānu izstrāde
dabas liegumiem „Rušonu ezera salas” un „Lielais
Pelečāres purvs”, un dabas aizsardzības plāna aktua-
lizēšana dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers””
(Reģ. Nr. 1-20/106), kura ietvaros plānots izstrādāt
dabas aizsardzības plānus minētajām trim Riebiņu
novada īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2016. gada
novembrim.

Aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu iz -
strāde ir vitāli nepieciešama, lai saskaņotu dabas aiz -

sardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona
ilgtspējīgas attīstības intereses, nodrošinot teritorijas
dabas vērtību saglabāšanu, kā arī lai nodrošinātu labvēlīgu
aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamām sugām un
īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā
šī teritorija ir izveidota.

Līdz šim pieejamā informācija par minētajos dabas
liegumos sastopamajām īpaši aizsargājamām sugām un
īpaši aizsargājamiem biotopiem ir novecojusi. 

Ilgtspē jīgai dabas vērtību saglabāšanai norādītajās
ĪADT nepieciešams veikt dabas vērtību inventarizāciju,
precizējot īpaši aizsargājamo biotopu platības, tajos sa-
stopamo īpa ši aizsargājamo sugu sarakstus, novērtējot
sugu populāciju izmērus, izvērtējot iespējamos apdrau-

dējumus un sagatavojot ieteikumus to saglabāšanai. Ne-
pieciešamo apsaimniekošanas pasākumu plānošanai un
īstenošanai nepieciešams sagatavot detalizētu kartogrā -
fisko materiālu, izstrādāt ieteikumus teritoriju funkcionā -
lajam zonējumam, kā arī izskatīt nepieciešamību teritoriju
individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteiku-
miem.

Projekta ietvaros 2015. gadā jau ir veikta lielākā daļa
no paredzētajiem lauka pētījumiem, kuru ietvaros
apsekotajās Riebiņu novada īpaši aizsargājamajās dabas
teritorijās ir konstatētas daudzas Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamās sugas un biotopi, kuru dabas aizsardzības
vērtība ir nozīmīga ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Sa-
vienības mērogā. 

Notiek dabas aizsardzības plānu izstrāde 
Riebiņu novada īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
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DOMES LĒMUMI
15. decembrī notika kārtējā Riebiņu novada do mes

sēde

Apstiprina prioritāro Riebiņu novada
autoceļu sarakstu 

Domes sēdē deputāti apstiprināja prioritāro Riebiņu
novada autoceļu sarakstu Riebiņu novada ceļu infrastruktūras
uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu
apdzīvotību (ceļu sarakstu skat. rakstā „Par prioritārajiem
Riebiņu novada autoceļiem”). Rušonas pagastā apstiprināti
8 prioritārie ceļi ar kopgarumu 17,14 km, Sīļukalna
pagastā – 8 ceļi ar kopgarumu 16,87 km, astoņi ceļi
Riebiņu pagastā ar kopgarumu 16,39 km, četri ceļi
Silajāņu pagastā ar kopgarumu 10,10 km, Galēnu
pagastā – 7 ceļi ar kopgarumu 14,62 km – un četri ceļi
Stabulnieku pagastā ar kopgarumu 12,31 km.

Domes sēdē noteikts izstrādāt tehniskos projektus
šādiem Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem: Nr. 20
Kliškovas–Sededži–Stupāni 0,00–1,10 km un Nr. 42
Kliškovas–Sededži 1,76–2,46 km pārbūve; Riebiņu
novada pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela (Kastīrē)
0,00–0,62 km pārbūve; Riebiņu novada pašvaldības
autoceļa Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona 0,00–1,82 km
pārbūve; Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Nr. 9 Kot-
lerova–Latviešu Balbārži 0,00–2,50 km un Nr. 7 Antāni–
Kotlerova 1,20–2,10 km pārbūve; Riebiņu novada paš -
valdības autoceļa Nr. 1 Riebiņi–Kalnacki 0,00–3,42 km
pārbūve. Domes sēdē noteikts, ka autoceļu kilometrāža
pēc projektēšanas darbiem var mainīties.

Tāpat pieņemts lēmums uzsākt projektu realizāciju
2016. gadā: ceļu infrastruktūras uzlabošana Riebiņu
novadā, 1. kārta – Rušonas, Silajāņu un Riebiņu pagasta
ceļu atjaunošana (ceļu infrastruktūras uzlabošana, lai vei-
cinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību) Riebiņu
novada pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas–Sededži–
Stupāni 0,00–1,10 km un Nr. 42 Kliškovas–Sededži
1,76–2,46 km pārbūve; Riebiņu novada pašvaldības
autoceļa Nr. 15 Upes iela (Kastīrē) 0,00–0,62 km
pārbūve; Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Nr. 35 Lu-
bāni–Spuldzeņi–Rušona 0,00–1,82 km pārbūve; Riebiņu
novada pašvaldības autoceļa Nr. 9 Kotlerova–Latviešu
Balbārži 0,00–2,50 km un Nr. 7 Antāni–Kotlerova 1,20–
2,10 km pārbūve, un Riebiņu novada pašvaldības
autoceļa Nr. 1 Riebiņi–Kalnacki km 0,00–3,42 pārbūve.

Slēdz līgumus
un izstrādā dokumentāciju 

Novada domes deputāti pieņēma lēmumu slēgt ar
2016. gada 1. janvāri telpu nomas līgumu uz nenoteiktu
laiku ar VAS „Latvijas Pasts” par telpām ar kopējo
platību 67 m², kas atrodas ēkā – Administratīvais centrs,
kadastra Nr. 7662-005-0691, Saules ielā 8, Riebiņos,
Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326. Telpas tiek
iznomātas VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļas darbības
nodrošināšanai.

Pieņemts lēmums noteikt nomas maksu EUR 1,95

bez PVN (21%) par vienu kvadrātmetru. Papildus nomas
maksai veikt apmaksu par: atkritumu izvešanu saskaņā ar
Riebiņu novada domes sēdes 2012. gada 11. septembra
lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 13); komunālajiem pakalpo-
jumiem – ūdeni un kanalizāciju – saskaņā ar Riebiņu
novada domes sēdes 2015. gada 21. aprīļa lēmumu Nr. 4
(protokols Nr. 6); par siltumu, kur pakalpojuma tarifs ir
EUR 1,60 par vienu kvadrātmetru (bez PVN) mēnesī, kā
arī elektrību saskaņā ar skaitītāja rādītājiem un VAS
„Latvenergo” noteiktajiem tarifiem. 

Domes sēdē apstiprināta līguma slēgšana ar VAS
„Latvijas Valsts ceļi” par gājēju – velosipēdistu celiņa un
apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu.

Tāpat domes deputāti apstiprināja līguma slēgšanu ar
SIA „Latgales reģionālā televīzija” par TV raidlaika iz-
mantošanu 2016. gadā ar pasūtījuma summu EUR
1801,32, kur līdzekļus pasūtījumam noteikts iekļaut
2016. gada budžeta projektā.

Domes sēdē pieņemts lēmums veikt dokumentācijas
izstrādi remontdarbu veikšanai: Riebiņu vidusskolā
(gaiteņi), dzīvojamās mājas vienā sekcijā Skolas ielā 8,
Stabulniekos, PII „Sprīdītis” un Riebiņu novada domes
administratīvajā ēkā

Izsniedz tirdzniecības atļauju
Domes sēdē pieņemts lēmums izsniegt tirdzniecības

atļauju SIA „MILKANS” autoveikalam no 16.12.2015.
līdz 15.12.2016. tirdzniecībai ar pārtikas, pirmās nepie-
ciešamības nepārtikas precēm un alu Riebiņu novada te-
ritorijā katru nedēļu otrdienās maršrutā: Pīzāni – plkst.
10.40, Skangeļi – 11.30, Makarovka – 13.00, Lomi –
13.40 un Maltas Trūpi – 14.00.

Izslēdz automašīnu no pamatlīdzekļiem 
Domes deputāti pieņēma lēmumu izslēgt no pamatlī-

dzekļu saraksta kravas furgonu Volkswagen Transporter,
reģ. nr. FJ8334, izlaides gads – 1997., pamatojoties uz
lielo nolietojumu, slikto tehnisko stāvokli, un veikt cenu
aptauju par izdevīgāko automašīnas pārdošanu metāllūžņos.

Apstiprina prēmiju izmaksu
Domes sēdē pieņemts lēmums izmaksāt prēmijas

75% apmērā no mēnešalgas Riebiņu novada pašvaldībā
pastāvīgi strādājošiem darbiniekiem, kuriem pašvaldībā
ir pamata darbavieta un kuri 2015. gadā ir nostrādājuši
pilnu gadu, par kvalitatīvu un apzinīgu ieguldīto darbu
Riebiņu novada pašvaldībā 2015. gadā.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pie-
ņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:

‚ ar SIA „RECRO - N” par Riebiņu novada pašval-
dības autoceļu 2015./2016. gada ziemas dienesta ikdienas
uzturēšanas darbu veikšanu („Riebiņu novada Galēnu un
Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas
uzturēšanas darbi 2015./2016. gadā”) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 26 275,85 (bez PVN);

‚ ar IU „Genādijs Petrovs” par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu 2015./2016. gada ziemas dienesta
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu („Riebiņu novada
Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas
uzturēšanas darbi 2015./2016. gadā”) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 17 505,00 (bez PVN);

‚ ar ZS „Ozoli” par Riebiņu novada pašvaldības
auto ceļu 2015./2016. gada ziemas dienesta ikdienas uz-
turēšanas darbu veikšanu („Riebiņu novada Riebiņu un
Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas
uzturēšanas darbi 2015./2016. gadā”) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 29 400,00 (bez PVN);

‚ ar IU „Genādijs Petrovs” par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu 2015./2016. gada ziemas dienesta
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu („Riebiņu novada
Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas
uzturēšanas darbi 2015./2016. gadā”) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 12 355,00 (bez PVN);

‚ ar IK „Lat audio” par skaņu un gaismu apa ra -
tūras, mūzikas instrumentu iegādi Riebiņu novada
kultūras un izglītības iestādēm (2. daļa „Mūzikas
instrumentu iegāde Riebiņu novada kultūras un izglītības
iestādēm”) ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 799,70 (bez
PVN);

‚ ar SIA „Čivix” par skaņu un gaismu aparatūras,
mūzikas instrumentu iegādi Riebiņu novada kultūras un
izglītības iestādēm (1. daļa „Skaņu un gaismu aparatūras
iegāde Riebiņu novada kultūras un izglītības iestādēm”)
ar piedāvāto līgumcenu EUR 4 566,69 (bez PVN).

29. decembrī notika Riebiņu novada domes ārkārtas
domes sēde

Piešķir līdzfinansējumu, 
uzsāk dokumentu aktualizāciju

Domes sēdē pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu
EUR 450,00 VKKF Latgales programmas projektam
„Ziniet – man jābrauc uz Latgali, lai sāktu dzīvot no ma-
zumiņa” (R. Mūks), līdzekļus paredzot 2016. gada
budžetā. Finansējums paredzēts 10. Latvijas skolu
audzēkņu R. Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa
noslēguma pasākuma dalībnieku ēdināšanai 2016. gada
15. janvārī Galēnu pamatskolas sporta zālē.

Domes deputāti lēma uzsākt Riebiņu novada Attīstības
programmas 2012.–2018. gadam Stratēģiskās daļas Rīcī -
bas plāna un Investīciju plāna aktualizāciju. Nolemts kā
at bil dīgo par iepriekšminēto dokumentu aktualizāciju
norī kot Attīstības un plānošanas daļas vadītāju Inesi Rei-
tāli.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemto lēmumu

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pie-
ņemto lēmumu par pretendenta noteikšanu iepirkumā.
Nolemts slēgt līgumu:

‚ ar SIA „SELDING” par higiēnas preču, sadzīves
ķīmijas un speciālo mazgāšanas līdzekļu piegādi Rie -
biņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 4158,87 (bez PVN).

Riebiņu novada dome 13., 14., 15. un 27. ok-
tobrī organizēja novada iedzīvotāju un uzņēmēju
sanāksmes, kuru laikā tika lemts par to, kuru
pašvaldības grants ceļu atjaunošanu nepieciešams
iekļaut Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Apspriedes laikā tika pārrunāti atlases kritēriji,
pēc kuriem tiks izvēlēti pašvaldības ceļi rekons-
trukcijai, un pārskatīts prioritāro ceļu saraksts.
Notika diskusijas ar iedzīvotājiem par ceļu pārbūves
darbiem pagastos, tika uzklausīti iedzīvotāju un
uzņēmēju priekšlikumi. Riebiņu novada  pagastu
teritoriālajām komisijām tika uzdots izvērtēt
pagasta autoceļus un ielas atbilstoši Riebiņu
novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants
ceļu un ielu noteikšanas kritērijiem, kuri pieņemti
Riebiņu novada domes sēdē, ņemot vērā ceļu prio-
ritāro sarakstu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmēju sa-
nāksmju rezultātus.

Riebiņu novada dome ir apstiprinājusi Riebiņu
novada pagastu teritoriālo komisiju izvērtēto un
iesniegto prioritāro Riebiņu novada autoceļu
sarakstu Riebiņu novada ceļu infrastruktūras uzla-
bošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu
apdzīvotību.

Riebiņu novada autoceļi sarindoti šādā prioritārā
secībā, ar pēctecības principu pa pagastiem (skat.
tabulu blakus):

Par prioritārajiem Riebiņu novada autoceļiem
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Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

Sāks darboties slēpju noma
Līdz ar ziemas iestāšanos pašvaldībā vēršas iedzīvotāji ar

jautājumu par iespēju iznomāt slēpes. Informējam – tiklīdz
sniega segas biezums būs pietiekams, trijos Riebiņu novada
pagastos – Riebiņos, Rušonā un Stabulniekos – tiks izveidotas
slēpošanas trases ar iespēju bez maksas iznomāt slēpošanas in-
ventāru. 

Riebiņu pagastā slēpošanas aprīkojumu varēs saņemt Riebiņu
vidusskolā, Liepu ielā 21, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu
novadā. Trase un inventārs pieejams sestdienās un svētdienās no
plkst. 12.00 līdz 16.00 (iepriekš sazinoties pa tālruni 26173320 ar
sporta metodiķi).

Stabulnieku pagastā slēpošanas aprīkojumu var saņemt Dravnieku
pamatskolā, Skolas ielā 4, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā.
Trase un inventārs pieejams pēc iepriekšējas vienošanās ar sporta
metodiķi Āriju Puduli pa tālruni 29454928.

Rušonas pagastā slēpošanas aprīkojumu var saņemt Rušonas
pamatskolā, Liepu ielā 5A, Kastīrē, Rušonas pagastā, Riebiņu
novadā. Trase un inventārs pieejams pēc iepriekšējas vienošanās ar
sporta metodiķi Aināru Kalvānu pa tālruni 25918877.

Jāpiebilst, ka pēc inventāra lietošanas tas jāatdod atpakaļ tajā
pašā dienā tā sākotnējā stāvoklī. Jebkuru neskaidrību gadījumā
lūgums sazināties ar sporta komisijas priekšsēdētāju Rolandu Nagli
pa tālruni: 26173320. Aicināti visi slēpot gribētāji!

Sporta komisijas priekšsēdētājs R. Naglis

Vecā gada izskaņā, 27. decembrī jau tradi-
cionāli tiek organizēts Ziemassvētku volejbola
turnīrs Riebiņu vidusskolas sporta zālē, kur
vienas dienas laikā novada spēcīgākās vīriešu
volejbola komandas cīnās par godalgām. 

Šoreiz turnīrā startēja rekordliels komandu
skaits – sešas. Divas vienības bija no Sīļukalna pa-
gasta, pa vienai no Stabulniekiem un Riebiņiem,
domubiedru komanda „A & R”, kā arī ciemiņi no
Rožupes pagasta.

Pie izcīnītām uzvarām netika domubiedru ko-
manda „A & R”, kā arī samierināties ar trešo vietu
grupā un izstāšanos no cīņas par medaļām nā -
cās ciemiņiem – Rožupes pagasta vīriem. 

Pieaicinot talkā volejbola lietpratējus no kaimiņu
novada, Ziemassvētku volejbola turnīrā pirmoreiz
triumfēja komanda Sīļukalns II (Andris Jaungailis,
Valdis Aizpūriets, Juris Jaungailis, Armands Aiz-
purviets, Mārtiņš Upenieks, Andrejs Gendels,
Mārtiņš Jeļisejevs, Raitis Doļņikovs un Pēteris
Stankevičs), aiz sevis atstājot Stabulnieku komandu,
bet bronzas godalgas izcīnīja Riebiņu komanda,
kas pieveica otru sīļukalniešu vienību.

Pirmo triju vietu godalgotās komandas saņēma
Riebiņu novada domes sarūpētās medaļas un kausus.

Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Pirmo triju vietu ieguvējkomandu kopbilde

Rekordliels dalībnieku skaits
Ziemassvētku volejbola turnīrā 

Aizvadītajā gadā no 7. līdz 10. decembrim
Briselē (Beļģijā) 15 Latvijas pašvaldību sabiedrisko
attiecību speciālistiem bija iespēja piedalīties
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotā
mācību vizītē Eiropas Komisijā, Eiropas Parla-
mentā un Reģionu komitejā. 

Latvijas pašvaldību pārstāvji uzzināja jaunāko
informāciju par aktualitātēm Eiropas Savienības
īstenotajā Austrumu partnerības, lauksaimniecības
un reģionālās attīstības politikā. Tāpat sabiedrisko

attiecību speciālistiem bija iespēja klātienē izjautāt
vairākus Eiropas Parlamenta deputātus no Latvi -
jas – Ivetu Griguli, Andreju Mamikinu, Inesi Vai -
deri un Robertu Zīli. 

Reģionu komitejā pašvaldību pārstāvji uzzināja
vairāk par Latvijas delegācijas Reģionu komitejā
darbību un būtiskākajiem pēdējā laikā pieņemtajiem
Reģionu komitejas atzinumiem, kas pievērsuši ES
likumdevēju vērību vietējo un reģionālo pašvaldību
vajadzībām un interesēm. 

Vizītē piedalījās sabiedrisko attiecību pārstāvji no Amatas, Apes, Iecavas, Daugavpils, Kocēnu, Līvānu,
Riebiņu, Rundāles, Saldus, Talsu, Tukuma novada un Vidzemes plānošanas reģiona

Pašvaldību sabiedrisko attiecību 
pārstāvji iepazīst ES institūciju darbu

PASĀKUMI JANVĀRĪ
Riebiņu KC
F 29. janvārī plkst. 22.00 grupas „Forte” 15 gadu

jubilejas un atvadu tūres koncerts ar grupas pirmo
sastāvu „Īpašais notikums”. Deju grīdu pirms un pēc
koncerta kustinās grupa „Zaļā gaisma”. Ieejas maksa –
EUR 4, pēc plkst. 0.00 – EUR 5.

Stabulnieku KN
F 23. janvārī plkst. 22.00 balle kopā ar Brāļiem

Pun cuļiem. Ieejas maksa – EUR 4.
F 30. janvārī plkst. 19.00 koncerts – sadancis. Pie -

dalās TDK no Stabulniekiem, Varakļāniem, Viļāniem,
Dricāniem u.c. Ieeja – bez maksas.

Rušonas KN
F 30. janvārī plkst. 15.00 Novadnieku balle.

Galēnu KN
F 23. janvārī plkst. 19.00 koncerts „Amizierēšanās

Galēnos” kopā ar tautu deju kolektīvu „Amizieris” un
draugu kopu piedalīšanos. Ieeja – bez maksas.

Sīļukalna KN
F 16. janvārī plkst. 22.00 ikgadējās „Jubileju bal -

lītes” 5 gadu jubilejas pasākums. Piedalās „Galaktika”,
„Green Light”, „Liepavots”, īpašie pusnakts viesi –
grupa „Olas”. Pasākumu vada dj Aivis. Tradicionāli –
super lielā jubilāru torte ikvienam. Vakara gaitā dažādi
pārsteigumi, konkursi un balvas. Darbosies bufete.
Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 – EUR 5, vēlāk – EUR 7.

F 30. janvārī plkst. 22.00 balle kopā ar grupām
„Velves” un „Kreisais pagrieziens”. Ieejas maksa līdz
plkst. 23.00 – EUR 3, pēc tam – EUR 4.

Silajāņu KN
F 16. janvārī plkst. 18.00 Vecā – Jaunā gada noti -

kumam veltīts koncerts. Ieeja – bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 6. janvāra skatāma tematiskā izstāde „Sports

un sportisti Riebiņu novadā”.
F No 11. janvāra Lolitas Stupānes radošo darbu iz -

stāde „Ierāmēts gads”.
F 29. janvārī plkst. 14.00 tikšanās ar izstādes „Ierā -

mēts gads” autori Lolitu Stupāni.
F 30. janvārī plkst. 13.00 radošā darbnīca „Uzbur

sveces māju”. Svečturu apdare un greznošana, izmantojot
sintētiskos un dabas materiālus.

Ar visiem janvārī paredzētajiem pasākumiem, lite-
rārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazī -
ties http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli
vai  sociālajos tīklos: 

http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lū gums
sekot informācijai afišās!


