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Paziņojums par Riebiņu novada attīstības 
programmas 2019.–2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2018. gada 20. februāra
lēmumu «Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.–
2025. gadam izstrādes uzsākšanu» (protokols Nr. 4, 6.§) uzsākta
jauna Riebiņu novada attīstības programmas izstrāde.

Par programmas izstrādes vadītāju apstiprināta Riebiņu novada
domes Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele. Tāpat
tika apstiprināta Programmas izstrādes vadības grupa šādā sastāvā:

1. Pēteris Rožinskis – Riebiņu novada domes priekšsēdētājs;
2. Jāzeps Ivanāns – Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
3. Juris Leicis – Riebiņu novada domes izpilddirektors;
4. Sandra Sprindža – Riebiņu novada domes Sociālā dienesta

vadītāja;
5. Evelīna Visocka – Riebiņu novada domes Izglītības jautājumu

koordinatore;
6. Oskars Bērziņš – Riebiņu novada domes Jaunatnes lietu

speciālists;
7. Anna Erta – Riebiņu novada domes galvenā grāmatvede;
8. Ilze Kudiņa – Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas

daļas projektu vadītāja;
9. Sanita Kabakova – Riebiņu novada domes Attīstības un plā-

nošanas daļas projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbībā
un tūrismā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus attīstības programmas
izstrādei adresēt Riebiņu novada domei Saules ielā 8, Riebiņi, Rie-
biņu novads, LV-5326, fiziskām personām norādot savu vārdu, uz-
vārdu, adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas
datus un adresi.

Riebiņus novada pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ie-
teikumus var iesniegt pagastu teritoriālajās pārvaldēs, kā arī iesniegt
elektroniski: inese.jakovele@riebini.lv 

Riebiņu novada attīstības programmu paredzēts izstrādāt līdz
2019. gada 20. februārim.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja 
Inese Jakovele

26. februārī Riebiņu novada kultūras centrā
pulcējās novada dziedātāji un skatuves runas
konkursa dalībnieki, lai apliecinātu savas pras-
mes un izaugsmi. 

Dalībnieku pulks, neraugoties uz bargo salu, bija
itin prāvs, un viņus vērtēja kompetentas žūrijas:
«Balsu» vērtētājos tika aicināts Riebiņu novada sa-
biedrisko attiecību speciālists un grupas «Jumis»
dalībnieks Rolands Naglis, vokālo ansambļu vadītājs
un dziesmu autors Fredis Bergmans un novada iz-
glītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka,
bet skatuves runas vērtēšanā darbojās Preiļu Gal-
venās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
un teātra grupas «Kājām gaisā» pedagoģe Vilhel-
mīne Jakimova, Rīgas Stradiņu Universitātes au-
diologopēdijas 2. kursa studente Elizabete Stali-
dzāne, kā arī neatkarīgā žurnāliste, literātu biedrības
«Latgales ūdensroze» valdes locekle un Rikavas
jauno literātu kopas vadītāja, dzejniece un prozaiķe
Iveta Dimzule. Daiļdarbu fragmentu lasījumi mijās
ar dziedātāju uzstāšanos. 

Konkursi noslēdzās ar šādiem rezultātiem. Pa-
teicība par piedalīšanos konkursā «Balsis» – Drav-
nieku pamatskolas solistam Sandim Endijam Di-
mitrijevam (skolotāja Lidija Ozola), II pakāpes dip-
loms – Riebiņu vidusskolas 1.–5. klašu ansamblim
(skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža). I pakāpes dip-
loms izcīnīts Sīļukalna 4.–6. klašu ansamblim (sko-
lotāja Zinta Bruzgule), bet I pakāpes diploms un
došanās uz konkursa 2. kārtu, kas notiks Preiļos –
Galēnu pamatskolas 1.–4. klašu ansamblim (skolo-
tāja Gunta Juste). 

No Riebiņu novada uz skatuves runas konkursa
2. kārtu, kas 21. martā norisināsies Rēzeknē, tika
izvirzīti šādi skolēni: Galēnu pamatskolas 3. klases
skolēns Artūrs Rikovskis (skolotāja Irita Livmane),
Riebiņu vidusskolas 4. klases skolniece Katrīna
Damba (skolotāja Līga Jermoloviča), Dravnieku pa-

matskolas 9. klases skolēns Aivis Upenieks (skolo-
tāja Inga Elste). Tāpat laureātu godā tika Lauris
Baško, Liene Denisova (Rušonas pamatskola), Arnis
Pokšāns, Evelīna Rumaka, Evija Bergmane-Sprūdža
(Riebiņu vidusskola), Arta Pudule, Annija Tumāne
(Galēnu pamatskola) un Artūrs Čaunāns (Dravnieku
pamatskola). Žūrija konkursa noslēgumā sniedza
profesionālus padomus snieguma uzlabošanai nā-
kamajā kārtā, bet visi konkursa dalībnieki saņēma
uzslavas rakstus par piedalīšanos un saldas balvas.

Pateicamies par atbalstu konkursa organizēšanā
Riebiņu novada domei, izglītības jautājumu koor-
dinatorei Evelīnai Visockai un interešu izglītības
konsultantei Ritai Pudānei. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslās 
koordinatores Riebiņu novadā 

Ārija Bergmane-Sprūdža, Diāna Bravacka

Izskanēja tradicionālais vokālās mūzikas 
un skatuves runas konkurss

Vokālās mūzikas konkursa 2. kārtā Riebiņu novadu
pārstāvēs Galēnu pamatskolas 1.–4. klašu ansamblis un
pedagoģe Gunta Juste.

2. martā Riebiņos notika
Latgales plānošanas reģiona
(LPR) attīstības padomes sa-
nāksme, kurā ar Latgales pa-
švaldību vadītājiem tikās Mi-
nistru prezidents Māris Kučin-
skis, Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs Kas-
pars Gerhards, «Latvijas Valsts
ceļi» priekšsēdētājs Jānis Lange
un citas augstas amatpersonas.

Sanāksmes laikā tika runāts
par rīcības plānu Latgales reģiona
izaugsmei 2018.–2021. gadam, kā
arī apspriesti citi būtiski jautāju -
mi. Kā, sanāksmi atklājot, uzsvēra
LPRAP priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks: «LPR administrācija
pēdējā pusgada laikā ir ieguldījusi
apjomīgu darbu zemkopības, iz-
glītības, uzņēmējdarbības un citās
reģionam nozīmīgās nozarēs».

Pēc pašvaldību vadītāju tikša-
nās, klātesot premjerministram un
VARAM ministram, notika Lat-
gales plānošanas reģiona Sadar-
bības komisijas sēde, kurā bez
Latgales plānošanas reģiona un
pašvaldību amatpersonām pieda-
lījās Latgalē atpazīstami izglītī-
bas, kultūras, nevalstisko organi-
zāciju, uzņēmējdarbības un citu
jomu pārstāvji. Sadarbības komi-
sija ir Latgales plānošanas re-
ģiona Attīstības padomes izvei-
dota konsultatīva institūcija ar
mērķi veicināt reģionālās attīstī-
bas atbalsta pasākumu īstenošanu.

Abu sanāksmju laikā tika pār-
runāti LPR ietilpstošajām pašval-
dībām aktuālie jautājumi, akcentu
liekot uz aktualitātēm, kas saistī-
tas ar reģiona ekonomisko attīs-
tību, Latgales attīstības plānu
2018.–2021. gadam. Tāpat tika
aktualizēts jautājums par nepie-
ciešamību mazināt administratī-
vos šķēršļus tiem uzņēmējiem,
kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību
tieši Latgales reģionā.

Runājot par reemigrācijas pa-
sākumiem, M. Kučinskis pašval-
dību vadītājiem norādīja, ka ir
svarīgi, lai cilvēkiem, kuri būtu

gatavi atgriezties no darba gaitām
ārvalstīs, Latvijā būtu darbavietas.

Tikšanās laikā tika pievērsta
uzmanība jautājumam saistībā ar
šī gada izmaiņām elektroenerģijas
cenu jomā. Tika norādīts, ka Eko-
nomikas ministrijai ir uzdots no-
vērst problēmas saistībā ar liela-
jām elektroenerģijas izmaksām
pēc tam, kad stājās spēkā jaunā
obligātās iepirkumu komponentes
(OIK) piemērošanas kārtība. Mi-
nistru prezidents uzsvēra, ka daļa
«Latvenergo» koncerna pagājušā
gada peļņas jānovirza OIK ietek-
mes mazināšanai.

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
sanāksmes ietvaros Riebiņus apmeklē Ministru prezidents

«Cilvēki atgriezīsies nevis tāpēc, lai varētu saņemt dažādus pabalstus, bet
gan tad, ja viņiem būs skaidrība, ka šeit būs darbs,» Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes sēdē Riebiņos sacīja Ministru prezidents Māris
Kučinskis (pirmais no kreisās), klātesot Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram Kasparam Gerhardam, LPRAP priekšsēdētājam Gunāram
Upeniekam, Riebiņu novada domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim un
citiem Latgales pašvaldību vadītājiem.

Mainīts novada domes darba laiks
Saskaņā ar Riebiņu novada domes darba kārtības noteikumiem

ir mainīts Riebiņu novada domes darba laiks.
DARBA LAIKS:

Pirmdienās plkst. 8.30–18.00
Otrdienās plkst. 8.30–17.00
Trešdienās plkst. 8.30–17.00
Ceturtdienās plkst. 8.30–17.00
Piektdienās plkst. 8.30–16.00
Pusdienu pārtraukums – plkst. 12.30–13.00 $

$



2. 2018. gada marts

Pielikums Nr. 2 
Riebiņu novada domes 2018. gada 23. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2018

Plānotie ieņēmumi 2018. gadā
Pozīcija                                                 Plānotais 2018. gadā (EUR)
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 742 033
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 240 000
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, būvēm, mājokļiem 40 000
NĪN par ēkām un zemi iepriekšējo gadu parādi 25 000
Valsts nodevas, bāriņtiesa 3 300
Valsts nodevas, dzimtsarakstu nodaļa 300
Pārējās valsts nodevas 240
Pašvaldību nodevas – dokumenti 70
Pašvaldības nodevas par būvatļaujām 900
Pārējās pašvaldību nodevas 100
Pašvaldības sodi 700
NĪN soda sankcijas 8 000 
Zvejas tiesību izmantošana 9 000
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 127 820
Ieņēmumi no pašvaldības ēku, būvju pārdošanas 5 000
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 15 000
Pašvaldības mantu realizācija 2 300
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 5,6-gadīgu 
bērnu apmācībai 32 137
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 8 280
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 354 032
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 25 000
Dotācija mācību grāmatu, līdzekļu iegādei 7 705
Asistenta pakalpojumu nodrošinājums 22 000
Dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei 6 900
Nodarbinātības pasākumu veicināšanas dotācija 66 000
Dotācija skolu apgādei ar augļiem 1 400
Projektu finansējums 1 513 921
Ieņēmumi no PFIF (pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds) 1 370 816
Pašvaldību transferti ar citām pašvaldībām izglītībai 120 000
Vecāku maksas par PII pakalpojumiem 3 500
Ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu 6 500
Kancelejas pakalpojumu iemaksas 100
Telpu īre KN 500
Zemes noma 6 900
Telpu īre – dzīvokļu īre 6 700
Telpu noma (arī KN) 10 000
Saimniecības telpu noma 150
Maksa par personu uzturēšanos soc. aprūpes iestādēs 3 000
Ieņēmumi par biļetēm 15 000
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 99 000
Pensijas 55 000
Izsoles 200
Autotransporta pakalpojumi 1 500
Dažādi pašu ieņēmumi 1 700
Traktora pakalpojumi 200
Dalības maksas 300
Santehniķa pakalpojumi 50
Vārkavas novada domes līdzfinansējums būvvaldei 11 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 221 300
Ieņēmumi 2018. gadā 5 969 254
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 366 046
IEŅĒMUMI PAVISAM 6 335 300

Pielikums Nr. 3 
Riebiņu novada domes 2018. gada 23. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2018

Riebiņu novada domes 2018. gada
pamatbudžeta izdevumu sadalījums 

pa funkcionālajām kategorijām 

Izdevumu veidi                                                          Izdevumi EUR
Vispārējie vadības dienesti
Novada domes administrācija, komisijas 643 573
Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde 14 581
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde 19 671

Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde 19 280
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde 13 604
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde 18 700
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde 14 536
Aizdevumu procentu maksājumi 36 792
Savstarpējie norēķini 230 000

1 010 737
Ekonomiskā darbība
Lauksaimniecības konsultanti 14 252
Būvvalde 30 000
Dabas resursu nodoklis 4 000
PVN 47 200
Līdzfinansējums biedrībām 33 901
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 66 000
Finansējumi projektiem 1 725 908
Klientu apkalpošanas centrs 7 080
Jauniešu centrs 25 813

1 954 154
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, labiekārtošana
Stabulnieku komunālā saimniecība 42 784
Sīļukalna komunālā saimniecība 17 263
Silajāņu komunālā saimniecība 43 493
Riebiņu komunālā saimniecība 122 413
Galēnu komunālā saimniecība 29 513
Rušonas komunālā saimniecība 69 255
Novada komunālā saimniecība 211 922

536 643
Atpūta, kultūra un sports
Stabulnieku KN 67 188
Sīļukalna KN 50 956
Silajāņu KN 19 362
Rušonas KN 33 546
Riebiņu KC 151 308
Galēnu KN 40 228
Stabulnieku bibliotēka 18 437
Sīļukalna bibliotēka 10 532
Silajāņu bibliotēka 10 419
Riebiņu bibliotēka 46 701
Galēnu bibliotēka 10 707
Rušonas bibliotēka 17 880
Kotļerovas bibliotēka 6 699
Gailīšu bibliotēka 6 944
Kastīres bibliotēka 11 371
Pieniņu bibliotēka 16 505
R. Mūka muzejs 18 998
Novada sports 12 655
Tūrisms 17 484

567 920
Izglītība
Riebiņu PII „Sprīdītis” 220 793
Dravnieku pamatskola 117 876
Galēnu pamatskola 233 941
Sīļukalna pamatskola 104 280
Rušonas pamatskola 226 965
Riebiņu vidusskola 402 392
Izglītība (pārējā) 42 795

1 349 042
Sociālā aizsardzība
Novada sociālais dienests 195 663
Sociālās aprūpes centrs „Rušona” 240 977
Sociālā māja „Rudenāji” 46 263
Bāriņtiesa 38 693

521 596
Aizņēmumu atmaksa 363 208
Pārējie izdevumi
Aizvietošana 15 000
Atalgojums uz dokumenta pamata 10 000
Redzes korekcijas līdzekļi, pabalsti tuvinieku nāves gadījumā 7 000

32 000
PAVISAM 6 335 300

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!
Līdz ar pavasara šķīdoņa laika iestāšanos pakā-

peniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satik-
smes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 «Masas
ierobežojums 10 t» uz Riebiņu novada pašvaldības
autoceļiem, provizoriski – no 2018. gada 3. aprīļa. 

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti,
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 «Noteikumi
par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami
transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi»,
līdz ar pavasara šķīdoņa laiku, lai novērstu autoceļu bo-
jājumus. 

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti
uz nenoteiktu laiku (līdz pavasara šķīdoņa beigām). Ie-
stājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai
sauss saulains laiks), ierobežojumi uz noteiktu laiku var
tikt atcelti. 

Lūdzam kravu pārvadātājus un lauku saimniecības
laikus izvest, piegādāt kravas līdz ierobežojumu ievieša-
nai.

Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma
atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; ne-
kādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa
ce ļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (iz-
ņemot svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes ierobežo-
jumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās
amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts
policiju. 

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem
pieejama pa tālr. 65324378.

Strauji tuvojas lielākā pavasara sa-
koptības akcija – Lielā Talka, kas
visā valsts teritorijā šogad norisi-
nāsies 28. aprīlī, tādēļ aicinām ie-
dzīvotājus aktīvi sniegt savus

priekšlikumus par talkošanas vie-
tām Riebiņu novadā. 

Informāciju lūgums iesniegt līdz šī gada 3. aprīlim
Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā Rolandam
Naglim, sniedzot priekšlikumus iesniegumu formā pa-
gastu teritoriālajās pārvaldēs (ar norādi «Lielās Talkas

koordinatoram R. Naglim»), Riebiņu novada domē –
Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads (12. kabinets)
vai, sūtot elektroniskās vēstules uz e-pasta adresi: ro-
lands.naglis@riebini.lv.

Arī šogad, lai veiksmīgi nodrošinātu Lielās Talkas
laikā savākto atkritumu nogādi poligonos, Lielās Talkas
organizatori oficiālo talku norises vietās nodrošinās spe-
ciālus maisus. Tāpat sekojiet līdzi aktuālākajai informā-
cijai www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

R. Naglis, 
Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Līdz 3. aprīlim piesaki talkošanas vietu Riebiņu novadā 

Zemes stunda būs arī Riebiņu novadā
Arī Riebiņu novada dome ir iesaistījusies Pasaules

Dabas fonda organizētajā un Pasaulē lielākajā videi vel-
tītajā akcijā – Zemes stunda, kas notiks 24. martā no
plkst. 20.30 līdz 21.30.

Aicinām visus novada iedzīvotājus piedalīties šajā
akcijā, simboliski izslēdzot gaismu uz vienu stundu, lai
parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ik-
dienā.

1958. gada 12. janvāris ir Zinaidas un Stepana Ščer-
bakovu ģimenes dzimšanas diena, un nu kopdzīvē aiz-
vadīti 60 gadi – pienākušas Dimanta kāzas.

Abu vecāku ģimenes dzīvojušas kaimiņos, tā jaunieši
arī bijuši pazīstami. Sarakstījušies Galēnu ciema padomes
izpildkomitejā. Toreiz viņi nezināja, kā vīsies kopīgais
dzīves ceļš un ko tas prasīs no abiem jauniešiem. Jubilāri
izaudzinājuši bērnus, bet sirdi priecē pulciņš mazbērnu.

Abi atceras, cik ļoti daudz negulētu nakšu un veselības
prasījuši kolhoza gadi, kad abi bijuši spēka pilni un sevi
nav saudzējuši. Palīdzējis tas, ka darbā labi satikts ar pā-
rējiem cilvēkiem un tuvumā dzīvojošiem kaimiņiem. Tā
dzīve pa gājusi nerimtīgā darbā un dažādās rūpēs. Vienas
no šīm rū pēm ir par lūgšanu dievnamu – lai tas vienmēr
būtu sakārtots, lai varētu veikt lielākus un mazākus re-
montus, lai būtu labāks piebraucamais ceļš un vēl daudz
citu jautājumu.

Šobrīd Dimanta pāris bauda atvasaru savu mīļo aizvējā
Galēnu pagasta Leščinsku ciema «Rozītē». Svētku reizēs
sabrauc savējie, un māja pildās ar jautriem smiekliem un
čalām. Ikdiena, protams, ir klusāka un mierīgāka.

Dzīvē nav trūcis interesantu pārsteigumu un dažādu
piedzīvojumu. Tas arī esot liels brīnums un liela Dieva
mīlestība, ka kopā aizvadīti tik daudzi gadi. Reizēm ir bi-
jušas arī bēdas, bet tomēr pārsvarā prieka un laimes brīži.

Dimanta kāzās jubilārus sveica Riebiņu novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
M. Litauniece

Dimanta pāris – Zinaida un Stepans Ščerbakovi.

Dimanta kāzas svin Zinaida
un Stepans Ščerbakovi
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DOMES LĒMUMI
23. janvārī notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Apstiprina 2018. gada budžetu
Ar 11 balsīm par un 3 deputātiem atturoties, ārkārtas

domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 1/2018
«Par Riebiņu novada domes 2018. gada budžetu» projekts.
Sīkāk par 2018. gada budžetu lasiet pašvaldības izdevuma
«Riebiņu Novada Ziņas» februāra un marta numurā.

13. februārī notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde
Apstiprina dalību projektos un to finansēšanas kārtību 

Ārkārtas domes sēdē tika pieņemti lēmumi par līdzfi-
nansējumu piešķiršanu vairākiem projektiem. Visām ak-
tivitātēm finansējums atvēlēts no projektu līdzfinansēju-
miem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.

Nolemts paredzēt līdzfinansējumu projektam «Sabied-
rības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu no-
vada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai Zolvas, Eikša,
Kategrades, Jāšezerā, Rušona ezerā», kur projekta kopējās
izmaksas – EUR 5493,40, pašvaldības līdzfinansējums 15
% apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 824,01.

Tāpat nolemts paredzēt līdzfinansējumu projektam «Mo-
bilā fizioterapijas inventāra iegāde Riebiņu novada iedzī-
votāju veselības veicināšanai». Projekta kopējās izmaksas
ir EUR 7121,25, bet pašvaldības līdzfinansējums 20,5 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 1459,86.

Deputāti pieņēma lēmumu iesniegt projektu «Laivu
piestātņu infrastruktūras izveide Rušonas pagastā Riebiņu
novadā». Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai
nolemts paredzēt priekšfinansējumu EUR 32 227,14 ap-
mērā (ar PVN 21 %), tāpat nolemts paredzēt līdzfinansē-
jumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR
2500 un neattiecināmās izmaksas EUR 7227,14 apmērā.

Iesniegts tiks arī projekts «Atpūtas vietu izveide pie
Jašas, Eikša, Salmeja, Zolvas un Bicānu ezeriem Rušonas
pagastā Riebiņu novadā», kur projekta apstiprināšanas ga-
dījumā pašvaldība paredz priekšfinansējumu EUR 9148.11
(ar PVN 21 %) un līdzfinansējumu 10 % apmērā no attie-
cināmajām izmaksām – EUR 914,18 apmērā.

Apstiprināta arī projekta «Riebiņu novada velomar-
šrutu izveide un velo inventāra iegāde aktīva dzīvesveida
popularizēšanai un dažādošanai», kur tā apstiprināšanas
gadījumā pašvaldība paredz priekšfinansējumu EUR
7674,38 (ar PVN 21 %) apmērā un līdzfinansējumu 15 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 1151,16.

20. februārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde
Lemj par SAC «Rušona» ilgstošas sociālās aprūpes un

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksas noteikšanu
Domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt maksu par

Sociālā aprūpes centra (SAC) «Rušona» viena iemītnieka
mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas
pakalpojumu EUR 458,07 mēnesī; diennakts maksa –
EUR 15,27.

Tāpat sēdē tika noteikts likumīgo apgādnieku līdzmak -
sājums, ja SAC «Rušona» klienta deklarētā dzīvesvieta pa -
kalpojuma piešķiršanas brīdī ir Riebiņu novadā un klienta
pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevu-
miem), piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma
pabalsts nesedz šī lēmuma noteiktās izmaksas: ja klienta
pensija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevu-
miem), piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma
pabalsts ir līdz EUR 100, līdzmaksājums – EUR 120; ja
klienta pensija (mīnus naudas summa personiskajiem iz-
devumiem), piemaksas pie pensijas vai sociālā nodroši-
nājuma pabalsts ir no EUR 101 līdz EUR 200, līdzmaksā-
jums – EUR 100; ja klienta pensija (mīnus naudas sum ma
personiskajiem izdevumiem), piemaksas pie pensijas vai so-
ciālā nodrošinājuma pabalsts ir no EUR 201 līdz EUR 300,
līdzmaksājums – EUR 80; ja klienta pensija (mī nus naudas
summa personiskajiem izdevumiem), piemaksas pie pen-

sijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts ir no EUR 301
līdz EUR 388,07, līdzmaksājums – EUR 70; ja klienta pen -
sija (mīnus naudas summa personiskajiem izdevumiem),
piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsts
pārsniedz EUR 388,07, likumīgie apgādnieki mak sā star-
pību starp pakalpojuma cenu un klienta iemaksām.

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

Nolemts piemērot noteiktās maksas un līdzmaksājumus
par SAC «Rušona» pakalpojumiem no 2018. gada 1. maija,
bet SAC «Rušona» vadītājai uzdot līdz 2018. gada 30. ap -
rī lim pārslēgt iepriekš noslēgtos līgumus par maksas pakal -
pojumiem.

Ar 2018. gada 1. maiju atzīt par spēku zaudējušiem Rie-
biņu novada domes 2016. gada 16. februāra lēmumu Nr. 7
«Par Riebiņu novada sociālās aprūpes centra «Rušona»
aprūpējamo uzturēšanas izmaksām un 2013. gada 15. jan-
vāra lēmumu Nr. 10 «Par uzturēšanās maksu SAC «Rušona». 

Apstiprina svarīgus dokumentus
Domes deputāti apstiprināja Riebiņu novada domes

un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumu projektu
un noteica, ka tie stājas spēkā ar 2018. gada 1. martu.
Tāpat domes sēdē tika apstiprināts Būvvaldes nolikuma
projekts un Riebiņu novada domes Iepirkumu plānošanas
un organizēšanas kārtības projekts, bet par spēku zaudējušu
atzīts Riebiņu novada domes 2006. gada 9. maija sēdes
lēmums Nr. 7 (prot. Nr. 8) «Riebiņu novada domes iepir-
kumu organizēšanas un veikšanas nolikums».

Apstiprina mazo grantu projektu konkursa nosacījumus
Domes deputāti domes sēdē apstiprināja nolikumu un

izsludināja mazo grantu projektu konkursu «Mēs Latvijas
100-gadei» Riebiņu novada pašvaldības finansējuma sa-
ņemšanai 2018. gadā. Mazo grantu projektu konkursa vēr-
tēšanas komisija apstiprināta sešu komisijas locekļu sa-
stāvā: Inese Jakovele, Valentīna Bogdanova, Ilze Kudiņa,
Juris Leicis, Maigonis Mediņš un Āris Elsts.

Piešķir finansējumu
Domes sēdē piešķirts finansējums Riebiņu pareizticīgo

draudzei EUR 300 apmērā krāsu iegādei dievnama remon-
tam no biedrību līdzfinansējumam plānotajiem līdzekļiem.

Savukārt projekta «Latgaliskās tradīcijas atdzīvinot!»
apstiprināšanas gadījumā nolemts piešķirt biedrībai «At-
spulgs L» līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām
izmaksām – EUR 307,00 apmērā no projektu līdzfinansē-
jumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pie-

ņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:

‚ ar SIA «Firma L4» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (1. daļa – Riebiņu
novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 48 Dun-
tišķi–Skanģeļu karjers–Riebiņi posms km 1,63–2,18 pār-
būve) ar piedāvāto līgumcenu EUR 5 203,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Firma L4» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (2. daļa – Rie-
biņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.
15 Upes iela km 0,00–0,62 pārbūve) ar piedāvāto līgum-
cenu EUR 4 703,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Firma L4» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (3. daļa – Rie-
biņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51
Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00–0,68 pārbūve) ar

piedāvāto līgumcenu EUR 4 903,00 bez PVN;
‚ ar SIA «Firma L4» par būvuzraudzības veikšanu

uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (4. daļa – Rie-
biņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7
Riebiņi–Kalnacki km 0,00–0,795 pārbūve) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 4 803,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Firma L4» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (5. daļa – Rie-
biņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.
26 Saules iela km 0,38–0,47 un Domes iela km 0,00–0,14
pārbūve) ar piedāvāto līgumcenu EUR 6 211,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Firma L4» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (6. daļa – Rie-
biņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.
19 Saimniecības iela km 0,00–0,250 pārbūve) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 3 603,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Firma L4» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (7. daļa – Rie-
biņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3
Dārzu iela (Lomi-Bortnieki) km 0,00–0,58) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 4 103,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Firma L4» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (8. daļa – Rie-
biņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 15
Opūgi–Runcavnieki posma km 0,00–0.745 pārbūve) ar
piedāvāto līgumcenu EUR 8103,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Autocentrs Salinieki» par autotransporta
remonta darbu, tehnisko apkopju veikšanu un rezerves
daļu iegādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedā-
vāto līgumcenu EUR 41 999,00 bez PVN (EUR 7,98 par
1 h un 22 % atlaide rezerves daļām);

‚ ar SIA «Pontoni.LV» par pietauvotas pontonu mājas
izgatavošanu un uzstādīšanu Bicānu ezerā, Riebiņu novada
Rušonas pagastā ar piedāvāto līgumcenu EUR 44 942,51
bez PVN;

‚ ar SIA «Felicianovas rūpnīca «Polimērs»» par
piecu laivu piestātņu iegādi un uzstādīšanu Jašas, Eikša,
Salmeja, Zolvas un Bicānu ezeram Riebiņu novada Rušonas
pagastā ar piedāvāto līgumcenu EUR 26 634,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Rūjas zivju audzētava» par līdaku un
zandartu mazuļu iegādi zivju resursu papildināšanai Rie-
biņu novada ūdenstilpnēs (2. daļa – līdaku mazuļu iegāde
un ielaišana Riebiņu novada Bicānu, Salmeja un Jāšezerā)
ar piedāvāto līgumcenu EUR 8432,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Rūjas zivju audzētava» par līdaku un
zandartu mazuļu iegādi zivju resursu papildināšanai Rie-
biņu novada ūdenstilpnēs (2. daļa – līdaku mazuļu iegāde
un ielaišana Riebiņu novada Eikša, Lielajā Kurtaša, Lie-
lajā Salkas, Kaučera un Kategrades ezerā) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 7564,00 bez PVN.

Piešķir līdzfinansējumu projektiem
Domes sēdē nolemts piešķirt līdzfinansējumu projektam

«Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu
novada Salmeja, Bicānu un Jāšezerā», projekta kopējās iz -
maksas ir EUR 10 202,72, pašvaldības līdzfinansējums 15 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 1530,41.

Piešķirt līdzfinansējumu projektam «Zivju resursu pa-
vairošana Riebiņu novada Rušona ezerā», projekta kopējās iz -
maksas ir EUR 12619,09, pašvaldības līdzfinansējums 15 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 1892,86.

Piešķirt līdzfinansējumu projektam «Zivju atražošanas
un pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša,
Lielajā Kurtaša, Lielajā Salkas, Kaučera un Kategrades
ezerā», projekta kopējās izmaksas ir EUR 9152,44, paš -
valdības līdzfinansējums 15 % apmērā no attiecināmajām
izmaksām – EUR 1372,87. 

Finansējums atvēlēts no projektu līdzfinansējumiem
paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.

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

23. janvārī Rušonas pamatskolā
ieradās ciemiņi no Dravnieku un Sī-
ļukalna pamatskolas, lai piedalītos
karjeras attīstības atbalsta pasā-
kumā – profesionāla skatuves māk-
slinieka, mūziķa Daiņa Skuteļa meis-
tarklasē, kas tika organizēta ESF
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/ 001 «Kar-
jeras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs» ietvaros.

Mākslinieks iepazīstināja skolēnus
ar savu profesionālās karjeras izaug-
smes ceļu, kad pirmos panākumus kā
dziedātājs jau guvis pamatskolas laikā,
tā līkločiem, jo Dainis kādu laiku ir bijis
aizgājis no mūzikas un strādājis celtnie-
cībā, vēlāk tomēr sekojis savam sirds
aicinājumam un atgriezies uz skatuves
un pie klausītājiem. Mūziķis stāstīja arī
par šīs profesijas redzamajām un nere-
dzamajām pusēm, plusiem un mīnu-

siem, papildinot savu stāstījumu ar foto -
grāfijām un aicinot skolēnus nopietni ap -
gūt zināšanas jau skolas solā, kā arī turpi -
nāt izglītību uzreiz pēc pamatskolas vai
vidusskolas beigšanas, lai veiksmīgāk
varētu realizēt sev izvirzītos dzīves mēr-
ķus. No skolēnu puses aktīvi tika uzdoti
dažādi viņus interesējoši jautājumi, uz
kuriem dziedātājs labprāt atbildēja un
kuru rezultātā tika iegūts priekšstats par
skatuves māksliniekam nepieciešama-
jām prasmēm un zināšanām, par nepie-
ciešamajām personības īpašībām.

Pasākumā gaitā mākslinieks snie-
dza arī savu prasmju paraugdemons-
trējumus, pārliecinot klātesošos, ka sva-
rīgākais dziedātāja darba instruments
– tā ir balss. Protams, radās jautājums,
kā, dziedot ar maksimālu atdevi ilgu
gadu garumā, ir iespējams saglabāt
balss skanīgumu un kvalitāti, uz ko Da-

inis atbildēja, ka ir jāprot dziedāt pa-
reizi, tas ir, nevis «ar kaklu», bet jāiz-
manto citas ķermeņa daļas. Un tas ir
apgūstams ilgstošu treniņu rezultātā.

Visi pasākuma dalībnieki bija iein-
teresēti, uzzināja daudzas profesionāla
skatuves mākslinieka darba nianses, par
kurām skatītāji pat nenojauš. Tomēr,
kad tika aicināti izmantot iespēju un
iejusties dziedātāja lomā un uzdziedāt
kopā ar Daini Skuteli, drosmīgie neat-
saucās, toties izmantoja izdevību iegūt
mūziķa autogrāfu, kas arī ir neatņe-
mama mākslinieka popularitātes un
darba sastāvdaļa.

Uz jautājumu, vai kāds no skolēniem
domā savu nākotni saistīt ar mūziku un ska -
tuvi, daži atsaucās, ka domā gan. Lai pie -
pildās viņu sapņi!

Lolita Šmukste, 
pedagoģe karjeras konsultante

Neatņemama mākslinieka sastāvdaļa – profesionāls ska-
tuves māksli nieks Dainis Skutelis sniedz autogrāfus.

Karjeras atbalsta pasākums – meistarklase «Sūrs darbs – saldi augļi»
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Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
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Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jū -
nija ir sākusi īstenot projektu «Veselības veicinā -
šanas un slimības profilakses pakalpojumu uz-
labošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta».

Projekta mērķis ir organizēt veselības veicinā-
šanas un slimības profilakses pasākumus visiem
Riebiņu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļau-
tajiem iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot vese-
līgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību
pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas
un slimības profilakses pasākumos. 

No šī gada janvāra tiek īstenotas fiziskās akti-
vitātes: vingrošanas nodarbības visiem iedzīvotā-
jiem, izglītojošas un uz atbalstu vērstas vingrošanas
nodarbības iedzīvotājiem ar mazkustīgu dzīve-
sveidu, vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem virs
54 gadu vecuma, jogas nodarbības. Jogas nodarbī-
bas ir vērstas uz garīgās veselības uzlabošanu –
nodarbību laikā tiek uzzināti dažādi veidi, kā var
mainīt noskaņojumu, iemācīties vadīt savas emo-
cijas, nomierināties vai uzlabot koncentrēšanās spē-
jas. Jogas nodarbības palīdz nostiprināt muskuļus,
saites un locītavas, palielināt plaušu darbības efek-
tivitāti, uzlabo asinsrites un nervu sistēmas darbību,

palīdz atbrīvoties no fiziska un garīga sasprindzi-
nājuma, ikdienas stresa. 

Projekta īstenošana ir līdz 2019. gada decem-
brim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 69 352,00,
no tā 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums
un 15 % – Valsts budžeta dotācija.

Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, tajā
skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbī-
bas veselības veicināšanai un slimību primārai pro-
filaksei. Tuvākajā laikā ir plānotas nūjošanas nodar -
bības, mākslas terapijas nodarbības, lekciju cikli par
sirds veselību, par onkoloģisko profilaksi, veselīgu
uzturu, veselības nedēļa ar dažnedažādām ak -
tivitātēm un citas aktivitātes. Ikviens novada iedzī-
votājs rīkotajos pasākumos varēs saņemt veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus. 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan
mājaslapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un
piedalīties rīkotajos bezmaksas pasākumos.

Attīstības un plānošanas daļa

Veselības veicināšanas un slimības profilakses
projekta ietvaros notiek dažādas nodarbības

Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)
Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi)
3,59 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 585,08 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7676 002 0212 – izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 5 690,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.
Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 11.30 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)

Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi)
17,58 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 3 046,97 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar ka-
dastra apzīmējumu 7676 002 0213 – izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 28 570,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.
Riebiņu novada dome 2018. gada 6. aprīlī plkst. 12.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā)

Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības (meža zeme ar mežaudzi)
17.89 ha platībā, mežaudzes kopējā krāja 2 322,52 kubikmetri, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, ar ka-
dastra apzīmējumu 7676 002 0214 – izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 25 170,00. Izsoles solis ir EUR 100,00.
Izsoļu dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sā-

kumcenas Riebiņu novada domes norēķinu kontā AS «SEB BANKA», konts LV12UNLA0050005638857,
kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un objektu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,
iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mežsaimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu, tālrunis:
28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai
norēķinu kontā AS «SEB BANKA», konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis» un pārtraukta 2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.30.

Riebiņu vidusskola piedalās
projektā  «Atbalsts Latvijas

jauniešu medijpratībai»
Šī gada februārī Izglītības attīstības centrs

(IAC) Siguldā uzsāka aktīvu darbu ar Latvijas
skolu komandām projektā «Atbalsts Latvijas
jauniešu medijpratībai». Projektā tika saņemts
41 skolas pieteikums, bet uzaicinājums piedalīties
uz projekta pirmo medijpratības programmas
apguves semināru no 1. līdz 3. februārim Siguldā
saņēma 16 Latvijas skolas, tostarp arī Riebiņu
vidusskola.

Vidusskolas komandā darbosies pedagoģes: Ārija
Pudule, Nataļja Smukša, Kristīne Tjarvja, kā arī
skolas koordinatore šajā projektā  Diāna Bravacka.

Projekta sekmīgai norisei no 1. līdz 3. februārim
tika organizēti triju dienu kursi Siguldā. To laikā
dalībniekiem tika sniegtas izglītojošās metodes un
dota arī cita nepieciešamā informācija, lai jaunie-
šiem varētu nodrošināt medijpratību (MP) izpratnes
aspektu mācīšanu.

Uzaicinātie lektori: Nellija Ločmele (žurnāla «Ir»
galvenā redaktore), Rita Ruduša, Gunta Sloga (Bal-
tijas Mediju izcilības centrs), Klinta Ločmele (Kul-
tūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte),
kā arī IAC lektores Daina Zelmene un Ingūna Irbīte
uzskatāmi un argumentēti radīja izpratni par kopējo
mediju politiku Latvijā, Latvijas mediju vidi, prog-
nozi 2018. gadam. Projektā iesaistītie dalībnieki dalī -
jās ne tikai pieredzē, bet iesaistījās arī debatēs. Bija

iespēja vērot jauniešu (LU debašu klubs) debašu
paraugdemonstrējumu par tēmu «Vai viltus ziņu pa-
udēji (mediji) jāsoda ar naudas sodu?». Noskatījā-
mies filmu «Slepenie dokumenti», kur atklāj vēstu-
risku faktu interpretāciju un tās sekas reālajā dzīvē.

Mums bija iespēja paplašināt zināšanas tādās
sfērās kā: pilsoniskā žurnālistika, sociālie mediji un
demokrātija, žurnālista profesija, laba žurnālistika,
ziņa, labas ziņas kritēriji, viltus ziņas, attēla spēks,
tradicionālie formāti.  Par medijpratību vietu jaunajā
izglītības konceptā diskutējām ar Zani Oliņu (jaunā
mācību satura «Skola 2030» ieviešanas vadītāja).
Iesaistītie pedagogi saskatīja medijpratību mācīšanas
lomu šajā izglītības kontekstā kā plašu caurviju
loku, kā arī noskaidroja jau pieejamos resursus me-
dijpratību mācīšanā. 

Par gūtajām atziņām un metodēm plānots rīkot
seminārnodarbību ar vienu no iesaistītajām kaimiņu
partnerskolām šajā projektā – Līvānu 1. vidusskolu.
Domājams, ka seminārā piedalīsies arī citi Riebiņu
un Līvānu novadu skolu interesenti. Tāpat par pro-
jektā gūto Riebiņu vidusskolas skolotāji stāstīs 
12. martā 8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
konferencē «Mūsdienīga mācību vide – izziņas ak-
tivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs izglīto-
šanās process», kas norisināsies Riebiņu vidusskolā.

Turpinājumā visiem paredzēts saspringts darbs
projekta aprobācijā darbā ar skolēniem. Projekta
darbība turpināsies līdz 2019. gada 28. februārim,
bet jau nākamā skolu komandu tikšanās paredzēta
6. aprīlī – Līvānos.

Projekta koordinatore Diāna Bravacka

PASĀKUMI MARTĀ
Stabulnieku KN
F 19. martā plkst. 19.00 Jāzepa dienas svētki. Ieejas

maksa – EUR 1.

Rušonas KN
F 24. martā plkst. 11.00 Komunisma genocīda represēto

upuru  piemiņas brīdis pie Aglonas stacijas.

Silajāņu KN
F 24. martā plkst. 14.00 radošā darbnīca «Lieldienu dekori». 

Sīļukalna KN
F 27. martā plkst. 13.00 radošā darbnīca kulinārijā. Ie-

eja – bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 5. marta līdz 5. aprīlim Dagņa Stikāna radošo

darbu izstāde «Pieskāriens brīnumam».
F No 19. līdz 23. martam datorprasmes iesācējiem –

individuālas konsultācijas visiem interesentiem.
F 24. martā plkst. 13.00 rotaļu pēcpusdiena visiem in-

teresentiem – spēļu juceklis.
F 28. martā plkst. 14.00 radošā darbnīca – Lieldienu

prieks.

Ar visiem martā paredzētajiem pasākumiem, literārajām
un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sociā-
lajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ un
http://facebook.com/riebinubiblioteka 

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

Tiek organizētas trīs nekustamoīpašumu izsolesRiebiņu novada klientu apkalpošanas centrs (KAC) atgādina,
ka no 2018. gada 15. februāra līdz 2018. gada 2. aprīlim (ieskai-
tot) ir iesniedzama kārtējā gada deklarācija amatpersonām. 

Valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz elektroniskā veidā,
izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) (Infor-
māciju par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesnieg-
šanas kārtību skatīt: https://www.vid.gov.lv/lv/informat%C4%ABvie-
un-metodiskie-materi%C4%81li-14)..

(!) Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā
termiņā, kā arī deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības
neievērošanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā ir paredzēta
administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa 166.27 pantu. Valsts amatpersonai var uzlikt naudas
sodu līdz EUR 350.

Jautājumu gadījuma sazināties ar KAC speciālisti – rakstot uz
e-pastu riebini@pakalpojumucentri.lv vai zvanot pa tālruni
66954837.


