
Riebiņu novada domes informatīvais izdevums    u 2018. gada OKTObRiS u Nr. 10 (153) u bezmaksas

Riebiņu novada dome turpi na
realizēt darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība»
SAM 5.6.2. specifiskā mērķa «Te-
ritoriju revitalizācija, reģenerē-
jot degradētās teritorijas atbil-
stoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām» trešās
projektu iesniegumu atlases kār-
tas «Ieguldījumi degradēto teri -
toriju revitalizācijā Latgales plā-
nošanas reģiona attīstības pro-
grammas pielikumā noteikto te-
ritoriju pašvaldībās» projektu
Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu no-
vada un ietekmes areāla pašval-
dību uzņēmējdarbības vides in-
frastruktūras attīstība», kur
Preiļu novada dome ir vadošais
partneris, bet Riebiņu un Aglo-
nas novada pašvaldības – kā pro-
jekta sadarbības partneri.

Projekta mērķis ir paaugstināt
Viduslatgales novados (Preiļu, Rie-
biņu, Aglonas) esošo uzņēmumu
sasniedzamību, attīstīt uzņēmēj-
darbību un paaugstināt konkurēt-
spēju, uzlabot novada pievilcību,
revitalizējot degradētās teritorijas
novadā, līdz ar to arī veicinot po-
tenciālu sociālo, ekonomisko ak-
tivitāšu un pakalpojumu nodroši-
nāšanu novadu un apkārtējo teri-
toriju iedzīvotājiem.    

Projekta ietvaros Riebiņu no-
vadā plānots atjaunot 3,5 ha lielu
degradēto teritoriju, radīt 18 jau-
nas darba vietas, un uzņēmēji ir
apliecinājuši, ka veiks nefinanšu
investīcijas pašu nemateriālajos

ieguldījumos un pamatlīdzekļos
savā uzņēmumā vairāk nekā EUR
1 071 836,15 apmērā. 

Projekta ietvaros tiek veikti
būvdarbi uz septiņiem Riebiņu
novada pašvaldības autoceļiem un
ielām: pašvaldības autoceļa Nr. 26
Saules iela 0,00–0,38 km, Saules
iela 0,38–0,47 km un Domes iela
km 0,00–0,14 pārbūve, Nr. 19 
Saimniecības iela 0,00–0,250 km,
Nr. 15 Opūgi–Runcavnieki 0,00–
0,745 km, Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki
0,00–0,795 km, Nr. 48 Duntišķi–
Skangaļu karjers–Riebiņi 1,63–
2,18 km pārbūve, Nr. 15 Upes iela
0,00–0,620 km pārbūve. 

Asfalta segums jau ir ieklāts
trīs ceļa posmos: pašvaldības au-
toceļa Nr. 26 Saules iela 0,38–
0,47 km un Domes iela km 0,00–
0,14 Riebiņu novada Riebiņu pa-

gastā pārbūve 0,23 km garumā;
pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saim-
niecības iela 0,00–0,250 km Rie-
biņu novada Riebiņu pagastā pār-
būve 0,250 km garumā un pašval -
dības autoceļa Nr. 7 Riebiņi–
Kalnacki 0,00–0,795 km Rie-
biņu novada Riebiņu pagastā pār-
būve 0,795 km garumā, bet paš -
valdības autoceļa Nr. 15 Opūgi–
Runcavnieki 0,00-0,745 km Rie-
biņu nova da Riebiņu pagastā pār-
būvei 0,745 km garumā tiek veikti
sagatavošanas darbi asfalta se-
guma ieklāšanai.

Labvēlīgu laika apstākļu ga-
dījumā būvdarbi uz šiem ceļa pos-
miem tiks pabeigti 2018. gadā.  

Attīstības un plānošanas daļa

Turpinās darbi uz Riebiņu novada ielām un ceļiem
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai

Asfalta ieklāšanas darbi Saules ielā.

2017. gada novembrī Riebiņu
novada dome saņēma apstipri-
nājumu projektam Nr. 17-03-
AL21-A019.2205-000002 «Rie-
biņu novada pašdarbības ko lek   -
tīvi ceļā uz Latvijas simtgadi».

Projekta mērķis – iegādāties
tautas tērpus Riebiņu novada paš -
darbības kolektīviem, tādējādi uz-
labojot kolektīvu materiāli teh-
nisko bāzi, pilnveidojot kolektīvu
vizuālo tēlu, saglabājot, popula-
rizējot un attīstot Latgales nema-
teriālo kultūras mantojumu un tra-
dīcijas novada teritorijā un visas
valsts mērogā.

Projekta ietvaros tika iegādāti
tautas tērpi Rušonas jauniešu deju
kolektīvam «Rušona», Riebiņu
vidusskolas 4.–6. klases deju ko-
lektīvam un 1.–2. klases deju ko-
lektīvam, folkloras kopai «Juma-
leņa», Stabulnieku vidējās paau-
dzes deju kolektīvam «Stabul-
nieki», Galēnu pamatskolas 1.–4.
klašu deju kolektīvam, Sīļukalna
vidējās paaudzes deju kolektīvam
un Sīļukalna jauniešu deju kolek-
tīvam. Gada garumā aktīvi tika
izgatavoti tērpi Riebiņu novada
pašdarbības kolektīviem. Jāpie-
bilst, ka katram pašdarbības ko-
lektīvam tie ir citādāki. 

Riebiņu novada tautas māk-
slas kolektīviem jauniegūtie tau-

tas tērpi papildina materiāli teh-
nisko bāzi, uzlabo kolektīvu vi-
zuālo tēlu, ar ko piedalīties pasā-
kumos gan novadā, gan ārpus tā
robežām, pārstāvēt un popularizēt
latviešu folkloras un tautas deju
tradīcijas. 

Šis gads ir ļoti īpašs ikvienam,
bet jo īpaši pašdarbības kolektī-
viem, jo, sagaidot Latvijas simt-
gades svētkus, pašdarbības kolek-
tīvi piedalījās XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos jau jaunajos tautas tērpos.

Kolektīvi bija saposti un entu-
ziasma pilni Latvijas simtgades
pasākumiem, tajā skaitā XXVI
Vispārējiem Dziesmu un XVI
Deju svētkiem.  

Projekta kopējās izmaksas sa-
sniedza EUR 22 364,30, no tām
attiecināmās izmaksas – EUR 
15 000,00, no attiecināmajām iz-
maksām publiskais finansējums –
EUR 13 500,00.

Attīstības un plānošanas daļa

Rušonas jauniešu deju kolektīvs jaunajos tautas tērpos XXVI Vispārējos
Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Realizēts projekts tautas tērpu iegādei
pašdarbības kolektīviem

Izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu novada Atzinības
raksta un apbalvojuma Goda pilsonis saņemšanai  
Tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai,

Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par
nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabied-
riskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

Tāpat tiks pasniegts 1 (viens) augstākais Riebiņu novada domes apbalvojums,
ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Riebiņu novada labā, kas
var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uz-
ņēmējdarbības vai citā jomā – Riebiņu novada GODA PILSONIS.

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada do-
mes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai, kā ierasts, var darba kolektīvi,
sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas indivi-
duāli.

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
1. Iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar no-

vada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojuma piešķiršanu,
2. Iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamato-

jums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu vai Goda pil-
soņa apbalvojumu, kā arī kādā nominācijā.

Iesniegumus līdz 2018. gada 31. oktobra plkst. 17.00 var adresēt pagastu
teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā,
vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu
novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e-pastu rolands.naglis@riebini.lv ar
norādi «Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta/Goda pilsoņa
apbalvojuma saņemšanai».  

Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

Skolotājs – tā ir sūtība, smags darbs un milzīga atbildība.
Skolotājs – tā ir bagātība, jo tikai dvēselē bagāts cilvēks

spēj sniegt savas zināšanas bērniem, sekmēt viņu izaugsmi un
būvēt drošu pamatu viņu tālākajā dzīvē.

Cienījamie Riebiņu novada pedagogi! 
Lai spēks, dvēseles stiprums, 

gandarījums un veiksme, 
veicot nozīmīgo darbu!

Sirsnīgi sveicu Skolotāju dienā!
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis

Par izmaiņām siltumenerģijas tarifā Riebiņu ciematā
Saskaņā ar Riebiņu novada ārkārtas domes sēdes (27.09.2018.) lēmumu

nolemts slēgt līgumu ar SIA «Agrofirma «Turība»» par siltumenerģijas piegādi
2018./2019. gada apkures sezonā un apstiprināt siltumenerģijas tarifu
2018./2019. gada apkures sezonā par 1 MWH – EUR 56 bez PVN.

Noteikt maksu par siltumenerģiju dzīvojamās ēkas Parka ielā 2 un Rēzeknes ie -
lā 1 Riebiņos īrniekiem EUR 56 (bez PVN) par 1 MWH un noteikt, ka iepriekš minētie
siltumenerģijas tarifi stājas spēkā ar 2018./2019.gada apkures sezonas sākumu.



2. 2018. gada oktobris

Saistošie noteikumi Nr. 12/2018 
APSTIPRINĀTI

ar Riebiņu  novada domes sēdes 
lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 9)

PAR RIEbIņU NOVADA 
PAšVALDībAS SOcIāLāS PALīDzībAS PAbALSTIEM

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 35. panta otro, ceturto
un piekto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.
354 «Audžuģimenes noteikumi» 78. punktu, Ministru kabineta 2005.
gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 «Noteikumi par sociālajām ga-
rantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās»
27., 30., 31., 311. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija no-
teikumu Nr. 550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slē-
dzama vienošanās par līdzdarbību» 13. un 15. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka Riebiņu

novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā –
pabalsti) veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību,
personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minēto sociālo pa-
līdzību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kār-
tību. 

2. Pabalstus piešķir maznodrošinātām vai trūcīgām personām/ģi-
menēm, krīzes situācijā nonākušajām personām, kuras savu pamata
dzīvesvietu deklarējušas Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, audžuģimenēm, pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģime-
nes aprūpi pieņēmusi Riebiņu novada bāriņtiesa.

II. Riebiņu novada pašvaldībā izmaksājamie 
sociālo pabalstu veidi

2. Pašvaldības izmaksājamie sociālie pabalsti:
2.1. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai;
2.2. Dzīvokļa pabalsts;
2.3. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
2.4. Pabalsts trūcīgajām ģimenēm ēdināšanas izdevumu segša-

nai;
2.5. Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības paliku-

šajiem bērniem un audžuģimenēm:
2.5.1. Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku

gādības palikušiem bērniem;
2.5.2. Pabalsti audžuģimenēm.

III. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība
3. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību (izņemot pabalstu

krīzes situācijā) ir ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu
dzīvesvietu Riebiņu novadā (turpmāk tekstā – palīdzības pieprasītājs)
un atbilst kādai no šīm iedzīvotāju grupām:

3.1. Ģimene (persona), kura, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību
aktiem, atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;

3.2. Audžuģimenes;
3.3. Pilngadību sasniegušie bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie

bērni, ja Riebiņu novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārpus ģimenes
aprūpi.

4. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu Riebiņu novadā piešķir
saskaņā ar 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.
299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu»;

5.  Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu Riebiņu novadā
piešķir, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 180 EUR mēnesī un, iz-
vērtējot materiālā stāvokļa līmeni atbilstoši 2010. gada 30. marta Ministru
kabineta noteikumos Nr. 299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu» noteiktajiem kritērijiem;

6. Par īpašumu, papildus 2010. gada 30. marta Ministru kabineta
noteikumos Nr. 299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu» noteiktajiem gadījumiem, neuzskata: 

6.1. Vienu automobili vai motociklu, kas ir ģimenes (personas) īpa-
šumā vairāk nekā 24 (divdesmit četrus) mēnešus un kurš nav jaunāks
par 10 (desmit) gadiem, kā arī īpašumā esošu vienu velosipēdu, mo-
pēdu vai motorolleru katram ģimenes loceklim, viens traktors, kas ir
vecāks par desmit gadiem, kas nepieciešams ģimenes rīcībā esošās
zemes apstrādāšanai un lauksaimniecības produktu ražošanai ģimenes
patēriņam.

6.2. Nekustamais īpašums – zeme, tajā skaitā mežs, ģimenēm ar
bērniem tiek palielināts par 2 ha uz katru bērnu vecumā no 5 līdz 24 ga -
diem (ja bērns mācās);

7. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai ģimene (persona)
aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija) un deklarē
savus ienākumus un citus materiālos resursus, kā arī iesniedz vai uz-
rāda Sociālajā dienestā dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos
faktus, tajā skaitā par papildu ienākumiem, naudas uzkrājumiem un
īpašumu. Parakstot deklarāciju, iesniedzējs apliecina deklarācijā norā-
dīto ziņu patiesumu.

8. Deklarācijā norādītās ziņas Sociālais dienests pārbauda, izman-
tojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni
(personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā
arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja nepieciešams, pieprasot
ziņas apliecinošus dokumentus no iesniedzēja un apsekojot ģimeni
(personu) dzīvesvietā. Sociālajam dienestam nepieciešamības gadījumā
ir tiesības apsekot iesniedzējam vai kādam citam ģimenes loceklim
piederošu nekustamo īpašumu.

9. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja ie-
snieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lē-
mumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam.

10. Trūcīgās ģimenes (personas) vai maznodrošinātā statusu no-
saka uz laiku no  trim līdz sešiem mēnešiem.

11. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgās ģimenes (personas) vai
maznodrošinātā statusam, Sociālais dienests izsniedz uz Sociālā die-
nesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību statusam (2. pielikums). 

12. Trūcīgās ģimenes (personas) vai maznodrošinātā statusu So-
ciālais dienests nepiešķir vai atceļ, ja jaunatklātie apstākļi par ģimenes
(personas) ienākumiem ir tādi, kas liedz viņai tiesības saņemt attiecīgo
statusu.

13. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Sociālais die-
nests pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts
pieprasītāja iesniegums.

14. Lēmumu Sociālais dienests izsniedz pieprasītājam personīgi
vai izsūta pa pastu.

15. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā, kas prasa neatliekamu ri-
sinājumu, pēc Sociālā dienesta lēmuma izmaksā vienas līdz triju dienu
laikā. 

16. Pabalsta saņemšanai pabalsta saņēmējam grāmatvedībā jāuz-
rāda personu apliecinošs dokuments.

IV. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai
17. Riebiņu novadā noteiktais GMI līmenis 1 (vienai) personai

atbilst valstī noteiktā GMI līmenim. 
18. Piešķirot pabalstu GMI nodrošināšanai, pabalsta izmaksu naudā

daļēji vai pilnībā, pēc vienošanās ar personu, var aizstāt ar pabalstu
natūrā (ar uzskaiti naudā), veicot samaksu par bērnu ēdināšanas izde-
vumiem skolā vai pirmsskolas audzināšanas iestādē. Pabalstu izmaksā
par kārtējo mēnesi mēneša pēdējā datumā. 

19. Katram pilngadīgam pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai (turp -
māk tekstā – GMI) saņēmējam (turpmāk – klients) ir pienākums noslēgt
vienošanos par līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā ar nodaļas so-
ciālo darbinieku. Noslēdzot vienošanos, klients rakstiski apliecina ga-
tavību pildīt līdzdarbības pienākumus un uzlabot savu sociālo situāciju. 

20. Klienta līdzdarbības pienākumi tiek atrunāti līdzdarbības lī-
gumā.

V. Dzīvokļa pabalsts
21. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres vai pār-

valdīšanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzī-
vojamās telpas lietošanu, segšanai. 

22. Dzīvokļa pabalstu var izmaksāt pabalsta pieprasītājam vai pār-
skaitīt pakalpojumu sniedzēja vai kurināmā piegādātāja kontā.  

23. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
23.1. Personai/ģimenei ar bērniem, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes sta-

tuss;
23.2. Personai/ģimenei ar bērniem, kurai piešķirts maznodrošinātās

ģimenes statuss;
24. Dzīvokļa pabalsta apmērs trūcīgām personām/ģimenēm ir

100,00 eiro, neatkarīgi no tā, vai dzīvojamā platība tiek apkurināta in-
dividuāli vai centralizēti. 

25. Dzīvokļa pabalsta apmērs maznodrošinātām personām/ģime-
nēm ir 60,00 eiro apkures sezonā, neatkarīgi no tā, vai dzīvojamā
platība tiek apkurināta individuāli, vai centralizēti. 

26. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, tā pieprasītājam Sociālā die-
nesta darbiniekam:

26.1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (izņemot, ja per-
sona iesniedz elektroniski parakstītu iesniegumu);

26.2. Jāiesniedz iesniegums;
27. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt no personas papildu

informāciju, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
28. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.
29. Darbspējīgiem ģimenes locekļiem, kuri saņem dzīvokļa pabal-

stu, ir pienākums līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā
un pildīt līdzdarbības pienākumus.

30. Sociālais dienests noslēdz vienošanos ar pabalsta pieprasītāju,
kurā vienojas par veicamajiem līdzdarbības pienākumiem (1. pieli-
kums).

31. Līdzdarbības pienākumi, izņemot pienākumu deklarēt dzīves -
vietu, nav jāpilda:

31.1. Personai, kura viena audzina bērnu invalīdu;
31.2. Ģimenei, kurā bērnu invalīdu audzina abi vecāki un viens no

vecākiem ir nodarbināts;
31.3. Ģimenei, kurā ir bērns līdz piecu gadu vecumam, kurš neap-

meklē pirmsskolas izglītības iestādi, un viens no vecākiem ir nodarbi-
nāts;

31.4. Valsts noteiktās vecuma vai invaliditātes pensijas un valsts
noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam;

31.5. Personai, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klā-
tienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, vai
ir pilna laika studējošais augstskolā;

31.6. Personai, kura no līdzdarbības pienākumu veikšanas atbrīvota
citu objektīvu iemeslu dēļ (darbnespējas dēļ).

VI. Vienreizējs pabalsts krīzes  situācijā 
32. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts ne vairāk par

285,00 eiro 1 (vienai) personai/ģimenei, neizvērtējot tās materiālo stā-
vokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu
sekas.

33. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja tas pieprasīts
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

34. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā netiek piešķirts, ja krīzes
situācija radusies personas/ģimenes vainas dēļ.

35. Lai saņemtu vienreizējo pabalstu krīzes situācijā, pieprasītājam
jāiesniedz dokuments, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

VII . Pabalsts trūcīgajām ģimenēm ēdināšanas 
izdevumu segšanai

36. Pabalsts vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības ie-
stādes bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgajām ģimenēm.

37. Pabalsts tiek piešķirts ēdināšanas izdevumu segšanai laika
periodā, kad ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.

38. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no izglītības iestādes ēdināšanas
izmaksām mēnesī uz bērnu, summa pa mēnešiem atšķiras. Vispāriz-
glītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādes bērniem no trūcīgajām
ģimenēm ēdināšanas izdevumi tiek segti 100 % apmērā.  

VIII. Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem 
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem 

39. Tiesības saņemt pabalstu ir bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Riebiņu
novada bāriņtiesa.

40. Pabalsta apmēri:
40.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai – 2 (divu)

valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā 128,06 eiro, in-
valīdiem kopš bērnības – 213,44 eiro; 

40.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei ne mazāk par 249,71 eiro, 

40.3. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – valstī noteiktā so-
ciālā nodrošinājuma pabalsta apmērā 64,03 eiro, invalīdiem kopš bēr-
nības – 106,72 eiro mēnesī, ja bērns sekmīgi turpina mācības vispārējās
vidējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs.

IX. Pabalsti audžuģimenēm
41. Pabalstu audžuģimenēm piešķir ārējo normatīvo aktu noteiktajā

kārtībā attiecībā uz bērniem, par kuru ievietošanu audžuģimenē lēmumu
pieņēmusi Riebiņu novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa). 

42. Pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir
Sociālā dienesta un audžuģimenes līgums, kuru paraksta Sociālā die-
nesta vadītāja un viens no audžuģimenes locekļiem, par bērniem, kuru
deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Rie-
biņu  novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

43. Pabalsta audžuģimenei veidi un apmērs:
43.1. Ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam tiek izmaksāts

divkāršā apmērā no bērna piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasnieg-
šanai – 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas, savukārt no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai – 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas.

43.2. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – EUR 256,00
(divi simti piecdesmit seši eiro, 00 centi) gadā, no kuriem EUR 128,00
(viens simts divdesmit astoņi eiro, 00 centi) izmaksā 10 (desmit) darba
dienu laikā no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē parakstīšanas
dienas, bet, sākot ar septīto ievietošanas mēnesi, – EUR 21,00 (div-
desmit viens eiro, 00 centi) mēnesī.

44. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu,
kad bērns ievietots audžuģimenē.

45. Pabalsta izmaksu pārtrauc:
45.1. Ja beidzas līgumā noteiktais termiņš;
45.2. Saskaņā ar Bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;
45.3. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma, ja Bāriņtie -

sa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.
46. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša beigām.

X. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
47. Sociālā dienesta lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu

var apstrīdēt Riebiņu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrī-
dēšanas komisijā Administratīvā procesa likuma kārtībā. 

48. Riebiņu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Adminis-
tratīvā procesa likuma kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi
49. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā, kā arī inter-

neta mājaslapā www.riebini.lv, un tie stājas spēkā likuma «Par pašval-
dībām» 45. panta noteiktajā kārtībā. 

50.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Riebiņu novada do -
mes 2012. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 «Par sociālās palī dzī -
bas pabalstiem Riebiņu novadā» un Riebiņu novada domes 2016. gada
15. marta saistošie noteikumi Nr. 8/2016 «Īpašuma novērtēšanas kritēriji
Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam».

Domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

1. pielikums
Riebiņu novada domes

2018. gada ___. ________
saistošajiem noteikumiem Nr. ___

VIENOšANāS PAR LīDzDARbībU
20__ . gada ___. _________                                            Nr. ______

Riebiņu novada domes Sociālais dienests sociālā darba speciālista
_________________________ personā (turpmāk – sociālais dienests),
no vienas puses, un ______________________________________,
personas kods ________________________, (turpmāk – klients) no
otras puses, noslēdz šādu vienošanos:

1. Sociālais dienests apņemas piešķirt un izmaksāt klientam dzī-
vokļa pabalstu, bet klients apņemas veikt šajā vienošanās noteiktos
līdzdarbības pasākumus.

2. Klients apņemas informēt visas kopā ar viņu deklarētās personas
par šajā vienošanās noteiktajiem līdzdarbības pasākumiem.

3. Sociālais dienests uzdod, bet klients apņemas nodrošināt šādu
līdzdarbības pienākumu izpildi:

4. Klientam ir pienākums informēt Sociālo dienestu par apstākļiem,
kas kavē līdzdarbības pienākumu izpildi, un, ja nepieciešams, iesniegt
minētos apstākļus apliecinošus dokumentus.

5. Vienošanās zaudē spēku, ja klients vai persona (-s), kura (-s) ir
deklarēta (-s) kopā ar klientu un kurai (-ām) uzlikti līdzdarbības pienākumi,
bez objektīva iemesla nepilda iepriekš minētos līdzdarbības pienākumus,
un tas var būt par pamatu pabalsta kopējā apmēra samazināšanai vai
izmaksas pārtraukšanai par līdzdarbības pasākumu neizpildījušās per-
sonas daļu.

N.p.k. Klients (persona), kurai jāveic Veicamie pasākumi Termiņš
līdzdarbības pasākums

(Turpinājums 3. lpp.)



2018. gada oktobris 3.

Vasaras beigās 30 Riebiņu novada skolu sko-
lēni devās izzinošā ekskursijā «Ceļā pie savas
profesijas», kas tika organizēta ESF projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs» ietvaros.

Pirmā tika apmeklēta Skrīveru mājas saldējuma
ražotne, kur skolēni iepazina ražotnes darba vidi,
specifiku, uzņēmumā nodarbinātās profesijas, bet
saldējuma meistara profesiju iepazina tuvplānā –
vēroja amata prasmju paraugdemonstrējumus, ie-
pazina profesijas veikšanai nepieciešamo aprīko-
jumu, kā arī izzināja saldējuma meistara profesijas
veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes,
klausījās stāstījumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu
saldējuma ražošanas nozarē, par produkcijas reali-
zācijas iespējām, par karjeras iespējām šajā nozarē
un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Vēlāk tika dota iespēja arī pašiem «pielaikot» sal-
dējuma meistara profesiju – profesionāļa vadībā
pagatavot savu mājas saldējumu.

Tālāk ceļš veda uz Ādažiem, kur tika apmeklēta
čipsu ražotne, kas strādā ar daudz lielāku vērienu
nekā iepriekš apmeklētā ražotne. Šeit tika iepazītas
kartupeļu uzglabāšanas noliktavas, izzināti nodar-
bināto profesiju darba pienākumi. Atraktīvā veidā,
ar video palīdzību, varēja iepazīt čipsu ražošanas
un iepakošanas procesu, vēlāk ražošanas cehu un
tajā notiekošos procesus varēja vērot caur speciāli
ierīkotiem logiem. Pēc čipsu ražošanas procesa ie-
pazīšanas vajadzēja pašiem ķerties pie darba – pa-

gatavot un iepakot katram savus «ideālos» čipsus.
Vēlāk skolēni tika iepazīstināti ar pārtikas ražošanā
ļoti nozīmīgu profesiju – degustators, pārrunu re-
zultātā tika noskaidrots, kas jāzina un jāprot šīs pro-
fesijas pārstāvim. Arī šo profesiju skolēniem bija
iespējams «pielaikot», nosakot garšu nianses vai-
rākām čipsu šķirnēm. Noslēgumā tika pārrunāts,
cik liels profesiju klāsts ir pārstāvēts uzņēmumā,
un noskaidrotas karjeras iespējas šeit.

Trešā ekskursijas pietura bija Siguldas papīr-
mākslas darbnīca «Viktora vēstules», kur no birojā
izlietotā un iznīcinātā papīra tiek pagatavots jauns
papīrs, kuru izmanto mākslinieciskiem mērķiem. Šeit
skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem papīra veidiem,
tā pagatavošanas izejvielām un izmantošanas ie-
spējām. Tika sniegti papīra pagatavošanas paraug-
demonstrējumi, iesaistot darbībā arī pašus skolēnus
un norādot uz veiksmīga galarezultāta iegūšanai ne-
pieciešamajām darbībām un niansēm. No sagatavo -
tās masas katrs pagatavoja grāmatzīmi, kuru radoši
izdekorēja, tādējādi iepazīstot pilnu gatavās pro-
dukcijas pagatavošanas ciklu: no sīkām biroja papīra
strēmelēm līdz jaunam, interesantam un mākslinie-
ciskam produktam, kuru var veiksmīgi realizēt tirgū.

Lolita Šmukste,
pedagogs karjeras konsultants 

6. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros – viens klientam un otrs sociālajam
dienestam.

Klients ________________________________
(paraksts, atšifrējums)

Sociālā darba speciālists ________________________________
(paraksts, atšifrējums)

Vienošanās izpildes novērtēšana:

Secinājumi: _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Lēmums: ________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sociālās palīdzības organizators _____________ _______________
(paraksts) (datums)

2. pielikums
Riebiņu novada domes

2018. gada ___. ________
saistošajiem noteikumiem Nr. ___

IzzIņA PAR ATbILSTībU MAzNODROšINāTAS ĢIMENES
(PERSONAS) STATUSAM

Riebiņu novada Riebiņu pagastā

20___. gada ___. ________________. Nr. __________

RIEBIŅU NOVADA  DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS apliecina, ka ģimenei vai
atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas adrese ir Riebiņu novada
___________________________________________________________________,
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:

1) _____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)                      (personas kods)

2)_____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)                      (personas kods)

3) _____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)                      (personas kods)

4)_____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)                      (personas kods)

5) _____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)                      (personas kods)

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku 

no 20___. gada ____. ____________ līdz 20__. gada _____. ________________.

Sociālā dienesta vadītāja  ___________________________________
(paraksts, atšifrējums)

DOMES LĒMUMi
18. septembrī notika kārtējā Riebiņu novada do-

mes sēde

Piešķir līdzekļus
Domes sēdē tika pieņemts lēmums piedalīties

un paredzēt finansējumu EUR 544,50 apmērā uzņē -
mēju dalībai pasākumā «Uzņēmēju dienas Latgalē
2018» Rēzeknē, Latgales vēstniecībā «GORS».

Dalībai «Uzņēmēju dienās Latgalē 2018» no-
lemts piešķirt finansējumu 50 % apmērā no dalības
maksas EUR 229,90, tas ir – EUR 114,95 SIA
«SBR» un SIA «Alberts GS» katram.

Domes deputāti nolēma piešķirt biedrībai «Lat-
gales reģionālā pensionāru apvienība» sēžu organi-
zēšanai EUR 50 no projektu līdzfinansējumam plā-
notajiem līdzekļiem.

Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai
Izskatot Stabulnieku pagasta Stabulnieku ciema

daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īrnieku iesniegumus
par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, kon-
statēts, ka daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Jaunajā
ielā 5A un Jaunajā ielā 5A k-2, Stabulniekos, Sta-
bulnieku pagastā, un zemesgabali, uz kuriem atrodas
mājas, ir reģistrēti Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada
pašvaldības vārda.

Domes sēdē nolemts reģistrēt zemesgrāmatā uz
Riebiņu novada pašvaldības vārda trīs dzīvokļu īpa-
šumus, kuri ietilpst zemes un būvju īpašumā: Jaunajā
ielā 5A  ar kadastra numuru 7680 004 0344 un Jau-
najā ielā 5A k-2  ar kadastra numuru 7680 004 0013. 

Nolemts nodot atsavināšanai izīrētos dzīvokļus,
kuri minēti domes sēdes lēmumā, daudzdzīvokļu
mājās Stabulnieku pagastā, dzīvojamo māju kop -
īpašuma, palīgēku (ja tādas ir īpašuma sastāvā) un
zemesgabala domājamās daļas, tos pārdodot par
brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļu īrniekiem. Pri-
vatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un
nodrošināt atsavināšanas procesu. 

Noteikt, ka nosacīto cenu veido kadastrālā vēr-
tība (saskaņā ar VZD informāciju) un atsavināšanas
izdevumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1 priv.sert. x 39,84
EUR (privatizācijas sertifikāta vērtība – 28 lati)).

Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20 % apmērā no ka-
dastrālās vērtības par īres tiesību pirkšanu no paš -
valdības un par kapitālieguldījumiem saskaņā ar paš -
valdības izziņu un apliecinošiem dokumentiem.  

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Domes deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt

Riebiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
«Vaivariņi» Riebiņu novada Stabulnieku pagastā,
kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība 7,04 ha
kopplatībā, izsoles noteikumu projektu un nosacīto
cenu – EUR 10000,00. Maksājumi par nekustamo
īpašumu veicami 100 % eiro. 

Lemjot par nekustamo īpašumu atsavināšanu,
sēdē apstiprināta īpašuma «Ceļmalmājas» Riebiņu

novada Galēnu pagastā 3,34 ha kopplatībā nosacītā
cena EUR 4740,00, īpašuma «Ferma Krūmiņi» Rie-
biņu novada Stabulnieku pagastā 2,73 ha kopplatībā
nosacītā cena EUR 3027,00 un īpašuma «Purenes»
Riebiņu novada Rušonas pagastā 4,02 ha kopplatībā
nosacītā cena EUR 2821,50.

Pieņemts lēmums par atsavināšanu arī īpašumam
«Agerāti» Riebiņu novada Stabulnieku pagastā 3,7 ha
kopplatībā ar nosacīto cenu EUR 3663,00 un īpa-
šumam «Māli» Riebiņu novada Stabulnieku pagastā
3,1 ha kopplatībā ar nosacīto cenu EUR 3582,00.

Nolemts noteikt īpašuma «Agerāti» un «Māli»
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu sa-
skaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4. panta trešās daļas 8. punktu: īpašumu ie-
gūst minētā persona, šajā gadījumā pārdošanas cena
ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Īpašuma nosacītās cenas aprēķināšanu veica no-
vada domes nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, sadarbojoties ar SIA «EI-
ROEKSPERTS» sertificētu vērtētāju.

Apstiprina izglītības iestāžu izglītojamo
uzturēšanas izmaksas

Domes sēdē pieņemts lēmums apstiprināt ar
2018. gada 1. septembri Riebiņu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izmaksas uz vienu izglītojamo mē-
nesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs
un pirmsskolas izglītības iestādē, kur savstarpējiem
norēķiniem piemērojamās izmaksas uz vienu audzēkni
mēnesī: Riebiņu PII «Sprīdītis» – EUR 268,79,
Dravnieku pamatskola – EUR 215,901, Galēnu pa-
matskola – EUR 164,60, Sīļukalna pamatskola –
EUR 266,98; Rušonas pamatskola – EUR 114,69
un Riebiņu vidusskola – EUR 83,83. 

Apstiprina iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu ie-
pirkumos. Nolemts slēgt līgumu:

‚ Ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu
objektā «Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldī-
bas autoceļa Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km 0,45–
0,82 pārbūve» ar piedāvāto līgumcenu EUR 138
202,85 bez PVN;

‚ ar SIA «Beibuks» par ūdens inventāra un
motorlaivas iegādi projekta «Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus»
(«Development of eco-tourism by using water re-
sources in Latvia and Lithuania»/ «LEARN ECO
TRAVEL»), projekta Nr. LLI-349, Latvijas–Lietu-
vas pārrobežu programmas 2014–2020 ietvaros ar
piedāvāto līgumcenu EUR 23 335,00 bez PVN;

‚ ar SIA «ZELA ZEME» par kūdras kurināmo
granulu piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām
ar piedāvāto līgumcenu EUR 73 600,00 bez PVN.

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

izzinoša ekskursija «Ceļā pie savas profesijas»

«Mālu diena» Stabulniekos
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas 

«Atbalsts kultūras programmām reģionos» projektu konkursa
«Latvijas valsts mežu un VKKF atbalstītās Latgales kultūras 
programmas 2018» ietvaros biedrība «Atspulgs L» projekta 
«Ar saknēm ieaudzis Latgalē!» ietvaros 11. septembrī organi-
zēja un īstenoja «Mālu dienu», ko vadīja keramiķis Raivo An-
dersons.

Meistarklasē keramiķis parādīja, kā top vāzes un trauki no sarkanā
un baltā māla, aicinot darboties arī klātesošos dalībniekus – gan pie-
augušos, gan bērnus. Sagaidot Latvijas simtgadi, no baltā māla tapa
arī Latvijas kontūra ar latvju spēka zīmēm. 

Jo īpaši bērniem patika darboties ar elektrisko keramikas virpu un
trauku gatavošana uz tās. Bērni nebaidījās no veidošanas, nosmērēša-
nās ar mālu, bet, redzot savu izgatavoto rezultātu, bija pacilātā gara -
stāvoklī un gandarīti par savām spējām.

«Mālu dienas» ietvaros izgatavotos Latvijas simbolus un citus iz-
strādājumus keramiķis noglazēs un apdedzinās, lai tie ilgstoši paliek
kā piemiņa par šo jauko pasākumu. Meistarklases noslēgumā tika
lūgts atkārtot šāda veida nodarbības arī nākotnē. 

Jāpiebilst, ka projekta ietvaros paralēli notiek ne tikai aušanas no-
darbības, bet arī latvisko rotaslietu un atšķirības zīmju izgatavošanas
meistarklase. 

Paldies dalībniekiem par izrādīto iniciatīvu un radošu darbošanos.

Projekta koordinatore S. Grigale

(Sākums 2. lpp.)

N.p.k. Klients (persona), kurai jāveic Veicamie pasākumi Termiņš Izpilde
līdzdarbības pasākums (jā/ nē)



4. 2018. gada oktobris

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.

PASĀKUMi OKTObRī
Riebiņu KC
F 12. oktobrī deju nakts 2018 RIEBIŅOS. Par muzi-

kālo noformējumu rūpēsies Radio 1 dīdžeji: DJ Artis
Skrūzmanis un DJ Jānis Balodis. Vakara īpašie viesi –
repa apvienība «Latgliešu reps» ar speciālu koncertpro-
grammu. Būs konkursi, loterijas un balvas, iespēja rezervēt
galdiņu. Ieeja no plkst. 22.00 līdz 23.00 – EUR 4, pēc
plkst. 23.00 – EUR 5.

Silajāņu KN
F 21. oktobrī plkst. 14.00 senioru balle «Prieks kopā būt».

Rušonas KN
F No 1. līdz 15. oktobrim gleznu izstāde no Preiļu

Vēstures un lietišķās mākslas muzeja fondiem.
F 12. oktobrī plkst. 19.00 Sīļukalna amatierteātra iz-

rāde «Pogosta pučis». Ieejas maksa – par ziedojumiem.
F 27. oktobrī plkst.15.00 rudens balle pagasta senioriem

Sīļukalna KN
F 13. oktobrī plkst. 13.00 grāmatas-brošūras «Sibī -

rija – daļa no dzīves» prezentācijas pasākums.
F 13. oktobrī plkst. 22.00 balle ar grupu «Ginc &

Es». Ieejas maksa – EUR 5.

Stabulnieku KN
F No 30. septembra līdz 6. oktobrim 2. stāvā izstāde

«Rudens veltes».
F 20. oktobrī plkst. 22.00 balle, spēlē «Arnis & Sta-

siks». Ieejas maksa – EUR 4.
F 27. oktobrī plkst. 19.00 koncerts «Cauri gadsimtiem

dziesma skan». Piedalās vokālie ansambļi no sava un kai-
miņu novadiem.

Galēnu KN
F 30. oktobrī plkst. 19.00 spēlfilmas «Homo Novus»

seanss. Ieejas maksa – EUR 3.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 19. oktobra dzejas izstāde «Pacel spārnos».
F 24. oktobrī plkst. 14.00 animācijas filmu diena vi-

siem interesentiem.
F 25. oktobrī plkst. 13.00 lasītāju klubiņa tikšanās.
F No 29. oktobra līdz 23. novembrim norisinās kon-

kursa «Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!» 3. kārta.
Ar visiem oktobrī paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tema-

tiskajām izstādēm plašāk var iepazīties paš valdības vietnē www.riebini.lv,
portālā www.biblioteka.lv vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/rie-
binubiblioteka/ un http://facebook.com/riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot in-
formācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli informatīvos
nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā
«Riebiņu Novada Ziņas».

22. septembra rīts Riebiņu
vidusskolas pagalmā pulcēja
tos, kuri nenobijās no pēkšņā
rudens lietus un kuriem tuva ir
riteņbraukšana un sacensību
gars. Jau devīto reizi tika dots
starts velokrosa sacensībām Rie -
biņos – «Vella Rats 2018».

Nedaudz mazāk nekā gadu ie-
priekš, taču gandrīz pussimts da-
lībnieku, kas pārstāvēja gan Rie-
biņu novadu, gan citas pašvaldī-
bas: Preiļus, Līvānus, Aglonu,
Pļaviņas, Ilūksti, Rēzekni un Lu-
dzu, stājās uz starta līnijas, lai iz-
baudītu īsāko 1,5 km vai aina-
visko 8 km distanci, bet spēcīgā-
kie un drosmīgākie – nopietnāko,
dažādiem šķēršļiem un dažāda se-
guma bagātāko 27 km distanci.

Šogad sacensību jaunākajai
dalībniecei bija 3 gadi. Kopā ar
pieredzes bagāto vectēvu – Leo-
nīdu un tēti Renāru, Dārta Val-
done uz mājām brauca ar izcīnī-
tām godalgām. Kādi rezultāti tika
sasniegti individuāli, bet kādi ko-
mandu ieskaitē, var redzēt pašval-
dības vietnē www.riebini.lv pub-

licētajos sacensību rezultātos.
Labākie un ātrākie visās ve-

cuma grupās tika apbalvoti ar no-
vada domes sagādātajām meda-
ļām un piemiņas balvām, bet pie
kausiem tika arī ātrākās koman-
das. Kā neatņemama sastāvdaļa
un firmas zīme – Riebiņu vidus-
skolas sarūpētā spēcinošā putra
un karstā tēja pilnīgi visiem sa-
censību dalībniekiem un līdzjutē-
jiem. Bet uzņēmuma M13 īpaš-
nieki – Inga un Valdis Meluškā-
ni – bija sarūpējuši gardus kliņ-
ģerus ātrākajām komandām.

Jāpiebilst, ka velokrosa sacen-
sību ietvaros norisinājās arī infor-
matīvā kampaņa «Veselības die -
na», kur notika fiziskas aktivitā-
tes, veicinot veselīga dzīvesveida
popularizēšanu, kā arī praktiska
un informatīva nodarbība par ve-
selīgiem dzērieniem un to nozīmi
ikdienas uzturā, kur visi klāteso-
šie varēja izgaršot veselīgus dzē-
rienus un uzklausīt padomus, kā
pareizi tos pagatavot un lietot. Tā-
pat kampaņas ietvaros ikviens va-
rēja noteikt glikozes līmeni, iz-

mērīt asinsspiedienu, noteikt ķer-
meņa masas indeksu un iegūt in-
formāciju par sev interesējošiem
jautājumiem. Informatīvā kam-
paņa tika īstenota ESF projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/099 «Veselības
veicināšanas un slimības profilak-
ses pakalpojumu uzlabošanas pa-
sākumi Riebiņu novadā, 1. kārta»
ietvaros.

Paldies jāsaka visiem dalīb-
niekiem un viņu atbalstītājiem,
tiesnešiem un sponsoriem. Īpašs
paldies Riebiņu vidusskolas spor -
ta skolotājai Mārītei Pokšānei,
Riebiņu vidusskolas administrā-
cijai un Riebiņu novada domei
par atbalstu sacensību organizē-
šanā, kā arī ikvienam, kas palī-
dzēja sacensību veiksmīgā norisē:
gan trases iepriekš marķēšanā,
gan sacensību dienā esot trasē, 
kā arī finišā – fiksējot visus re-
zultātus.

Sabiedrisko attiecību 
speciālists Rolands Naglis

Aizvadītas velokrosa sacensības Riebiņos

Uzreiz pēc pievarētajiem 27 km.
Vecākais un rūdītākais sacensību
dalībnieks – Leonīds Valdonis savā
vecuma grupā palika nepārspēts.Vecāku uzmundrināti, startē mazākie riteņbraucēji.

Šī gada 27. oktobrī startēs «Riebiņu novada
atklātais čempionāts volejbolā 2018» vīriešu un
sieviešu komandām. 

Sacensības norisināsies Riebiņu vidusskolas
sporta zālē. Komandas tiek aicinātas pieteikties līdz
šī gada 22. oktobrim pa tālruni 26173320 (R. Naglis)
vai elektroniski – rolands.naglis@riebini.lv, norādot
komandas nosaukumu un pārstāvja kontaktinfor-

māciju, bet komandu līdzjutējus aicinām just līdzi
savām vienībām, apmeklējot spēles, kas norisināsies
piektdienās, sestdienās un svētdienās Riebiņu vi-
dusskolas sporta zālē.

Sacensību nolikums pieejams mājaslapā
http://riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/nozares/sports/
sacensibu-nolikumi, tāpat šajā interneta vietnē ir ie-
spējams sekot līdzi spēļu grafikam un rezultātiem.

27. oktobrī startēs novada atklātais 
volejbola čempionāts vīriešiem un sievietēm

Svecīšu vakari novada kapsētās
13. oktobrī plkst. 13.30 Petravsku kapsētā.
13. oktobrī plkst. 14.15 Sprindžu kapsētā.
13. oktobrī plkst. 15.00 Sila kapsētā.
13. oktobrī plkst. 15.00 Červoņiku kapsētā.
13. oktobrī plkst. 16.00 Kokoriešu kapsētā.
13. oktobrī plkst. 16.45 Baibu kapsētā.
13. oktobrī plkst. 17.30 Riebiņu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 11.30 Stabulnieku kapsētā.
20. oktobrī plkst. 12.00 Saunas-Vulānu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 13.00 Trūpīšu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 14.00 Krištobu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 15.00 Brišku-Balckaru kapsētā.
20. oktobrī plkst. 16.00 Pastaru kapsētā. 
20. oktobrī plkst. 14.00 Kapenieku kapsētā.
20. oktobrī plkst. 15.00 Teilānu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 16.00 Salenieku kapsētā.
20. oktobrī plkst. 16.30 Opolos kapsētā.
20. oktobrī plkst. 17.30 Seiļu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 11.30 Gailīšu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 12.00 Eisāgu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 13.00 Žogotu kapsētā. 
20. oktobrī plkst. 14.00 Eikšas kapsētā.
20. oktobrī plkst. 15.00 Antonišķu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 15.30 Ondzuļu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 16.00 Kristapeņu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 17.00 Rutuļu kapsētā.
20. oktobrī plkst. 16.00 Silajāņu kapsētā.
27. oktobrī plkst. 13.00 Maltas Trūpu kapsētā. 
27. oktobrī plkst. 14.00 Bukšinu kapsētā. 
27. oktobrī plkst. 15.00 Galēnu kapsētā.


