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Pēc trīs mēnešu piespiedu
pārtraukuma izpilddirektori
atkal klātienē satikās 3. jūlijā,
šoreiz Latgales viducī – Riebiņu
novada Rušonas pagastā, tur-
klāt kuplā skaitā. Ceļu uz Rušo -
nas pagasta atpūtas kompleksu
«Silmalas», kur notika Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru aso-
ciācijas (LPIA) sanāksme-semi-
nārs, bija mērojuši ap pusotra
simta izpilddirektoru.

Uzrunājot sabraukušos cie-
miņus, Riebiņu novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
vēlēja viņiem ražīgu darbu pie
novada lielākā ezera – Rušona.
Pavisam Riebiņu novadā ir 32
ezeri, tāpēc izpilddirektoru sanāk-
smes darba kārtībā ļoti iederīgs
bija jautājums par ūdeņu apsaim-
niekošanu un zivju resursu atjau-
nošanu. Bet pirms tā izpilddirek-
tori noklausījās stāstījumus par
jauno Administratīvās atbildības
likumu, satiksmes drošību un gā-
jēju pāreju ierīkošanas prasībām
un šābrīža aktualitātēm pašval-
dību dzīvē. Darba dienas ievadā
Riebiņu novada izpilddirektors
Juris Leicis iepazīstināja kolēģus
ar novada vizītkarti un svarīgā-
kajiem projektiem.

LPIA Valdes priekšsēdētājs
Ivo Virsis un LPS padomniece
Sniedze Sproģe informēja par ie-
priekšējā dienā LPIA Valdes sēdē
lemto un citām aktualitātēm. Turp -
mākās tikšanās iecerētas klātienē,
un nākamā reize būs 7. augustā
Iecavā, kuras tēmai izvēlēts skats
no malas, sabiedrībā zināmām
personībām sniedzot savu vērtē-
jumu par pašvaldībām beidzama-
jos desmit gados.

Sanāksmes-semināra darba
kārtības galveno jautājumu –
jauno Administratīvās atbildī-
bas likumu (AAL) analizēja un
pieredzē dalījās Rīgas Pašvaldī-
bas policijas Administratīvās pār-
valdes priekšnieks Lauris Ku-
diņš un Rēzeknes pilsētas domes

Juridiskās nodaļas vadītāja un
Administratīvās komisijas priekš-
sēdētāja Margarita Voiciša.

«Latvijas Valsts ceļu» (LVC)
satiksmes organizācijas inženieri
Georgijs Savetovs un Niklāvs Li-
piņš Riebiņu novadā bija ieradu-
šies, lai pastāstītu par gājēju pār -
eju ierīkošanas prasībām un sa-
tiksmes drošību. Viņi minēja gan
normatīvos aktus, kas to regla-
mentē, gan ilustrēja stāstījumu ar
labajiem un sliktajiem piemēriem.

Riebiņu novada Attīstības un
plānošanas daļas vadītāja Inese
Jakovele iepazīstināja ar novada
pieredzi publisko ūdeņu apsaim-

niekošanā un zivju resursu atjau-
nošanā, kas plānveidīgi notiek jau
vairāk nekā desmit gadus. Pašval-
dībā strādā četri kārtībnieki, no
kuriem divi veic arī zivju inspek-
toru pienākumus. Kontrolei iegā-
dāts labs aprīkojums, galvenokārt
ar Zivju fonda finansējuma palī-
dzību, ko izpilddirektori varēja
apskatīt un aptaustīt.

LPS padomniece Sniedze Sproģe,
LPS Komunikācijas nodaļas
redaktore Gunta Klismeta, 
foto: Riebiņu novada domes

sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Riebiņu novadā

Lielu interesi Latvijas pašvaldību izpilddirektori sanāksmes noslēgumā izrā-
dīja par publisko ūdeņu apsaimniekošanā izmantojamo aprīkojumu, kas pie -
ejams Riebiņu novada kārtībniekiem, kas veic arī zivju inspektoru pienākumus.

Kultūra ir viena no nozarēm, kuru tiešā veidā skāra ierobežo -
jumi ārkārtas situācijas laikā, taču Riebiņu novada kultūras cen-
trā šis bija radošu pārmaiņu un iedvesmojošu izaicinājumu laiks.

Tika izmēģināti dažādi veidi, kā komunicēt un nezaudēt saikni ar
saviem apmeklētājiem. Pandēmijas sākumā, kad visā valstī pulcēšanās
bija aizliegta, tika nolemts, ka ir īstais brīdis doties pie skatītājiem
virtuāli. Kā platformu saziņai izvēlējāmies Facebook sociālā tīkla
vietni un, sākot ar aprīli, tiešraidē uzsākām muzikāli izklaidējošu rai-
dījumu sēriju «Kronis visam», kura vadītāja lomu spēlēja MJIC «Pa-
kāpieni» vadītājs Oskars Bērziņš. Studijā rosījās arī jaunā uzņēmēja
Tekla (KC vadītāja Ilga Pokšāne), raidījumu filmēja un skatītāju ko-
mentāriem līdzi sekoja pasākumu organizatore Ilze Piskunova, saga-
tavošanas darbos iesaistījās visi KC darbinieki. Lielu prieku radīja
tas, ka raidījums virtuālajā vidē pulcināja daudz vairāk skatītāju, nekā
iespējams uzņemt KC lielajā zālē.

Tiklīdz valstī bija atļauts pulcēties grupās līdz 25 cilvēkiem, no-
lēmām, ka tiks organizēts pirmais pasākums, kuru apmeklētāji varēs
baudīt klātienē. Lielu sabiedrības rezonansi izraisīja un par īstu sen-
sāciju kļuva video no «Jauno laiku balles». Koncerts un balle tika or-
ganizēta 30. maijā, pateicoties grupas «Galaktika» entuziasmam. Šo
notikumu apmeklēja 22 klausītāji plus trīs grupas dalībnieki. Jāpiebilst,
ka pasākums notika precīzi līdz pusnaktij, kā paredz noteikumi.

Turpinājums 3. lpp.

Kultūras dzīve novadā 
pandēmijas laikā neapstājās

Ar Riebiņu novada domes administrācijas, kultūras centra, bibliotēkas
un MJIC «Pakāpieni» telpām dienu pirms Riebiņu novada izpilddirektoru
asociācijas sanāksmes iepazinās izpilddirektoru asociācijas valde.

Neskatoties uz pandēmijas ieviestajiem ierobežojumiem, skanīgi un lustīgi
izskanēja Līgo svētki. Priecājoties par kopīgi paveikto, top kopbilde: (no
kreisās) Riebiņu KC pasākumu organizatore Ilze Piskunova, aktieris un
dziedātājs Guntis Skrastiņš, Riebiņu KC vadītāja Ilga Pokšāne, Riebiņu
novada MJIC «Pakāpieni» vadītājs Oskars Bērziņš, Riebiņu KC māksliniece
Liene Ivanova un Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

Riebiņu novada dome šī gada maijā iesniedza
projekta «Vasaras nometne bērniem «Veselā mie-
sā – vesels gars»» pieteikumu Latvijas valsts bu-
džeta finansētās programmas «Ģimenei draudzīga
pašvaldība» atklāta projektu pieteikumu konkursā
NVO un pašvaldībām «Ģimenei draudzīgas vides
veidošana». Riebiņu novada dome ir saņēmusi ie-
sniegtā projekta apstiprinājumu no Sabiedrības
integrācijas fonda projekta īstenošanai. 

Projekta mērķis ir noorganizēt vasaras nometni
bērniem, tādējādi motivējot bērnus un jauniešus
veidot draudzīgu vidi sev apkārt un sekmēt pozitīvu
attieksmi sabiedrībā. 

Projekta ietvaros tiks organizēta vasaras no-
metne «Veselā miesā – vesels gars» 25 Riebiņu no-
vada daudzbērnu ģimeņu bērniem un maznodroši-
nāto ģimeņu bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem.
Nometnes galvenās aktivitātes tiks vērstas uz ve-
selīgu dzīvesveidu, izglītojošām, sportiskām no-

darbībām un radošām aktivitātēm. Nometnes gal-
venais uzsvars tiks likts uz veselīgu un harmonisku
dzīvesveidu, izmantojot bērnu jogas nodarbības,
fiziskās aktivitātes, radošas un intelektuālas spēles,
aktivitātes, kā arī nodrošinot bērniem interesantu
atpūtu no ikdienas un mācībām. Nometnes norises
laiks ir paredzēts jūlija beigās. 

Projekta kopējās izmaksas ir 6600,00 EUR, no
tām Latvijas valsts budžeta finansējums ir 4950,00
EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 1650,00 EUR.
Sabiedrības integrācijas fonds ir finansējuma admi -
nistrētājs.  Projekta īstenošana ir jāveic līdz 2020. gada
30. septembrim. 

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada bērniem būs nometne

Informācija par ūdens inventāra aprīkojumu
Riebiņu novada dome informē, ka ūdens inventārs (katamarāni, SUP dēļi, laiva) publiski bez

maksas ir pieejami ūdensslēpošanas bāzē «Bašķi», Bašķos, Rušonas pagastā. 
Kontaktinformācija: 26489663 (Diāna). Līdzi vēlams personu apliecinošs dokuments! 
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SaIStošIe NoteIKumI NR. 3/2020
APSTIPRINĀTI

ar Riebiņu novada domes 18.02.2020
sēdes lēmumu Nr. 13 (prot. Nr. 3)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Riebiņu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās
daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu,  Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

I. VISPĀRĪGIe JautĀJumI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka at-

kritumu apsaimniekošanas kārtību Riebiņu novada (turpmāk
– novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku
dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu,
pārstrādi, otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju, kā arī vei-
cinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo
atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā:

1.1 novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaim-
niekošanas zonu, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas
kārtību; 

1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus; 
1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus; 
1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā

skaitā prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī
prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežu-
mam; 

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu ap-
saimniekošanu; 

1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta

saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, norma-
tīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī šiem
noteikumiem.

3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 1. pantam, kā arī:

3.1. pašvaldība – šo noteikumu izpratnē Riebiņu novada dome;
3.2. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās

valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties, un kura
atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām; 

3.3. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – bīstamo atkri-
tumu veidi, kas radušies mājsaimniecībās, piemēram, sadzīves
ķīmija un iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas gaismas
lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un aku-
mulatori, transportlīdzekļu apkopes atkritumi – atstrādāta mo-
toreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī nederīgie medikamenti, laku,
krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un
insekticīdu atkritumi un citi; 

3.4. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai
parku atkritumi, piemēram, koku lapas un zari, nopļauta zāle,
mājsaimniecību, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazum-
tirdzniecības pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielī-
dzināmi pārtikas ražošanas atkritumi (piemēram: virtuves pār-
tikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas un kafijas
biezumi u.tml.); 

3.5. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ
nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros, tai
skaitā mēbeles; 

3.6. trafarēts priekšapmaksas maiss – savākto atkritumu
novietošanai paredzēts priekšapmaksas speciāls marķēts
maiss; 

3.7. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš noslē-
dzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada
administratīvajā teritorijā; 

3.8. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada admi-
nistratīvā teritorija, kas veido vienu sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas zonu.  

3.9. atkritumu poligons – Dienvidlatgales reģiona sadzīves
atkritumu poligons «Cinīši», kas ir speciāli ierīkota un aprīkota
atkritumu apglabāšanas vieta Daugavpils novada Demenes
pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vi-
des aizsardzības pasākumi.

4. Pašvaldība savas funkcijas atkritumu apsaimniekošanas
jomā realizē, slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju,
kurš saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanas darbības
veikšanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

5. Atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā te-
ritorijā veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot, ka
netiek: 

5.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā
arī cilvēkiem un dzīvniekiem; 

5.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas; 
5.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās

dabas teritorijas; 
5.4. piesārņota un piegružota vide.
6. Novada administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie

sadzīves atkritumi, kurus nav iespējams reģenerēt, nododami
apglabāšanai atkritumu poligonā «Cinīši», adrese «Cinīši»,
Demenes pagasts, Daugavpils novads.

7. Noteikumi ir saistoši visiem atkritumu radītājiem, kas
pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā
esošajā nekustamajā īpašumā, vai strādā, tajā skaitā nodar-
bojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā.

II. atKRItumu aPSaImNIeKošaNaS oRGaNIZĒšaNa
8. Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzī-

ves atkritumu apsaimniekošanas zonu (turpmāk – atkritumu
apsaimniekošanas zona).

9. Pašvaldība kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un at-
kritumu apsaimniekotāju darbību atkritumu apsaimniekošanas
organizēšanas jomā un nosaka maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā;

10. Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā
teritorijā veido: 

10.1. publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu no-
teiktajā kārtībā izvēloties atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un uzglabāšanu novada administratīvajā teritorijā.

10.2. atkritumu radītāja noslēgts līgums ar atkritumu ap-
saimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; 

10.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotos dalīto at-
kritumu savākšanas punktos, ko veic atkritumu radītājs, sa-
dzīves atkritumu savākšana (tai skaitā arī atkritumu dalītā sa-
vākšana), pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana
un savākto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami pārstrādei
vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšana sadzīves atkritumu
poligonā; 

10.4. citu funkciju izpilde atbilstoši šiem noteikumiem un
atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīva-
jiem aktiem.

11. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus
apsaimnieko viens atkritumu apsaimniekotājs.

12. Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība orga-
nizē pasākumu kopumu, kas nodrošina apsaimniekojamo sa-
dzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā:

12.1. attīsta atkritumu dalītu savākšanu; 
12.2. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kom-

postēšanas veicināšanu; 
12.3. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautāju-

mos, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu.
13. Atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu konteineri

vai trafarēti priekšapmaksas maisi. Atkritumus izved saskaņā ar
atkritumu apsaimniekotāja izvešanas grafiku, bet ne retāk kā:

13.1. individuālās dzīvojamās mājās, kā arī vasarnīcās,
dārza mājās, kas tiek izmantotas pastāvīgai dzīvošanai, ne
retāk kā – 1 reizi mēnesī; 

13.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ne retāk kā – 
2 reizes mēnesī; 

13.3. nekustamos īpašumos (ēkās vai telpu grupās) ar
galveno lietošanas veidu – komercdarbība – ne retāk kā – 
1 reizi mēnesī; 

13.4. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs
un kuras kompostē vai šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus
(vasarnīca, dārza māja, u.tml.), ne retāk kā – reizi ceturksnī;

III. atKRItumu RaDĪtĀJa PIeNĀKumI uN atBILDĪBa
14. Atkritumu radītāju pienākumi ir: 
14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības izveidotajā at-

kritumu apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši normatīvajiem
aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, un ievērot šo notei-
kumu prasības; 

14.2. ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad paš -
valdība informējusi par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju,
ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attie-
cīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā slēgt lī-
gumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimnie-
košanu; 

14.3. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai
noteiktam atkritumu veidam atbilstošos konteinerus, vai tra-
farētus priekšapmaksas maisus; 

14.5. atkritumu izvešanas dienās nodrošināt konteinera
vai trafarēto priekšapmaksas maisu novietošanu tā, lai specia -
li zētajam transportlīdzeklim būtu brīva piekļuve, un kur tas
netraucē gājēju un citu transportlīdzekļu kustību. Pēc atkritumu
izvešanas konteineru novieto atpakaļ tā pastāvīgajā atrašanās
vietā;

14.6 pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt ziņas par to ie-
dzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā,
kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saim-
niecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

15. Pārtikas, dārza un zaļos atkritumus ir atļauts kompostēt
sava īpašuma teritorijā, ievērojot visas normatīvajos aktos
noteiktās prasības. Kompostēšanas procesam jātiek rūpīgi
novērotam, kontrolētam un kurš nav pretrunā ar sanitārajām
prasībām.

IV. atKRItumu aPSaImNIeKotĀJa 
PIeNĀKumI uN tIeSĪBaS

16. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompe-
tences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu novada
administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem at-
kritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem un noslēgto
līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju.

17. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums: 
17.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem par sadzīves

atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot pašvaldības ap-
stiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; 

17.2. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu savākšanu
no atkritumu radītājiem;

17.3. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus
pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu poligonā ar šim no-
lūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli;

17.4. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju iespējamiem
administratīvajiem pārkāpumiem;

17.5. saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldību un at-
kritumu apsaimniekotāju informēt atkritumu radītāju par iz-
maiņām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu;

17.6. pašvaldībai sniegt šādu informāciju: par kopējo sa-
vākto atkritumu daudzumu, nešķiroto sadzīves atkritumu dau-
dzumu, dalīti savākto atkritumu daudzumu un veidu, lielga-
barīta atkritumu daudzumu, būvniecībā radušos atkritumu
daudzums (ja pakalpojums sniegts), atkārtotai izmantošanai
sagatavotais atkritumu daudzums (ja pakalpojums sniegts),
pārstrādei un reģenerācijai nodotais atkritumu daudzums, no-
slēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu skaits. 

17.7. sadarbībā ar pašvaldību veikt sabiedrības izglītoša-
nas pasākumus par atkritumu apsaimniekošanu, sadzīves at-
kritumu dalītu vākšanu un atkritumu rašanās novēršanu;

17.8. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanas vietu sa-
kopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja piesārņojums
radies konteineru iztukšošanas laikā.

V. atKRItumu aPSaImNIeKošaNaS aIZLIeGumI
18. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts: 
18.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu realizēt bez

atkritumu konteinera vai trafarēta priekšapmaksas maisa, no-
vietot tos ārpus atkritumu konteineriem vai nemarķētos atkri-
tumu maisos; 

18.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savāk-
šana, uzglabāšana vai apglabāšana nav atļauta, ierīkot pat -
vaļīgas izgāztuves; 

18.3. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus, trafarētos
priekšapmaksas maisus uz gājēju ietves vai braucamās daļas
(izņemot, ielas, kur atkritumu konteineri vai trafarētie priekš -
apmaksas maisi netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī
vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums); 

18.4. ievietot atkritumu konteineros un trafarētajos priekš -
apmaksas maisos degošus, viegli uzliesmojošus un eksplo-
zīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības iz-
raisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un
būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis un sadzīvē radušos
bīstamos atkritumus;

18.5. iesaldēt vai dedzināt atkritumus atkritumu konteine-
ros vai trafarētajos priekšapmaksas maisos, vai kā citādi bojāt
vai iznīcināt atkritumu konteinerus vai trafarētos priekšapmak-
sas maisus; 

18.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās atkritumu sa-
vākšanas konteineros. 

19. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savāk-
šanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādīju-
mus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aiz-
liegums, tad atkritumu apsaimniekotājam jāatlīdzina trešajām
personām nodarītie zaudējumi.

VI. PRaSĪBaS SaDZĪVĒ RaDušoS BĪStamo 
atKRItumu aPSaImNIeKošaNaI

20. Aizliegts sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus
ar citiem sadzīves atkritumiem. 

21. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs: 
21.1. atdala sadzīves bīstamos atkritumus no citu veidu

atkritumiem; 
21.2. uzglabā sadzīves bīstamos atkritumus tā, lai tie ne-

apdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu
mantu; 

21.3. slēdz līgumu ar sadzīves bīstamo atkritumu apsaim-
niekotāju, kas veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir
saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; 

22. Maksu par sadzīves bīstamo vai ražošanas atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, reģe-
nerāciju vai ražošanas atkritumu apglabāšanu sadzīves atkri-
tumu poligonā nosaka, sadzīves bīstamo vai ražošanas atkri-
tumu radītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas
veic attiecīgās atkritumu apsaimniekošanas darbības.

VII. maKSa PaR SaDZĪVeS atKRItumu 
aPSaImNIeKošaNu

23. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek
apstiprināta ar pašvaldības sēdes lēmumu, pamatojoties uz
Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos no-
teikto kārtību.

24. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
24.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadā-

šanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākša-
nas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uz-
turēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un at-
kritumu apsaimniekotājs;

24.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā
«Cinīši»;

24.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

25. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt maksas
aprēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un lūgt
paš valdību izmainīt maksu par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumā
noteikto kārtību.

26. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu,
atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem
atkritumu radītājiem atkritumu apsaimniekošanas zonā, atbil-
stoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgu-
mam ar pašvaldību.

27. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš
informē atkritumu radītāju par maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgo pa-
ziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā «Riebiņu No-
vada Ziņas» vai tīmekļvietnē www.riebini.lv.

VIII. aDmINIStRatĪVĀ atBILDĪBa 
PaR NoteIKumu PĀRKĀPšaNu uN KomPeteNCe

aDmINIStRatĪVĀ PĀRKĀPumu PRoCeSĀ 
28. Par sadzīves atkritumu radītāja (jebkura fiziskā vai ju-

ridiskā persona) vai īpašnieka un nomnieka (kura īpašuma
teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi) nepiedalīšanos Riebiņu
novada organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā un par šo
noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu no 2 līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām. 

29. Par līguma neslēgšanu par īpašumā radīto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu no 2 līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām. 

30. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu
28. un 29. punktā minēto pārkāpumu līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības kārtībnieki. 

31. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības
administratīvā komisija. 

32. Saistošo noteikumu 28., 29., 30. un 31. punkts stājas
spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 



2020. gada jūlijs 3.

IX. NoSLĒGuma JautĀJumI
33. Riebiņu novada dome informē (ievietojot informāciju bezmaksas informatīvajā izdevumā

«Riebiņu Novada Ziņas» un pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv) novada administratīvās
teritorijas atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sa-
dzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu
apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Riebiņu novada domes 2005. gada 
12. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2 «PAR RIEBIŅU NOVADA SADZĪVES ATKRITUMU SA-
VĀKŠANU, TRANSPORTĒŠANU, ŠĶIROŠANU, PĀRSTRĀDI UN NOGLABĀŠANU».

35. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 «Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Riebiņu novadā» paskaidrojuma raksts

SaIStošIe NoteIKumI NR. 8/2020
APSTIPRINĀTI

ar Riebiņu novada domes 2020. gada 16. jūnija 
sēdes lēmumu Nr. 1 protokols Nr. 8

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2020. gada budžetā 
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo daļu,
likuma «Par budžetu un finanšu vadību» 6. pantu un 41. pantu, likumu «Par pašvaldību budžetiem»

Izdarīt grozījumus 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 «Par Riebiņu
novada domes 2020. gada budžetu».  (skat.1., 2. pielikumu)

Paskaidrojuma raksts Riebiņu novada domes 
2020. gada 16. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020 

«Par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2/2020 «Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu»» 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Grozījumi 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 «Par Riebiņu novada

domes 2020. gada budžetu»» nosaka izmaiņas 2020. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu
struktūrā

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Grozījumi 2020. gada ieņēmumos tiek veikti, pamatojoties uz to, ka tika piešķirta valsts

mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm, kā arī ieskaitīta
mērķdotācija cietušo rehabilitācijas pasākumiem. Turklāt tika ieskaitīts finansējums projektam
«Proti un dari» – 4070 EUR, kas nebija plānots. Ieņēmumi tiek samazināti «ienākuma no doklim»
par 11818. Kopējie ieņēmumi nemainās. Grozījumi 2020. gada budžeta izdevumos radās, pa-
matojoties uz Riebiņu novada domes pieņemtajiem lēmumiem (par līdzekļu novirzīšanu uzņēmēj -
darbības atbalsta un mazo grantu projektiem no projekta «Eiropa pilsoņiem», kurš 2020. gadā
netiks realizēts; par valsts piešķirtās mērķdotācijas mācību literatūras un līdzekļu iegādei sadali
pa izglītības iestādēm). Turklāt, veicot iepirkuma procedūras 2020. gadā plānotajiem infrastruktūras
objektu remontdarbiem, izrādījās, ka budžetā plānoto līdzekļu nepietiek Bērzu ielas Galēnu pa-
gastā dubultās virsmas apstrādei (trūkst 1430 EUR), bet finansējums paliek no Galēnu pamat-
skolas telpu remontdarbiem. Sakarā ar Covid-19 pandēmiju SAC «Rušona» bija nepieciešams
izveidot izolatora telpas, kas prasīja papildus līdzekļus. Kastīres bibliotēkai piešķirti papildus 25 EUR
pakaramā iegādei. Rušonas ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrādei trūka 1145 EUR, Bicānu
ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrādei trūka 1760 EUR. Līdzekļi tika novirzīti no projekta
«Eiropa pilsoņiem» finansējuma. Budžeta kopējie izdevumi pēc grozījumiem paliek nemainīgi.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Neietekmē.

5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis

1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. Riebiņu novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 3/2020 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Riebiņu novadā» izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 
1. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas
3. punktu

2. Projekta nepieciešamības 2.1. Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis ir 
pamatojums noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību Riebiņu

novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, 
lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodro-
šinātu atkritumu dalītu savākšanu, pārstrādi, otrreizēju 
izmantošanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas
resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkri-
tumu apjoma samazināšanu.

3. Informācija par plānoto projekta 3.1. Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. pašvaldības budžetu, bet pašlaik nav iespējams veikt 

konkrētus aprēķinus. 
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, 
nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt 
jaunas darbavietas.

4. Informācija par plānoto projekta 4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā sais-
ietekmi uz uzņēmējsabiedrības tošie noteikumi neskars.
vidi pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par administratīvajām 5.1. Administratīvās procedūras netiek mainītas. 
procedūrām 

6. Informācija par konsultācijām 6.1. Konsultācijas nav notikušas.
ar privātpersonām

DomeS LĒmumI
16. jūnijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina publisko gada pārskatu
Domes deputāti sēdē apstiprināja finan -

šu pārskatu par 2019. gadu un Riebiņu novada
pašvaldības publisko pārskatu par 2019.
ga du. Tāpat informāciju par zvērināta revi -
denta atzinumu nolemts pieņemt zināšanai.

Lūgs pārskatīt un saskaņot Dravnieku
pamatskolas likvidācijas termiņu

Domes sēdē tika skatīts Izglītības, kul-
tūras un sporta jautājumu komitejas lēmum -
projekts par Dravnieku pamatskolu. Dome
konstatēja, ka izglītojamo skaits Dravnieku
pamatskolā uz 1.09.2019. bija: 2.–8. klasēs
24 skolēni, 1. un 9. klases šogad nav, bet
pirmsskolā – 5–6 gadīgie ir 3 izglītojamie,
jaunāki – 6 bērni, bet uz 2021. gada 1. sep-
tembri paredzams samazinājums par 6 sko-
lēniem, līdz ar to izglītības programmu īs-
tenošanai ir nepietiekams valsts mērķdo-
tācijas finansējums pedagogiem.

Novada dome ir saņēmusi Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) vēstuli ar aicinā -
jumu izvērtēt un pārskatīt iepriekš pieņem -
to lēmumu par Dravnieku pamatskolas likvi -
dāciju 2021. gada 31. augustā, kā arī Izglī-
tības kvalitātes valsts dienests (IKVD) ir
pagarinājis skolas programmu akreditāciju
tikai līdz 31.12.2020., kas neļautu pabeigt
iesākto 2020./2021. mācību gada procesu.

Domes deputāti nolēma atcelt Riebiņu
novada domes 18.02.2020. lēmumu Nr. 17
(prot. Nr. 3) «Par Dravnieku pamatskolas
likvidāciju 2021. gada 31. augustā». No-
lemts likvidēt Riebiņu novada izglītības ie-
stādi – Dravnieku pamatskolu 2021. gada
30. jūnijā, kā arī lūgt IZM pārskatīt un sa-
skaņot Dravnieku pamatskolas likvidācijas
termiņu no 31.08.2021. uz 30.06.2021., bet
IKVD lūgt pārskatīt un pagarināt mācību
programmas akreditācijas termiņu, nosakot
to līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Apstiprina projektu iesniegšanu 
un līdzfinansējumu apmēru

Domes sēdē tika pieņemts lēmums ie-

sniegt konkursam projekta pieteikumu
«Audiovizuāla aprīkojuma iegāde kva-
litatīvu pasākumu nodrošināšanai Rie-
biņu kultūras centrā». Projekta apstiprinā -
šanas gadījumā pašvaldībai nolemts pare-
dzēt priekšfinansējumu 15 000,00 EUR ap-
mērā (ar PVN 21 %), kā arī paredzēt līdz-
finansējumu 10 % apmērā no attiecināma-
jām izmaksām, tas ir 1500,00 EUR no projek -
tu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzek-
ļiem 2020./2021. gada budžetā. Tāpat no-
lemts segt neattiecināmās izmaksas, ja tā-
das radīsies pēc iepirkuma procedūras veik-
šanas, no projektu līdzfinansējumiem pa-
redzētiem līdzekļiem 2020./2021. gada bu-
džetā. Pašvaldībai pēc projekta īstenošanas
ilgtermiņā nodrošināt iegādātā aprīkojuma
uzturēšanu un lietošanas uzraudzību.

Apstiprināta projekta «Krastā bāzētās
infrastruktūras izveide Riebiņu novada
Rušonas pagasta Bicānu ezerā» iesnieg-
šana. Domes deputāti nolēma paredzēt līdz-
finansējumu 10 % apmērā no attiecināma-
jām izmaksām, tas ir 2500,00 EUR un ne-
attiecināmās izmaksas, ja tādas radīsies pēc
iepirkuma veikšanas, no projektu līdzfi-
nansējumiem paredzētajiem līdzekļiem
2020./2021. gada budžetā.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemto lēmumu

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu
komisijā pieņemto lēmumu par pretendenta
noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgu -
mu ar SIA «Rēzeknes būvserviss» par
iekštelpu remonta darbu veikšanu Riebi ņu
vidusskolā, Galēnu pamatskolā un PII «Sprī -
dītis» ar piedāvāto līgumcenu 7427,87 EUR
(1. daļa – remontdarbu veikšana Riebiņu
vidusskolā) bez PVN, ar piedāvāto līgum-
cenu 27 948,69 EUR (2. daļa – remontdar -
bu veikšana Galēnu pamatskolā) bez PVN
un ar piedāvāto līgumcenu 16 516,65 EUR
(3. daļa – remontdarbu veikšana PII «Sprī-
dītis») bez PVN.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmu-
miem pilnā ap jo mā var iepazīties pašvaldī-
bas interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā
Sēžu lēmumi.

(Sākums 1. lpp.)

Bijām radošās iedvesmas piepildīti un jau nākamajā dienā, Vasarsvētkos, ar pagalmu
koncertiem tika priecēti vietējie Riebiņu ciemata iedzīvotāji. Kā paši smejam, šis bija
pirmais ratu koncerts Latgalē. Daudzdzīvokļu māju pagalmos tika sniegti trīs koncerti
un pieskandinātas gandrīz visas Riebiņu ciemata ielas. Iedzīvotājus sveica apvienotais
«Vasarsvētku orķestris», kurā muzicēja Riebiņu KC darbinieki: Oskars Bērziņš, Liene
Ivanova, Rūdolfs Beitāns, grupas «Bez nosaukuma» dalībnieki un draugi – Jānis Li v -
dāns un Reinis Noviks.

Vasara nāca ar jauniem noteikumiem, un Līgo svētkus Latgalē varēja svinēt Riebiņos.
Tas bija šī pandēmijas laika grandiozākais pasākums, jo Riebiņu parka stadionā klātienē
pulcējās 300 apmeklētāji. Pārņēma īpaša sajūta, kad atkal bija iespēja radīt un baudīt
svētkus. Līgo dziesmas izdziedāja vairāki Latvijā populāri mūziķi: Tihovsku ģimene,
grupa «Galaktika», Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Brāļi Puncuļi un kapela «Augusti».
Pasākumu vadīja harizmātiskais aktieris un dziedātājs Guntis Skrastiņš. Līgo dančus iz-
dejoja VPDK «Amizieris» un JDK «Strūga», bet līgotājus apdziedāja folkloras kopa «Ju -
maleņa». Paldies lieliskajiem un atraktīvajiem pašdarbības kolektīviem par iesaistīšanos
un atsaucību. Sirsnīgi pateicamies ikvienam, kurš iesaistījās svētku sagatavošanās darbos.

Pašlaik notiek darbs pie «Jauniešu gada balle 2020» svētku organizēšanas, kas
notiks 17. jūlijā. Savukārt Riebiņu novada svētki šogad notiks 1. un 2. augustā Riebiņu
parka stadionā. Svētku koncerta īpašie viesi būs muzikālā apvienība «Raxtu raxti», no-
risināsies tūrisma rallijs, Riebiņu muižas dārza svētku mūzikas, mākslas un sajūtu
brančs. Svētku prieku varēs izbaudīt katrā novada pagastā, apmeklējot pagastu svētkus.
Arī turpmāk plānojam strādāt soli pa solim, ievērojot sanitāros protokolus un noteiku-
mus, kas saistās ar pasākumu organizēšanu. Uz tikšanos svētkos!

Riebiņu KC pasākumu organizatore Ilze Piskunova

Kultūras dzīve novadā pandēmijas
laikā neapstājās

Vasarsvētkos tika piedziedāti Riebiņu ciemata pagalmi. Pārvietošanās līdzekļi dažādi – 
rati un piekabe.
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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.

PaSĀKumI JŪLIJĀ
Riebiņu parka estrāde
F 19. jūlijā Riebiņu parka estrādē Baltinavas amatier-

teātra «Palādas» brīvdabas izrāde – komēdija «Apšinīka
jaunais politiķis». Sliktu laikapstākļu gadījumā izrāde notiks
Riebiņu novada kultūras centra zālē.

F 1. augustā Riebiņu novada svētki. Svētku īpašie viesi –
grupa «Raxtu raxti». Sīkāka informācija būs pieejama afišās.

F 2. augustā Riebiņu muižas dārza svētki: mūzikas,
mākslas un sajūtu brančs visai ģimenei.

Silajāņu KN
F 24. jūlijā Silajāņu pagasta svētki. Sīkāka informācija

būs pieejama afišās.

Sīļukalna KN 
F 25. jūlijā Sīļukalna pagasta svētki. Sīkāka informācija

būs pieejama afišās.

Rušonas KN
F 26. jūlijā Rušonas pagasta svētki. Sīkāka informācija

būs pieejama afišās.

Stabulnieku KN
F 8. augustā Stabulnieku pagasta svētki. Sīkāka infor-

mācija būs pieejama afišās.

Galēnu KN
F 22.–23. augustā Galēnu pagasta svētki. Sīkāka in-

formācija būs pieejama afišās.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F Jūlijā skatāma Andra Brica grebto koka karošu ko-

lekcijas izstāde un Artūra Pakera sērkociņu kastīšu kolek-
cija. Tāpat skatāma fotogrāfiju izstāde «Riebiņi ābeļziedu
krāšņumā».

Ar visiem jūlijā paredzētajiem pasākumiem, literārajām un
tema tiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības vietnē
www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sociālajos tīklos
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ un http://facebook.com/
riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums se-
kot informācijai afišās!

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

Noskaidroti pludmales volejbola turnīra «Jāņi 2020» uzvarētāji
Neiztrūkstoši katru gadu Rie -

biņu novadā pludmales volejbo -
la sacensību oficiālā sezonas sā-
kas ar Jāņu pludmales volejbo -
la turnīru. Neskatoties uz pan-
dēmijas ieviestajiem ierobežo-
jumiem, arī šogad Riebiņu no-
vadā pludmales volejbola tur-
nīrs «JĀŅI 2020» norisinājās
veiksmīgi, sacensībās piedalo-
ties 12 komandām. Jāpiebilst, ka
pludmales volejbola turnīrs jū-
nijā Riebiņos startēja jau 11. ga -
du pēc kārtas.

27. jūnijs, kad notika šīs sacen -
sības, pludmales volejbola dalīb-
niekus un skatītājus gan priecēja,
gan arī pārbaudīja izturību ar ļoti
svelmainiem laikapstākļiem. Vai-
rāk nekā 30 grādu karstumā sacen -
tās pludmales volejbola spēlētāji,
kas bija mērojuši tuvākus un tā-
lākus Latvijas ceļus, pārstāvot gan
Riebiņu un Preiļu novadu, gan arī
attālākas vietas: Bērzgali, Rogov -
ku, Jersiku, Dagdu, Daugavpili,
Aizkraukli un Carnikavu. 

Atbilstoši nolikumam koman-
das tika ielozētas trīs apakšgrupās,
kur, savstarpēji cīnoties, tika no-
skaidrotas katras grupas spēcīgākā
vienība un labākā II vietu izcīnī-

jusī komanda, savukārt pārējās ko-
mandas savstarpēji cīnījās par ie-
kļūšanu ceturtdaļfinālā.

Karstajā svelmē šogad spēlē
par III vietu duets no Aizkraukles
un Carnikavas – komanda «Laura»
divu setu cīņa pieveica gados jau-
nākos viesus no Daugavpils – ko-
mandu «Brazīlija». Savukārt fi-
nālā tikās Rogovkas komanda
«Duorzeņi» un komanda RR, kas
pārstāvēja Smelterus. Par turnīra
«JĀŅI 2020» uzvarētājiem kļuva
rogovkieši. Visi godalgoto vietu

ieguvēji saņēma novada domes
medaļas, kausus un nelielas balvas.

Ievērojot tradīcijas, jūlijā sāk-
sies vairāku posmu volejbola sa-
censības «Riebiņi 2020», kā arī
sezo nas noslēguma sacensības
(provi zoriski) augusta beigās –
«Vasara 2020». Ar sacensību no-
likumiem un norises vietām va -
rēs iepazīties pašvaldības vietnē
www.riebini.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Pludmales volejbola turnīra «Jāņi 2020» godalgotās vietas ieguvušie
pludmales volejbola dueti (no krei sās): Rihards Vilcāns/Raitis Šarkovskis
(RR), Sandris Turlais/Oskars Ivulāns (Duorzeņi) un Valts Benjavs/ Re -
nārs Strazds (Laura).

Apstiprināts Nordplus projekts 
«Noķer mani, ja vari – putnu stāsts»

(«Catch me if you can – birds’ story»)
Ziemeļu ministru padome (the Nordic Council

of ministers), augstākās izglītības padome Zviedrijā
(the Swedish Council for Higher education) (uHR))
apstiprinājusi Nordplus Junior 2020 projektu «No-
ķer mani, ja vari – putnu stāsts» (Catch me if you
can – birds’ story), projekta Nr.: NPJR-2020/10232.

Projekta koordinators ir Dravnieku pamatskola (Lat-
vija). Tās partneri ir Rušonas pamatskola (Latvija),
Anyksciai Antanas Vienuolis progymnasium (Lietuva)
un Sankta Frans Skuli (Fēru salas). Ziemeļu Ministru
padomes projekta finansējums – 58 020,00 EUR –
piešķirts Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogram-
mas «Mobilitātes aktivitātes» klašu apmaiņas (Nordplus
Junior Mobility activity, Class exchange) ietvaros.

Šī projekta mērķis ir paplašināt jauniešu zināšanas
par Baltijā un Ziemeļvalstīs dzīvojošajiem putniem, mē-
ģināt izsekot un saprast to migrācijas ceļus, iepazīt to
dziesmas un paradumus, dodoties izbraukumos brīvā

dabā, ekskursijās un darbojoties radošās darbnīcās.
Strādājot multikulturālā vidē, projekta dalībniekiem būs
iespēja pilnveidot komunikācijas prasmes, uzlabot an-
gļu valodas zināšanas un gūt starptautisku pieredzi.
Tuvāk iepazīstot katras projekta dalībvalsts kultūru un
tai raksturīgāko, daloties ar «labās prakses» piemē-
riem, tiks veicināta sadarbība un pieredzes apmaiņa
starp Baltijas un Ziemeļvalstīm, tādējādi dodot iespēju
jaunām idejām un nākotnes projektiem.

Projekta laikā ir paredzēti trīs starptautiski skolēnu
un viņu pavadošo pedagogu apmaiņas braucieni. Piecu
dienu vizītes tiks noorganizētas katrā no projekta da-
lībvalstīm, 

Projekts ietvers interesantu mācīšanās procesu,
daudzveidīgas ārpusklases aktivitātes un praktiskas
tematiskās nodarbības, radošus konkursus un izglīto-
jošus braucienus. Projekta īstenošanas periods ir no
2020. gada augusta līdz 2021. gada augustam.

arnita Znotiņa, projekta vadītāja

11. jūlijā plkst. 12.00 – Opolūs kapsētā.
11. jūlijā plkst. 13.30 – Salenieku kapsētā.
11. jūlijā plkst. 15.00 – Antonišķu kapsētā.
18. jūlijā plkst. 12.00 – Maltas Trūpu kapsētā.
18. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.
25. jūlijā plkst. 12.00 – Červiniku kapsētā.
25. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā ar Sv. Misi.
25. jūlijā plkst. 15.00 – Eisāgu kapsētā.

26. jūlijā plkst. 14.30 – Baibu kapsētā.
26. jūlijā plkst. 15.00 – Gailīšu kapsētā.
1. augustā plkst. 12.00 – Pastaru kapsētā.
1. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā.
8. augustā plkst. 12.00 – Trūpīšu kapsētā.
22. augustā plkst. 13.30 – Vidsmuižas kapsētā; plkst.

12.00 Sv. Mise Vidsmuižas Sv. Gara Romas katoļu baznīcā.
29. augustā plkst. 12.00 – Salīšu kapsētā.

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2020. gadā

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA
«Eco Baltia vide» sadarbībā ar Latvijas
Zaļo punktu un veikaliem «top!» šķirošanas
kampaņā Vislatvijas «Elektronikas šķirat-
lons» aicina Riebiņu novada iedzīvotājus
līdz 27. jūlijam pieteikt nolietoto un vairs

nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām māj-
saimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties kampaņā, iedzīvotā-
jiem būs iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu «top!» dāvanu
kartes 20 EUR un 30 EUR vērtībā.

Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģistrācijas anketu
šeit – https://ej.uz/elektronikas_skiratlons, zvanot pa tālr. 27853830
vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu
adresi, apjomu un kontaktinformāciju.

Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm notiks 5., 6.
un 7. augustā, sākot no plkst. 7.00, visas dienas garumā. Ņemot vērā
Covid-19 dēļ noteiktās piesardzības prasības, elektronikas savākšana
arī pēc ārkārtējā stāvokļa valstī notiek bezkontakta veidā. Visai pie-
teiktajai tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai ārpus dzīvojamās
ēkas un nožogotas teritorijas, SIA «Eco Baltia vide» darbiniekiem
brīvi pieejamā vietā.

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp le-
dusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c.,
gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elek-
triskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildus
var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus. Lai
pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam kopējam nodoto lietu svaram
jābūt vismaz 30 kg.

Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās elektropreces
un baterijas un netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles,
būvniecības pārpalikumi, piemēram, logi, durvis, podi u.c.

Piedaloties «Elektronikas šķiratlonā», ikviens dalībnieks varēs
pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām. Visi dalībnieki pie-
dalīsies izlozē par veikala «top!» dāvanu karti 20 EUR vērtībā.  Sa-
vukārt tas, kurš akcijas laikā nodos lielāko elektrotehnikas apjomu,
saņems veikala «top!» dāvanu karti 30 EUR vērtībā. 

Piesakies Vislatvijas «Elektronikas šķiratlonam»
Riebiņu novadā un laimē balvas!


