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2. martā Riebiņu vidusskolā
pulcējās 49 skolēni no Rēzeknes,
Dagdas, Varakļānu, Līvānu, Ag -
lonas, Preiļu, Vārkavas, Viļānu
un Riebiņu novada – kopumā
15 izglītības iestādēm –, lai pie-
dalītos pirmajā starpnovadu
krievu valodas olimpiādē 8. un
9. klašu skolēniem. Olimpiādes
tēma – krievu tautas folklora
un senā amatniecība.

Vislabākās krievu valodas zi-
nāšanas 8. klašu «A» grupā uzrā-
dīja šādi skolēni: Evija Utāne no
Dagdas vidusskolas – 1. vieta, Il -
va Plociņa no Preiļu 1. pamatsko -
las – 2. vieta, Olita Juste no Viļā -
nu vidusskolas – 3. vieta, Marika
Pizāne no Aglonas internātvidus-
skolas saņēma atzinību; «B» gru -
pā – Anastasija Dementjeva no
Preiļu 1. pamatskolas – 1. vieta,
Jūlija Vaivode no Riebiņu vidus-
skolas – 2. vieta, Līna Šļapakova
no Kaunatas vidusskolas – 3. vieta,
Vadims Bogdanovs no Sutru pa-
matskolas saņēma atzinību.

Vislabākās krievu valodas
prasmes 9. klašu «A» grupā ap-

liecināja šādi skolēni: Sarmīte
Špele no Priežmalas pamatsko -
las – 1. vieta, Jana Novikova no
Riebiņu vidusskolas – 2. vieta,
Kristīne Buiniča no Aglonas in-
ternātvidusskolas – 3. vieta un
atzinība Ilzei Maksimovai no
Aglonas internātvidusskolas. Sa-
vukārt «B» grupā labākie: Jeļiza-
veta Kļimanova no Viļānu vidus-
skolas – 1. vieta, Anžela Skač -
kova no Galēnu pamatskolas – 
2. vieta, Aleksandra Stepanova no
Rušonas pamatskolas – 3. vieta,
Snežana Bogdanova no Sutru pa-
matskolas saņēma atzinību.

Liels paldies jāteic visiem
skolotājiem par skolēnu sagata-
vošanu olimpiādei, atsaucību un
sadarbību: Svetlanai Valterei,
Inesei Prusakovai, Janīnai Pūgai,
Marijai Mukānei, Valentīnai Krī-
vānei, Sandrai Lunei, Marutai
Upeniecei, Jevģēnijai Gedroic-
Juragai, Valentīnai Mičulei, Innai
Kabarei, Valentīnai Ruzģei, Ritai
Karpovai, Valentīnai Kozulei,
Marijai Broņkai, Gaļinai Steļmahai,
Valentīnai Ondzulei, Marijai Zī-

melei, Annai Meluškānei un Na-
taļjai Volkovai.

Bet īpašs paldies – Riebiņu
vidusskolas direktorei Inetai An-
spokai par olimpiādes dalībnieku

un skolotāju viesmīlīgu uzņem-
šanu, kā arī Riebiņu novada Va -
lo du jomas skolotāju metodiskās
apvienības vadītājai Innai Kabarei
par izrādīto iniciatīvu, kvalitatīvi

sagatavotiem uzdevumiem un
prasmīgu darba organizāciju. 

Riebiņu novada izglītības
jautājumu koordinatore

Evelīna Visocka

Pirmo reizi Riebiņu novadā notikusi starpnovadu
olimpiāde krievu valodā – kā svešvalodā 

Pirmās starpnovadu krievu valodas olimpiādes pedagogu kopbilde Riebiņu vidusskolā.

19. martā – Jāzepa dienā –
Riebiņu kultūras centrā notika
Latvijas vokālo ansambļu pir-
mās kārtas konkurss – Riebiņu
novada vokālo ansambļu skate.
Atklājot Riebiņu novada sadzie -
dāšanās svētkus, tika sumināts
svētku gaviļnieks, aktīvs paš -
darbības kolektīvu dalībnieks,
Riebiņu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Jāzeps Iva-
nāns, kurš atbildes runā ar sir-
snīgiem uzmundrinājuma vār-
diem sveica ansambļu dalībnie -
kus un skatītājus.

Kopumā skatē piedalījās 13
Riebiņu novada ansambļi: sieviešu,
vīru, jaukto un senioru vokālo
ansambļu kategorijās. Vokālie an -
sambļi bija nopietni gatavojušies
skatei, un to atzinīgi novērtēja
arī skatītāji un žūrijas pārstāvji:
Daugavpils koru apriņķa virsdi-
riģents Jevģenijs Ustinskovs, vo-
kālā pedagoģe Daiga Koļesņičen -
ko un dziesmu autors, vokālā an-
sambļa «Dricānu dominante» va-
dītājs Andris Eriņš. Katrs ansamblis
izpildīja divas dziesmas – latviešu
tautas dziesmas apdari un latviešu
komponista orģināldziesmu. Snie-
gums tika vērtēts pēc vienotas 50
punktu sistēmas, atbilstoši šādiem
kritērijiem: mākslinieciskais snie-
gums, tehniskais sniegums, vokālā
kultūra, stila izjūta un kopiespaids.
Atbilstoši iegūtajam punktu skai-
tam, katram vokālajam ansamblim
tika piešķirta kvalitātes pakāpe.

Pēc žūrijas komisijas vērtējuma
I pakāpes diplomus un iespēju do -
ties uz Latvijas vokālo ansambļu
otrās kārtas konkursu ieguva 7 ko -
 lektīvi: Stabulnieku kultūras nama

vīru vokālais ansamblis «Labākie
gadi» (vadītājs Dainis Skutelis),
Riebiņu novada kultūras centra
apvienotais vīru vokālais ansamblis
(vadītāja Ieva Grēvele), Rušonas
kultūras nama vīru vokālais an-
samblis (vadītāja Juta Kondav-
niece), Rušonas kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis (va-
dītāja Juta Kondavniece), Sīļukalna
kultūras nama jauktais vokālais
ansamblis (vadītāja Agnese Solo -
zemniece), Sīļukalna kultūras nama
meiteņu vokālais ansamblis (vadī -
tāja Agnese Solozemniece), Riebi -
ņu novada kultūras centra senioru
vokālais ansamblis «Riebiņu vara -
vīksne» (vadītājs Fredis Bergmans). 

Otrās pakāpes diplomus ieguva
Sīļukalna kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis «Aicinājums»
(vadītāja Agnese Solozemniece),
Stabulnieku kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis «Noktirne»
(vadītājs Dainis Skutelis), Sīļu -

kalna kultūras nama senioru vo-
kālais ansamblis «Atbalss» (vadī -
tāja Ag nese Solozemniece) un
Silajāņu kultūras nama vokālais
ansamblis «Saules vējš» (vadītājs
Fredis Bergmans). Vērtēšanā ne-
piedalījās, bet ar pavasarīgi ska -
nīgu sveicienu visus klātesošos
sveica jaunizveidotais Riebiņu kul -
tūras centra sieviešu vokālais an-
samblis (vadītāja Ieva Grēvele)
un Stabulnieku kultūras nama krie -
vu dziesmu ansamblis «Zape-
vočki» (vadītāja Tatjana Višķere).

Riebiņu novada kultūras centra
vadītāja Ilga Pokšāne pateicas vi -
siem vokālajiem ansambļiem, an-
sambļu un kultūras namu vadītā-
jiem par ieguldīto darbu un novēl
dzidras balsis, pārstāvot Riebiņu
novadu konkursa otrajā kārtā,
kas notiks 10. aprīlī Bērzgalē.

Ilga Pokšāne,
Riebiņu KC vadītāja

Lieliski panākumi Riebiņu novada
vokālajiem ansambļiem

Novada vokālo ansambļu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija (no
kreisās) Daugavpils koru apriņķa virsdiriģents Jevģenijs Ustinskovs,
vokālā pedagoģe Daiga Koļesņičenko un dziesmu autors, vokālā
ansambļa «Dricānu dominante» vadītājs Andris Eriņš.

Informācija lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka pieteikties pla -

tību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no
2016. gada 11. aprīļa līdz 22. maijam. LAD klienti klātienes
konsultācijas par EPS lietošanu, noslēgt EPS līgumu, piereģistrēties
kā LAD klienti, iesniegt klientu datu izmaiņas, palīdzību aizpildīt
un iesniegt pieteikumus elektroniski varēs saņemt Dienvidlatgales
reģionālās lauksaimniecības  pārvaldē. 

Dienvidlatgales RLP 2016. gada ES TM sezonas semināru un
konsultāciju  grafiks  pa pagastiem: 18. aprīlī un 2. maijā Rušonas pa -
gasta Kastīrē, 25. aprīlī – Sīļukalnā. Semināru sākums plkst. 10.00
un to norises vieta – pagasta teritoriālās pārvaldes telpas.

Talkošanas vietas Riebiņu novadā 
2016. gada 23. aprīlī plkst. 10.00 visā Latvijā startēs pava -

sara sakoptības akcija – Lielā Talka. Riebiņu novadā uz 
1. aprīli tika pieteiktas 6 talkošanas vietas:

AGLONAS STACIJA, Rušonas pagasts (koordinatore –
Dina Staškeviča, mob. tālr. 26457692);

KASTĪRE, Rušonas pagasts (koordinatore – Inese Šuksta,
mob. tālr. 27130411);

EIKŠAS KAPSĒTA, Rušonas pagasts (koordinators – Dainis
Alžāns, mob. tālr. 26347445);

GAILĪŠU KAPSĒTA, Rušonas pagasts (koordinatore – Iveta
Plinta, mob. tālr. 29608702);

KOSTIGU CIEMS, Silajāņu pagasts. Pulcēšanās pie Kostigu
vecticībnieku lūgšanu nama (koordinators – Parfirijs Ivanovs,
mob. tālr. 29858484);

SILAJĀŅU CIEMATS, Feimankas upes krastu sakopšana,
Silajāņu pagasts (koordinators – Vladimirs Novikovs, mob. tālr.
28624165).
Pulcēšanās plkst. 10.00 pie pagastu teritoriālajām pārvaldēm

vai  iepriekšminētajās kapsētās.
Jebkuru neskaidrību gadījumā zvanīt Lielās Talkas 

koordinatoram Riebiņu novadā – 
Rolandam Naglim (mob. tālr. 26173320).

Aktuālākā informācija www.talkas.lv un pašvaldības vietnē
www.riebini.lv.

Riebiņu novada dome informē, ka visiem iedzīvotājiem, kuru
mobi lais operators ir BITE, lai bezmaksas sazinātos ar Riebiņu
novada domi, ir jāzvana pa tālruni 24970777. Lai sazinātos ar
pagastu teritoriālajām pārvaldēm, lūgums zvanīt uz iepriekšminēto
numuru. Sazinoties ar novada domi, domes sekretāre pāradresēs
Jūsu zvanu uz pagasta teritoriālo pārvaldi.



2. 2016. gada aprīlis

Iespēja saņemt finansējumu projektu īstenošanai
Biedrība «Preiļu rajona partnerība» izsludina atklāta kon kur sa projektu

iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam 19.2. pasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros apstiprinātās sabiedrības
virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pie -
ņemšana tiek uzsākta no 2016. gada 15. aprīļa līdz 2016. gada 16. maijam. 

1.1. rīcība: «Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai PRP teritorijā
dažādās tautsaimniecības nozarēs» – EUR 250 000; 1.2. rī cība: «Atbalsts
uzņēmējdarbību veicinošām privātām iniciatīvām» – EUR 250 000; 2.1. rīcī -
ba: «Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm nefor mālās izglītības pakalpojumu
attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzī bas, veselības saglabāšanas un re -
ha bilitācijas pakalpojumu attīstībai» – EUR 50 000; 2.2. rīcība: «Atbalsts kul -
tūras, sporta, atpūtas un satu rīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku
dzīves telpas pievil cības saglabāšanai» – EUR 200 000; 2.3. rīcība: «Atbalsts
vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām apkārtējās vides
kvalitātes un pieejamības veicināšanā» – EUR 150 000.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Preiļos, Tirgus laukumā 1, (tālr. 22026684,
29208438). Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/
login vai, parakstot pieteikumu ar dro šu elektronisko parakstu un apliecinot ar
laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, iesniegt,
nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv. Papildus
informācija pieeja ma www.lad.gov.lv vai www.preiluartneriba.lv, vai www.riebini.  

Viduslatgales pārnovadu fonds
uzsāk projekta «Pavasara diena
gadu baro – 2016» īstenošanu un
aicina piedalīties trūcīgās un maz-
nodrošinātās ģimenes ar bērniem.
Ar projektu gribam palīdzēt tiem,
kuriem sēklu un stādu iegāde ir
dārgs prieks.

Sociālās līdzdarbības termins
varbūt izklausās sarežģīts, bet zem
tā slēpjas pavisam vienkārša iespēja
trūcīgām un maznodrošinātajām ģi-
menēm ar bērniem, kas ar savu
darbu un rūpīgu dārza kopšanu var
uzlabot savu labklājību – izaudzēt
produktus ģimenes galdam. Projektā
iesaistītās ģimenes varēs saņemt arī
speciālista – dārzkopja konsultācijas
par dārzeņu un stādu kopšanu, mēs-

lošanu, cīņu ar kaitēkļiem un izaudzētās
produkcijas uzglabāšanu.

Vasaras otrajā pusē ģimenēm ar
bērniem tiks organizētas praktiskās
apmācības ēdienu gatavošanā no
dažādiem dārzeņiem, izaudzēto dār-
zeņu un augļu konservēšanā un sa-
gatavošanā ziemai. Šajā procesā
aktīvi tiks iesaistīti bērni, kas pierakstīs
visas receptes, ko praktiski gatavos
mammas, bet šīs receptes ilustrēs ar
bērnu zīmējumiem. Gala rezultātā
visas receptes tiks apkopotas un iz-
veidota recepšu grāmatiņa, ko projek -
ta noslēguma pasākumā saņems
visas projektā iesaistītās ģimenes.
Turklāt projekts māca ne tikai ņemt,
bet arī dot, jo rudenī projekta noslē-
gumā simboliska 1/10 daļa no iegūtās
ražas jāziedo veco ļaužu pansionātiem
Preiļos, Aglonā, Vārkavā, Līvānos un
Riebiņos.

Šajā projektā īpašas aktivitātes
būs veltītas arī bērniem. Lai bērni
būtu motivēti palīdzēt vecākiem dārzu
darbos, kā arī izglītošanas un atpūtas
nolūkā, tiks organizēta ekskursija uz
dārzniecību «Mežvidi». Projekts no-
slēgsies ar kopīgu Miķeļdienas ražas
svētku pasākumu, kur katra ģimene
stāstīs par to, kā veicās vasarā, kas

un kā izauga, tiks sagatavota arī pa-
veikto vasaras darbu foto galerija.

Akcijai «Pavasara diena gadu
baro» var pieteikties ģimenes no
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un
Riebiņu novadiem, kurām piešķirts
maznodrošinātā vai trūcīgā statuss,
kurās aug bērni vecumā līdz 18 ga-
diem, kā arī lietošanā atrodas zeme
sakņkopības vajadzībām. Lai saņemtu
dāvinājumā sēklas, stādu materiālu
un augsnes bagātinātāju, līdz 2016.
gada 10. aprīlim jāiesniedz pieteikums
Viduslatgales pārnovadu fondā, Tirgus
laukumā 1, Preiļos vai jānosūta pa
e-pastu vlpf@inbox.lv

Pieteikuma anketu un nolikumu
var atrast Preiļu, Aglonas, Vārkavas,
Līvānu un Riebiņu novadu mājaslapās
un Fonda mājaslapā http://vlpf.lv/
uzsakam-socialas-lidzdalibas-projek-
tu-pavasara-diena-gadu-baro-2016

Sīkāka informācija pa mob. tālr.
22026684 vai 29988509. Pierādīsim,
ka ar rūpīgu darbu ir iespējams parū-
pēties par savas ģimenes pārtikas
grozu rudenim un ziemai!

Viduslatgales pārnovadu fonda
valdes locekle

Valija Vaivode

Seminārs par LEADER projektu finansējumu
Seminārs uzņēmējiem, topošajiem uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem,

mājražotājiem, amatniekiem, NVO pārstāvjiem un citiem, kurus interesē
projektu iespējas. Preiļu rajona partnerība 2016. gada 14. aprīlī plkst. 11.00
Riebiņos, Riebiņu novada domes telpās organizē semināru «LEADER
projektu finansējums un atbalsts uzņēmējdarbībai un sabiedrisko akti -
vitāšu un pakalpojumu attīstībai Preiļu rajona partnerības teritorijā».

Semināra darba kārtība:

Uz semināru lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv
vai zvanot pa tālr. 22026684, 29208438. Ja jums ir kādi specifiski jautājumi
saistībā ar iesniedzamo projektu, lūgums tos uzrakstīt e-pastā, lai varam
sagatavot atbildes.

11.00 – 12.00 LEADER iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā SVVA 
stratēģijas ietvaros. VRG administratīvā vadītāja Valija
Vaivode, finanšu vadītāja Marija Švābe.

12.00 – 12.20 ALTUM atbalsta programmas. Attīstības finanšu
institūcijas ALTUM pārstāvis.

12.30 – 13.00 Jaunākās kreditēšanas iespējas bankā. AS «Citadeles
banka» Līvānu filiāles vadītājs Normunds Liepnieks.

13.00 – 13.30 Kreditēšanas iespējas bankā. AS «SEB banka» 
Rēzeknes filiāles pārstāvis

13.30 – 14.00 Kafijas pauze
14.00 – 15.00 LEADER projektu iespējas sabiedrisko aktivitāšu un

pakalpojumu attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā SVVA stratēģijas ietvaros. VRG administratīvā
vadītāja Valija Vaivode, finanšu vadītāja Marija Švābe

15.00 – Jautājumi, individuālās konsultācijas.

Pateicoties sociālās aprūpes
centra «Rušona» vadītājas sa-
darbībai ar Neretas sociālā ap-
rūpes centra vadību un Fran-
cijas sadarbības partneriem, ir
saņemts ziedojums – sešas funk -
cionālās gultas ar matračiem
un citas palīgierīces. Savukārt
Riebiņu novada dome sniedza
atbalstu, sedzot daļu ceļa izde-
vumu.

SAC «Rušona» funkcionālās
gultas ir ļoti nepieciešamas klien-
tiem ar funkcionālajiem traucē-
jumiem. Tāpat, iegādājoties šīs
funkcionālās gultas, aprūpes cen -
t ra darbiniekiem tiek būtiski at-
vieglots darbs klientu aprūpē.
Aprūpējamais nav jāceļ, bet šī
darbību veicama ar vadības pulti.
Tāpat klientam ir drošības sajūta,
jo gultai ir sānu malas, kuras ir
regulējamas. Jau šobrīd sirmgalvji
ir pateicīgi un apmierināti ar funk -
cionālajām gultām, jo arī paši
var regulēt vadības pulti bez ap-
rūpētāju palīdzības.

Būtiskākas funkcionālo gultu
priekšrocības: viegli paceļamas
un nolaižamas, kā arī noņemamas

sānu malas; 4 riteņi ar bremzēm;
ar vadības pulti regulējams aug-
stums, muguras un gurnu sekcijas
slīpums; paredzēta pacientiem ar
svaru līdz 175 kg. 

Jāpiebilst, ka Riebiņu novada
SAC «Rušona» var uzņemt 30

klientus, bet šobrīd mūsu aprūpē
ir 28 klienti ar dažādām veselības
problēmām.

SAC «Rušona» sociālā 
darbiniece 

Egija Juriša

Aprūpes centrā saņemts ziedojums –
funkcionālas gultas

«Sirmgalvjiem ar funkcionālajiem traucējumiem tagad pieejamas šā das –
funkcionālas gultas,» demonstrē (no kreisās) SAC «Rušona» sociālā
darbiniece Egija Juriša un SAC «Rušona» vadītāja Inguna Rubane.

11. martā Roberta Mūka
muzejā pulcējās radošā kopa
«Mūka ķēķis». Uz tikšanos bija
ieradusies dzejniece Ineta At-
pile-Jugane, kura iepazīstināja
ar nesen izdoto bērnu grāmati -
ņu «Otkon giunu sapynus»,
kuru veidojusi kopā ar meitu
Agnetu. Grāmatiņā ir astoņi
Inetas Atpiles-Juganes dzejolī -
ši, kuriem ilustrācijas zīmējusi
dzejnieces meita Agneta. Pie-
vilcīgu grāmatiņu dara ne tikai
dzeja un ilustrācijas, bet arī
mātes un meitas sarunas pēc
katra dzejoļa.

Vēlāk dzejniece klausītājus
iepazīstināja ar jaunāko dzeju,
kas vēl tikai gaida publicēšanu.
Asociatīva, sulīgā latgaliešu valodā
rakstīta, Inetas Atpiles-Juganes
dzeja nevienu neatstāj vienaldzīgu. 

«Mūka ķēķim» šajā tikšanās
reizē pievienojās jauna dalībnie -
ce – Irēna Krastiņa. Viņa iepazīs-
tināja ar sevi un saviem publicē-
tajiem darbiem, lasīja gan jaunākos,
gan iepriekš publicētos dzejoļus

un sagādāja klausītājiem patiesu
prieku.

Savus jaunākos dzejoļus lasīja
arī Margarita Krole un Evelīna
Visocka. Pasildījušies viens otra
labvēlībā, «Mūka ķēķa» dalībnieki
lēma par turpmāko darbību –
kopkrājuma izdošanu un līdzda -

lību «Muzeju nakts» pasākumā.
Ja arī tu jūti vēlmi izteikt sa -

vas domas un izjūtas radošos dar -
bos, pievienojies radošajai kopai
«Mūka ķēķis»! 

Marta Binduka,
R. Mūka muzeja vadītāja

«Mūka ķēķis» plāno izdot dzejas kopkrājumu

«Lai saldāka grāmatu rakstīšana!» – dzejniecei Ineta Atpilei-Juganei
novēl Riebiņu novada domes deputāte un radošās kopas «Mūka ķēķis»
dalībniece (no kreisās) Margarita Krole.

Uzsāk projekta «Pavasara diena gadu baro – 2016» īstenošanu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2016
APTIPRINĀTI

ar Riebiņu novada domes
15.03.2016. sēdes

Lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 5)

Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, 
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  2010. gada 30. marta
noteikumu Nr. 299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 9.4. apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai per -
sonai (turpmāk – ģimene (persona)) piederoša kustamā un nekusta mā
īpašuma (turpmāk – īpašums) novērtēšanas kritērijus, nosakot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam.

2. Nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par īpa -
šumu netiek uzskatīts:

2.1. viens vai vairāki nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā
vēr tība ir mazāka par 3500 EUR ģimenēm vai personām, kurām nav
bērnu izglītojamā vecumā. Ģimenēm, kurās ir bērni no 5 līdz 24 gadu
vecumam un iegūst izglītību, novērtējums tiek palielināts par 1500 EUR
par katru bērnu.

2.2. viens automobilis vai motocikls, kas ģimenes (personas) īpa -
šumā ir ilgāk par 24 mēnešiem un ir vecāks par 10 gadiem, skaitot no
pirmās reģistrācijas gada. 

2.3. viens motorollers, mopēds, motorlaiva vai airu laiva. 
2.4. traktors, kas ir vecāks par desmit gadiem, kas nepieciešams

ģimenes rīcībā esošās zemes apstrādāšanai un lauksaimniecības produktu
ražošanai ģimenes patēriņam. 

2.5. Nosacījums par īpašuma tiesību ilgumu un automobiļa vecumu
neattiecas uz I–II grupas invalīdiem, ja personai ir noteiktas medicīniskās
indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta
transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai, piederošajiem trans-
portlīdzekļiem. 

2.6. īpašums, tiesības, ar kuru rīkoties ir aprobežotas ar likumu.
2.7. īpašums, tiesības, ar kuru rīkoties ir aprobežotas ar tiesas lēmu -

mu vai līgumu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā.
3. Nosakot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, tiek izmantota

Valsts zemes dienesta publiskās daļas informācija. Strīda gadījumā ģime nei
(personai) ir pienākums iesniegt nekustamā īpašuma kadastra izziņu.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Riebiņu novada domes 2011. gada
12. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5 «Zemes, meža un ēku novērtēšanas
kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Riebiņu
novada iedzīvotājiem». 
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8. martā notika Riebiņu novada ārkārtas do mes sēde

Piedalīsies jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras atklātā projektu konkursā

Domes sēdē pieņemts lēmums piedalīties valsts atbalsta
jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklāto
projektu konkursā «Atbalsts jauniešu centru darbības no-
drošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jau -
niešu piederības apziņu» ar projektu «Nāc, iesaisties!».
Kā atbildīgo par projekta realizāciju nolemts noteikt Rie -
biņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
«Pakāpieni» jaunatnes lietu speciālisti Lieni Ustupi.

15. martā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Piedalīsies projektā 
Domes sēdē pieņemts lēmums piedalīties projektu kon -

kursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīs -
tībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā «Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)» iz-
strādātajam projektam «Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde
zivju resursu aizsardzības uzlabošanai Riebiņu novada
ūdenstilpnēs» (termokameras, LED lukturu un akumulatoru
iegāde). 

Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no šī gada
aprīlim līdz šī gada oktobrim. Projekta pasākuma kopējās
izmaksas – EUR 4960,16, pašvaldības līdzfinansējums ir
25 % jeb EUR 1240,04, pārējā summa EUR 3720,12
apmērā – no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

Nolemts projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā
pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus projekta priekšfi-
nansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma
daļai.

Papildina nolikumu par pašvaldības 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Domes sēdē tika pieņemts lēmums papildināt 2005. ga -
da 23. augusta nolikuma «Riebiņu novada domes un pa -
gastu teritoriālo pārvalžu sniegtie pakalpojumi un maksa
par tiem» 4. punktu «Maksa par pakalpojumiem» ar apakš -
punktu «Maksa par saliekamās skatuves nomu, uzstādī -
šanu un demontāžu – EUR 500 (bez PVN) diennaktī; par
katru nākamo diennakti – EUR 50 (bez PVN)». 

Slēgs sadarbības līgumu ar Preiļu novada domi 
Domes sēdē nolemts slēgt sadarbības līgumu ar Prei -

ļu novada domi par patversmes/atskurbināšanas pakalpo -
jumu sniegšanu personām 2016. gadā.

Riebiņu novada dome šādu sadarbības līgumu bija
noslēgusi 2014. un 2015. gadā. Laika posmā no 2014. ga -
da aprīļa līdz 2015. gada janvārim pakalpojumi sniegti
41 Riebiņu novada iedzīvotājam. Laika posmā no 2015.
gada februāra līdz šim laikam pakalpojumu neizmantoja
neviens Riebiņu novada iedzīvotājs. Vienas personas uz-
turēšanās atskurbtuves telpās izmaksā EUR 20,00 dien-
naktī.

Piešķir līdzfinansējumu
Ar balsu vairākumu domes sēdē tika pieņemts lē mums

piešķirt līdzfinansējumu EUR 1050,00 apmērā biedrības
«Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» projekta «Radoši
vides izziņas pasākumi «Sajūti dabu!» Preiļos un Rie -
biņos» īstenošanai no projektu līdzfinansējumam pare-
dzētajiem līdzekļiem.

Projektā plānotās aktivitātes, tajā skaitā Riebiņu no -
va dā un Riebiņu novada iedzīvotājiem: vienas dienas augu
daudzveidības izziņas nodarbība «Ejam pļavā!» Preiļos
un Riebiņos (18. un 19. jūnijā; mērķauditorija 1. grupā
vecumā no 7–10 gadiem, 2. grupā – no 11–15 gadiem);
vienas dienas ekspedīcija uz Preiļu un Riebiņu novada
parkiem (1. grupa – 3–6 gadi, 2. grupa – 7–10 gadi, 
3. grupa – 11–15 gadi; tiks iegādāts arī dabas izpētes ap-
rīkojums, kas tiks izmantots dabas pētīšanai parkos); Eko -
darbnīcas Preiļos un Riebiņos (no otrreiz izmantojamiem
materiāliem ģimenes ar bērniem gatavos dažādas ikdienā
noderīgas lietas); pieredzes brauciens ģimenēm ar bēr niem
uz Dabas izglītības centru «Rāzna»; ekskursija bērniem
uz atkritumu šķirošanas uzņēmumu SIA «Preiļu saimnieks»
kopā ar Cūkmenu (20. aprīlī); biedrības stends «Izzini
dabu» Riebiņu un Preiļu novadu svētku laikā (dažādas
spēles, radošās darbnīcas, kā arī aktivitātes, saistītas ar
dabas izzināšanas tematiku) un akcija «Nedēļa uz skolu,
darbu ar velosipēdu».

Tiks rīkota zvejas tiesību nomas izsole
Domes deputāti pieņēma lēmumu rīkot rūpnieciskās

(pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Bicānu, Rušonas,
Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtoša, Lielās
Salkas, Mazās Salkas un Salmeja ezeros izsoli. Nolemts
noteikt novada domes izpilddirektoram izveidot rūpnieciskās
(pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Bicānu, Rušonas,
Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtoša, Lielās
Salkas, Mazās Salkas un Salmeja ezeros izsoles komisiju,

kurai jāsagatavo izsoles noteikumi un jāveic izsoles pro-
cedūra.

Tāpat nolemts 2017. gadā palielināt zvejas tīklu limi -
tu – Rušonas, Bicānu, Kategrades un Jašas ezeriem, kā arī
izstrādāt saistošos noteikumus «Riebiņu novada publisko
un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi».

Pašvaldība iestāsies Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā

Lai varētu pretendēt uz finansējuma piesaisti projektu
konkursos SAM 9.2.4. «Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem» un 9.2.4.2. pasākumos «Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei»,
kuros kā finansējuma saņēmēji ir plānotas pašvaldības,
Riebiņu novada pašvaldībai ir nepieciešams būt Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla dalībniekam, tādēļ domes sēdē
tika pieņemts lēmums iestāties Nacionālajā veselīgo paš -
valdību tīklā, kā arī noteikt atbildīgo darbinieku – So -
ciālā dienesta vadītāju Sandru Sprindžu, bet politisko
amatpersonu – domes deputāti Margaritu Kroli.

Atbalstīšanas gadījumā, 
piešķirs finansējumu projektiem

Izskatot Galēnu Kultūrvēstures biedrības sagatavoto
projektu «Varētu teikt – Es te esmu radošā atvaļināju -
mā» (R. Mūks), kura ietvaros paredzēta astoņu koka
skulptūru – Roberta Mūka dzejas un filozofijas simbolu –
uzstādīšana Galēnu parkā, domes deputāti nolēma, pro -
jekta atbalstīšanas gadījumā, piešķirt biedrībai līdzfinan-
sējumu EUR 400,00 tā realizācijai.

Savukārt EUR 150,00 tika atvēlēts projekta «Es esmu
vaļējas durvis» (R. Mūks) atbalstīšanas gadījumā. Pro -
jekts paredz radošās dienas organizēšanu Latgales skolu
7.–12. klašu skolēniem un 11. Robertam Mūkam veltītā
Latvijas skolu 2.–12. klašu skolēnu jaunrades darbu kon -
kursa organizēšanu. Projekta iesniedzējs – Galēnu kul-
tūrvēstures biedrība.

Tāpat Galēnu kultūrvēstures biedrība plāno veikt
Roberta Mūka muzeja ēkas siltināšanu un ieejas pārbūvi,
lai nodrošinātu muzeja pieejamību cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, piesaistot finansējumu ELFLA LEADER
projektā. Domes sēdē tika apstiprināts lēmums – piešķirt
finansējumu EUR 1500 apmērā R. Mūka muzeja tehnis -
kās dokumentācijas izstrādei no projektu līdzfinansējumam
paredzētajiem līdzekļiem.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2016
APSTIPRINĀTI

ar Riebiņu novada domes 
26.01.2016. sēdes 

lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 2)

Par vienreizēju bērna piedzimšanas
pabalstu ģimenei

1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām
ir tiesības saņemt pabalstu bērna piedzimšanas ga-
dījumā (turpmāk – pabalsts), tā apmēru, piešķiršanas
un izmaksas kārtību.

2. Pabalsts ģimenei tiek piešķirts, lai sniegtu
materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodroši-
nāšanai, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Repub -
likas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un bērna vecākiem
ne ma zāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna
piedzimša nas, kā arī jaundzimušajam pamata dzī-
vesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā
teritorijā. 

4. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaun-
dzimušā bērna vecākiem vai personai, kura adop -
tējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lē -
mumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu mēne -
šu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja
šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

5. Pabalsta apmērs ir:
5.1. 75 eiro, ja vienam no bērna vecākiem ne

ma  zāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna pie-
dzimšanas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu
novada administratīvajā teritorijā. 

5.2. 150 eiro, ja abiem no bērna vecākiem ne
ma zāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna pie-
dzimšanas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu
novada administratīvajā teritorijā. 

6. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas dienas.

7. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs
Riebiņu novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā –
Dienests) iesniedz:

7.1. iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu, 
7.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai bā-

riņtiesas lēmumu par aizbildniecības nodibinā -
šanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aiz-
bildnis, ja šī informācija nav Riebiņu novada do -
mes rīcībā.

7.3. izziņu par bērna deklarēto dzīvesvietu, ja
šī informācija nav Dienesta rīcībā.

8. Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ār -
valstīs, pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz
rakstveida iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu,
ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu
par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja doku-
ments par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sa-
stādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu
valsts valodā) un uzrāda personu apliecinošu doku-
mentu.

9. Dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tie -
sības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja apsekošanā
tiek konstatēts, ka bērnam nav nodrošinātas nepie-
ciešamās higiēnas preces, apģērbs, sadzīves priekš -
meti, tad Dienestam ir tiesības pabalstu izsniegt
mantiskā veidā. 

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai attei-
kumu piešķirt pabalstu Dienests pieņem viena mē -
neša laikā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumen -
tiem un pārbaudot valsts un pašvaldības datu
reģistros pieejamās ziņas par jaundzimušo un viņa
vecākiem. 

11. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais pēc
dzim  šanas ir nodzīvojis mazāk nekā septiņas dien-
naktis, kā arī gadījumos, ja jaundzimušais ir ievie -
tots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju
bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.

12. Pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo,
kas dzimis pēc 2015. gada 31. decembra.

13. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Rie biņu novada domē.

14. Noteikumi publicējami un stājas spēkā li   -
ku ma «Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajā kār-
tībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Galēnos martā aizvadīti 
divi novada sporta turnīri

5. martā Galēnu pamatskolas
sporta zālē notika Riebiņu no-
vada rīkotās novusa sacensības.
Lielu interesi novusa spēlēšanā
izrādīja paši galēnieši, sacensī -
bās startējot ar 4 komandām, pa
vienai komandai ieradās no Ru-
šonas, Silajāņiem un Sīļukalna,
divas komandas pārstāvēja Sta-
bulnieku pagastu un viena ko-
manda startēja no kaimiņu – Vi -
ļānu novada.

Trešo vietu sīvā cīņā izcīnīja
komanda «Draudzība» no Rušo -
nas pagasta: Ainārs Kalvāns, Os-
kars Šišlo un Ļudmila Poļikova.
Otrajā vietā ierindojās komanda
«Seiļkolns» no Sīļukalna pagasta:
Artis Sondors, Rolands Zvejnieks
un Aiga Sondore, bet turnīrā

triumfēja komanda ar nosaukumu
«Nazyn» no Galēnu pagasta –
Gustavs Utināns, Jānis Gorož -
nieks un Jolanta Upeniece. Tika
atzīmēti un ar piemiņas balvām
sveikti labākie novusa spēlētāji.
Starp sievietēm labākā spēlē -
tāja – Ārija Pudule no Stabulnieku
pagasta, bet vīru konkurencē
veiksmīgā kais bija Gustavs Uti-
nāns.

Savukārt 19. martā Galēnos
tika aizvadītas ikgadējās novada
galda tenisa sacensības. Vislabā -
kos rezultātus uzrādīja komanda
no Rušonas, iegūstot godpilno
pir mo vietu. Komandā spēlēja
Māris Kraupša, Ričards Kraupša
un Una Kraupša. Otrajā vietā ie-
rindojās komanda no Galēniem:

Ivars Slūka, Juris Dambis un
Kristīne Šņepste. Arī trešajā vietā
galēnieši: Raivis Leimans, Artis
Puduls un Anna Vanaga.

Galda tenisa turnīrā tika no-
skaidroti arī individuāli labākie
tenisa spēlētāji. Starp sievietēm
pirmo vietu ieguva Una Kraupša,
otrā vieta – Kristīnei Šņepstei, bet
trešā vieta – Annai Vanagai. Vī -
rie šu konkurencē vislabākais spē-
lētājs – Juris Dambis, aiz se vis
atstājot Māri Kraupšu un Ričardu
Kraupšu. Sacensību uzvarētāji
tika apbalvoti ar novada domes
kausu, medaļām un diplomiem.

Galēnu pagasta sporta 
metodiķe

Anna Vanaga

Galda tenisa sacensību uzvarētāji (no kreisās)
rušonieši Māris Kraupša, Una Kraupša un Ričards
Kraupša. 

Rušonas pagastā sacentās makšķernieki

Lai kā pavasara migla un
lietus mēģināja izjaukt Riebiņu
novada kausa izcīņu zemledus
makšķerēšanā, ar Bicānu ezera
biezo ledu līdz 12. martam tie
tā arī netika galā, tādēļ sacen-
sības varēja sākties. Jāpiebilst,
ka ledus izturība tika rūpīgi
pārbaudīta, bet sacensību ķer-
šanas laukums ierobežots, lai
visi makšķernieki varētu justies
droši uz pavasarīgā ledus.

Šo pasākumu atbalstīja ne
tikai vietējie makšķernieki, bet
arī ciemiņi no Aglonas, Preiļu un
Madonas novada. Sacensībās va-
rēja piedalīties gan komandu vēr-
tējumā, gan arī startēt individuā -
lajā vērtējumā. Komandā varēja
startēt 3 makšķernieki un vērtē-
jumu noteica noķertais zivju kop-
svars.

Atskanot starta šāvienam, visi
devās parādīt savu meistarību
Bicānu ezera zemledus iemītnie -
ku noķeršanā. Katrs bija izvēlējies

savu taktiku – kurš mēģināja pie-
vilināt zivis ar dažādu veikalos
nopērkamu firmu ražotajām ba-
rībām, kurš – ar mājās sievas ga-
tavotu putru, bet cits zivīm pie-
dāvāja trīsuļodu kāpurus lielā
daudzumā un izvēlējās pašus
smalkākos rīkus zivju noķeršanai.
Kā nu kuram veicās, to krastā
mēģinājām noskaidrot pēc 4
stundu garas makšķerēšanas. Kā
parasti, daudz ko noteica arī
veiksme, jo vienam izrādījās auk -
la par tievu, citam āķis par vāju,
lai tiktu galā ar Bicānu ezera ne-
zvēriem, kam varbūt arī bija iz-
šķirošā loma pie rezultātu sadalī-
juma.

Cīņa izvērtās spraiga. Pēc ziv -
ju lomu svēršanas un rezultātu
apkopošanas, goda pjedestāls ko-
mandu vērtējumā izskatījās šāds:
1. vieta komandai «Ankors» ar
kopsvarā noķertajiem 11,330 kg
(Ivars Bogotais, Andris Kukors,
Sandis Gribuška), otrajā vietā ie-

rindojās komanda «Spečuki» –
11,160 kg (Aldis Kalvāns, Māris
Āriņš, Aleksandrs Suško), bet
trešā vieta vienībai «Bratva» –
kopā noķerot 9,850 kg (Gunārs
Matisāns, Dzintars Matisāns, Ana-
tolijs Pupics). Individuālajā vēr-
tējumā 1. vieta Mārim Āriņam
(«Spečuki») – 5,370 kg, 2. vieta –
Andrim Kukoram («Ankors») –
4,870 kg, bet trešajā vietā ierin-
dojās Gunārs Matisāns («Bratva»)
ar rezultātu – 4,320 kg.

Jāteic, tām komandām, kurām
šoreiz varbūt nepaveicās, būs ie-
spēja sevi parādīt nākamreiz vai
arī vasarā, kad tiks rīkotas spi-
ningošanas sacensības. Taču arī
šoreiz katram tika savs – kam me -
daļa ar kausu, kam garšīga zivju
zupa mājās, kam – jauki pavadī -
tais laiks.

A. Kalvāns,
Rušonas pagasta sporta 

metodiķis

Spicākie makšķernieki zemledus makšķerēšanas sacensībās Riebiņu novadā 2016.

Mēdz teikt, ka mājās pat sienas palīdz. To pierādīja
komanda «Nazyn» no Galēnu pagasta, kas izcīnīja 
I vietu novada novusa sacensībās.

Traktortehnikas tehniskās apskates dienas
Riebiņu novadā

Uz skati jābūt traktortehnikai un šādiem dokumentiem: traktor-
tehnikas reģistrācijas apliecība, traktortehnikas vadītāja apliecība
un spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē: traktoru un graudaugu,
tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu
ikgadējā valsts tehniskā apskate – 16,25 EUR; piekabju ikgadējā
valsts tehniskā apskate – 12,13 EUR; speciālās traktortehnikas
ikgadējā valsts tehniskā apskate – 24,08 EUR. Papildus tehniskās
apskates cenai tiks iekasēta maksa par transporta nodrošinājumu –
0,57 EUR par 1 km. Uzziņas pa tālr. 28621858 vai 28653191.

VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta 
Latgales reģiona nodaļa Preiļos

$

$

PASĀKUMI APRĪLĪ
Riebiņu KC
F 30. aprīlī plkst. 19.00 starpnovadu brīvprātīgo un

zie dotāju godināšanas koncerts «Ar mīlestību pavasarī!».
Krāsainas pavasara noskaņas piešķirs Dailes teātra aktieru
ansamblis «Ilga», grupa «Ginc & Es», brāļi Puncuļi. Lielā
svētku balle plkst. 22.00, spēlēs Dailes teātra aktieru an -
samblis «Ilga», brāļi Puncuļi, grupa «Serenāde», Kaspars
Maks un grupa «Ginc & Es».

Galēnu KN
F 15. aprīlī plkst. 20.00 Rudzātu teātra kopa «Okūts»

viesojas ar Vigitas Pumpures pikantu komēdiju «Kaimiņu
būšana». Ieeja – par ziedojumiem.

Silajāņu KN
F 23. aprīlī plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa –

EUR 1.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 1. aprīļa skatāmas izstādes «Talkas un talkotāji

Rie biņu novadā», «Roberta Mūka dzīve tekstos un attēlos».
F19. aprīlī plkst. 14.00 novadpētniecības konkurss

«Dzim tās vietas izzināšana».
F 22. aprīlī plkst. 11.00 radoša pavasara darbu akti vi -

tāte novada bibliotekāriem, sadarbības partneriem kopā ar
dārznieci Ināru Upenieci.

Ar visiem martā paredzētajiem pasākumiem, literā -
ra jām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli vai so-
ciālajos tīklos: http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ 

F Roberta Mūka muzejs 
22. aprīlī plkst. 15.00 Viktorijas Boinikovas gleznu iz-

stāde. Tikšanās ar autori.
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums

sekot informācijai afišās!


