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Izskanējuši Riebiņu novada svētki

30.–31. jūlijā izskanēja Riebiņu novada svētki – «Prieka
pilns ceļojums». Šajā divu dienu
ceļojumā uz dažādiem novada
organizētiem pasākumiem kopumā ieradās vairāk nekā tūkstotis novada iedzīvotāju un ciemiņu
no kaimiņu pašvaldībām.
Jau no plkst. 11.00 sestdien,
30. jūlijā Riebiņu zirgaudzētavas
«Trīs vītolu staļļi» teritorijā norisinājās jāšanas sporta paraugdemonstrējumi – sacensības, kurās
startēja pat pārstāvji no Igaunijas.
Šīs sacensības organizēja un vadīja Juris Astičs. Savukārt dienas
vidū ikviens tika aicināts apmeklēt
Viduslatgales Pārnovadu fonda Labdarības akcijas «Piepildīt sapni –
3» koncertu Riebiņu parka estrādē.
Novada svētku ietvaros bija
iespēja apskatīt motociklu, seno un
neparasto spēkratu parādes braucienu Riebiņu ielās, kurš startēja
no Riebiņu novada domes, bet finišēja – Riebiņu parka estrādē.
Neiztrūkstoša novada svētku
sastāvdaļa – svētku gājiens, kurā
piedalījās novada domes administrācija, pagastu teritoriālās pārvaldes, pašdarbības kolektīvi un
uzņēmumi.
Sveicot novada svētkos, novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis izteica pateicību ikvienam,
kas ar savu darbu veicina novada
atpazīstamību un vairo tā izaugsmi.
Kā viens no pierādījumiem, ka
novadā ir stipras un tradīcijām
bagātas saimniecības un to kopēji,

ir ikgadējā novada sakoptības skates «Mazs bij’ tēva novadiņis, bet
diženi turējās» laureātu godināšana.
Arī šogad svētku koncerta ietvaros
visi sakoptības skates laureāti saņēma novada domes pateicības
rakstus, piemiņas balvu un naudas
balvu EUR 50 apmērā.
Katrs no sakoptības skates laureātiem saņēma nomināciju, kā
arī tika raksturota katra no saimniecībām.
Jevdokija Bogdanova (Silajāņu pagasts) – «Dzimtas mantojuma saglabātāji». Silajāņu pagasta meža ieloka «Antanos» dzīvo Jevdokijas Bogdanovas ģimene.
Lauku sētā saimnieko gan vectētiņš, gan meita, gan mazdēliņš.
Saimniecībā tiek audzētas gan
aitas, gan cāļi un tītari. Neliela
teritorija, taču ir piepildīta ar dažādiem vēsturiskiem elementiem.
No sētas paveras brīnumskaista
ainava uz plašajiem laukiem un
zaļajiem mežiem.
Utinānu ģimene (Silajāņu
pagasts) – «Ainaviski pievilcīgākā
lauku sēta». Silajāņu pagasta
centrā «Bērzājos» sparīgi rosās
Utinānu ģimene. Guļbūves elementi izdaiļo lauku sētas teritoriju,
saglabājot tās vēsturisko vērtību. Pašu rokām izgrebti krēsli.
Mājas saimniece Marija tikko
nosvinēja 90 gadu jubileju. Gaidītākie viesi Marijas mājās ir bērni, mazbērni un mazmazbērni,
kas viņai ir vislielākais atbalsts
mājas darbos.

Rivžu ģimene (Silajāņu pagasts) – «Vēsturiskā mantojuma
atjaunotāji». Neizsīkstošs darba
spars ir Rivžu ģimenei Silajāņu
pagastā. Lauku sētā savijas nepārveidotie vēsturiskie un jaunākie
mūsdienu elementi. Pašu rokām
darinātais un paveiktais darbs pie
puķudobēm aizsācies tikai pirms
gada, bet jau krāšņi izdaiļo vēsturisko lauku sētu. Šogad iestādīts
ķiršu dārzs. Arī jaunuzceltā terase
pie lauku mājas ļauj baudīt lauku
svaigo gaisu un atpūsties no ikdienas steigas.
Guntis Tjarvja un Arvīds
Tjarvja (Rušonas pagasts) – «Mūsdienu lauku sēta». Rušonas pagasta Aglonas stacijā blakus dzelzceļam dzīvo divi brāļi – Arvīds
un Guntis ar ģimenēm. Mājā dzīvo trīs paaudzes. Garām braucošais vilciens nebūt netraucē strādāt pie mājas darbiem, izdaiļojot
to ar pašu rokām darinātiem dārza elementiem – gulbjiem, koka
vilcienu, puķudobēm un skaisti iekārtotu māju un tās pagalmu.
Ar neatlaidīgu darbu ir sakārtots
katrs mājas teritorijas stūrītis.
Genovefa Utināne (Rušonas
pagasts) – «Lauku sētas tradicionālo vērtību saglabātāja». Rušonas pagasta Gailīšos ar neizsīkstošu enerģiju un dzīvessparu
visus priecē Genovefa Utināne.
Adīti cimdi un zeķes, tamborētas
sedziņas, izšūti dvieļi un cepta
lauku maize jeb veistekņis ir Genovefas radītie darbi. Savos 82 ga-

Novada svētku gājiens.

Pēc mirkļa no Riebiņu novada domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska rokām
šī šilte nonāks pie sakoptības skates «Mazs bij’ tēva novadiņis, bet diženi
turējās» uzvarētājiem – Zalānu ģimenes.
dos Genovefa ne tikai cep lauku sīkstoša enerģija un humors – tas
maizi, bet arī iekārto piemājas viss precīzi raksturo Genovefu
dārziņu un skaistās puķudobes. Utināni.
Uzņēmība un entuziasms, neizTurpinājums 2. lpp.

Riebiņu novada delegācija viesojās Francijas pilsētā Chatillon-sur-Indre

No 13. līdz 17. jūlijam astoņi
Riebiņu novada pārstāvji piedalījās starptautiskā apmaiņas
projektā «YOUVOL: Jaunā
pilsoniskā līdzdalība un brīvprātīgais darbs» Francijā, Chatillon-sur-Indre pilsētā. Projekts,
kurā līdzās Latvijai piedalījās
arī Vācijas, Beļģijas, Spānijas,
Francijas, Grieķijas, Ungārijas,
Itālijas, Holandes, Polijas, Portugāles, Čehijas, Rumānijas,
Apvienotās Karalistes, Slovākijas, Slovēnijas un Krievijas
pārstāvji, norisinājās Eiropas
Komisijas finansētās programmas «Eiropa pilsoņiem» ietvaros.
Riebiņu novadu pārstāvēja
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, izpilddirektors Āris Elsts,
sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis, kultūras centra
vadītāja Ilga Pokšāne, Rušonas
kultūras nama vadītāja, domes
deputāte Dina Staškeviča, Sīļukalna kultūras nama vadītāja Anita
Upeniece, Riebiņu novada Pieniņu
Jēzus Sirds draudzes priesteris
Aigars Bernāns un Riebiņu vidusskolas skolotāja Nataļja Šmukša.
Jāpiebilst, ka Riebiņu novada delegācija bija vienīgā, kas pārstāvēja Baltijas valstis.
Visu 18 valstu delegācijas pulcējās nelielā pilsētiņā Chatillonsur-Indre, kas atrodas Francijas
Centra reģionā, 230 kilometru at-

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis pasniedz
piemiņas veltes no Riebiņu novada Chatillon-sur-Indre pilsētas mēram
Мišelam Etruā (Michel Hetroy).

tālumā no galvaspilsētas Parīzes
dienvidu virzienā. Nelielajā pilsētiņā ir nedaudz vairāk kā 2500
cilvēku. Tās vēsturiskajā centrā
atrodas pils, kas būvēta no 1160.
līdz 1185. gadam.
Visu delegāciju ierašanās un
dalība tika saistīta ar Francijas nacionālo svētku – Bastīlijas ieņemšanas dienas – svinēšanu. Pirms
vairāk nekā divsimt gadiem Parīzes iedzīvotāji ieņēma Bastīlijas
cietoksni, ko uzskatīja par monarhijas simbolu. Tostarp tādēļ,
ka tas pildīja arī cietuma funkcijas
politieslodzītajiem. Lielās franču
revolūcijas laikā 1789. gada 14. jūlijā notikusī Bastīlijas cietokšņa

ieņemšana tiek uzskatīta par simbolisku Francijas Republikas
dzimšanas brīdi. Toreiz tika gāzta
monarhija, bet šī diena kā Francijas nacionālie svētki tiek svinēta
kopš 1880. gada. Svētku sajūtu gan
aizēnoja terorakts Francijas kūrortpilsētā Nicā, tādēļ visi pasākumi sākās ar klusuma brīdi, pieminot bojāgājušos.
Jāteic, ka Riebiņu novada un
pārējo valstu delegācijas ne tikai
piedalījās franču valsts svētkos,
dodoties svētku gājienā – parādē,
skanot orķestrim, bet arī prezentēja
savas valsts kultūru. Ar lepnumu
jāsaka, ka Riebiņu novada delegācija spilgti nodemonstrēja gan

Riebiņu novada delegācija pirms svētku gājiena.

tautas dejas, mācot klātesošajiem
tautas deju soļus, iesaistot tos rotaļdejās, gan dziedot tautasdziesmas
latviešu un latgaliešu valodā, demonstrējot tautas tērpus, kā arī
svētku tirdziņā, ļaujot ikvienam
nodegustēt nacionālos ēdienus:
pelēkos zirņus, speķi, rupjmaizi,
dažādus sierus, medu, ķilavu
maizītes, baudot Latvijas balzāmu
un šmakovku. Gan francūži, gan
pārējo valstu dalībnieki, nobaudot
piedāvātos kulinārijas izstrādājumus, atplauka smaidā un vērsa
īkšķi uz augšu, atzīstot, cik baudītais ir garšīgs.
Kā ierasts, šādās tikšanās reizēs viens no būtiskākajiem as-

pektiem ir paraudzīties uz citām
kultūrām un dibināt savstarpējus
kontaktus, lai nākotnē veicinātu
viens otra atpazīstamību, tūrisma
un kultūras sadarbības iespējas
starpvalstu līmenī. Viesošanās noslēgumā Riebiņu novada delegācija tika informēta, ka latvieši
būs laipni aicināti arī nākamgad
viesoties Chatillon-sur-Indre pilsētā. Jāpiebilst, ka visus izdevumus, kas bija saistīti ar novada
dalību šajā braucienā, sedza Eiropas Savienība.
Rolands Naglis,
sabiedrisko attiecību
speciālists

2.

2016. gada augusts
Sākums 1. lpp.

Valdis Ūzuliņš (Rušonas pagasts) – «Latviskās vides saglabātāji Salmeja ezera krastā».
Rušonas pagasta Salmeja ezera
krastā lauku teritoriju ir labiekārtojis Valdis Ūzuliņš ar ģimeni.
Iztīrīts ezera krasts, ierīkota laipa,
sakopta teritorija – viss darīts
pašu spēkiem. Piemājas teritorijā
īpašu iespaidu rada liels akmens,
kura platums sasniedz 5 m un
augstums – 8 m. Bet tie vēl nav
pēdējie mērījumi, jo akmens vēl
sniedzas dziļi zemē. Ar neatlaidīgu
darbu ir izveidota latviska vide
ezera krastā.
Andris Erts (Stabulnieku pagasts) – «Lauku sētas dārzs ar
dvēseli». Stabulnieku pagasta Cepernieku ciemā senču mājās saimnieko Andris Erts ar ģimeni. Akmeņdārzi un puķudobes, dekoratīva ūdenstilpne, izrotāti koka celmi un ratu rumbas uz koka vārtiem mājas apkārtni padara krāšņu. Nelielajā dārzā veiksmīgi sadalītas zonas, kas padara īpašumu
oriģinālu un acij tīkamu. Skaisti
nopļauts zāliens, daudzveidīgas
augu un puķu kolekcijas, pievilcīga
atpūtas zona – dārzs ar dvēseli.
Zenons Balodis (Stabulnieku
pagasts) – «Koks ar dvēseli –
amatniecības tradīciju saglabātāji no paaudzes paaudzē».
Stabulnieku pagasta Dravniekos
amatniecības darbi rit pilnā sparā.
Baložu ģimenes saimnieka Zenona Baloža ikdiena rit pie galdniecības darbiem. Ģimenē ir 5 bērni: meita un 4 dēli. Tēva talantu
ir pārmantojuši trīs dēli, mācījušies galdniecības nozarē un tagad
veido skaistus koka darbus, kas
ceļo ne tikai pa Latvijas sētām,

bet arī uz Dāniju, Zviedriju un
pat Brazīliju.
Zita Reine (Galēnu pagasts) –
«Dārzs – atpūtas oāze». Galēnu
pagasta Maltas Trūpos neatlaidīgi
saimnieko Zita Reine. Piemājas
dīķis, hostu rindas, puķudobes,
augļu dārzi un ogas ir Zitas un viņas vīra ieguldītā darba rezultāts.
Dārzs, kur atspoguļojas tradicionālā latviešu lauku sētas vienkāršo puķu burvība. Skaisti liektās
dobju līnijas, ziedu daudzveidība
stāsta par saimnieces lielo mīlestību pret puķēm.
SIA «Alberts GS» (Sīļukalna
pagasts) – «Uzņēmējdarbības
labākais piemērs no projektēšanas līdz būvdarbiem». Sīļukalna pagastā aktīvi darbojas uzņēmums SIA «Alberts GS». Uzņēmuma specifika ir projektēšanas darbi, dolomīta šķembu ražošana, būvniecība un pārvadājumi. Šī ir jau devītā sezona kopš
uzņēmums darbojas. Uzņēmumā
strādā 8 darbinieki, visi ir Sīļukalna pagasta iedzīvotāji. Ar neatlaidīgu darbu ir veiksmīgi pārdzīvojuši krīzes laikus. Funkcionāli
sakārtota, kopta un tīra ir ražošanas teritorija.
Iveta Sondore (Sīļukalna pagasts) – «Smalkais stils – acis
priecē dvēseli». Pašu rokām darinātas galda kartes, ielūgumi, apsveikumi, dekoratīvas aploksnes
ir Sīļukalna pagasta iedzīvotājas
Ivetas Sondores talants. Krāsu
un kompozīciju salikumi, smalkais
darbs pie katras atklātnes ir Ivetas
ikdiena. Katram Ivetas darbam ir
savs stāsts, oriģinalitāte, radošums,
emocionālais un idejiskais vēstījums. Arī kulinārais mantojums
ir pārmantots no vecmāmiņas,
veidojot kulināros gardumus. Ne-

Pašvaldības pārstāvji Baltkrievijā apmeklē Investīciju forumu

Riebiņu novada domes pārstāvji šī gada 22. un 23. jūlijā apmeklēja
Investīciju forumu «Glubokoje Invest – 2016», kas notika Glubokoje
pilsētā, Baltkrievijā, kas ir novada pašvaldības sadarbības partneris.
Forumā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Gruzijas, Lietuvas, Krievijas un
Baltkrievijas, bet Riebiņu novada pašvaldību pārstāvēja: novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns, novada domes izpilddirektors
Āris Elsts, novada domes tehniskās daļas vadītājs Juris Leicis, Attīstības
un plānošanas daļas vadītāja Inese Reitāle, projektu vadītāja Ilze
Kudiņa, Riebiņu un Preiļu novada TIC pārstāve Iveta Šņepste un apvienotās pašvaldības būvvaldes vadītājs Artūrs Poplavskis.
Foruma ietvaros tika prezentēti īstenotie projekti un ieguldītās
investīcijas, kā arī sadarbības iespējas ar citām valstīm. Vienlaikus tam
Glubokoje pilsētas centrālajā laukumā norisinājās ikgadējie svētki –
«Višņevij festival», kura ietvaros notika dažādas aktivitātes: gan amatnieku
gadatirdziņš, gan meistarklases, gan kultūras programmas, kurās piedalījās un uzstājās gan ārvalstu, gan vietējie mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi. Bet Investīciju foruma noslēgumā – 23. jūlijā notika svētku
gājiens, kurā piedalījās arī Riebiņu novada domes pārstāvji.
Projektu vadītāja Ilze Kudiņa

Riebiņu novada seniori piedalījās Latgales
senioru XV dziesmu un deju festivālā Aglonā

9. jūlijā Aglonas novads aicināja dalībniekus un viesus uz XV
Latgales novadu senioru dziesmu un deju festivālu «Dziedot dzimu,
dziedot augu…». Pasākumā piedalījās 71 pašdarbības kolektīvs ar
aptuveni 900 dalībniekiem no 16 Latgales reģiona novadiem – Balviem, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvāniem,
Ludzas, Preiļiem, Rēzeknes, Riebiņiem, Rugājiem, Vārkavas, Viļakas, Viļāniem un Aglonas. Riebiņu novadu jau otro gadu pēc kārtas
šajos svētkos pārstāvēja senioru biedrības «Riebiņu Varavīksne»
deju kolektīvs un vadītāja Ilze Piskunova.
Aglonas maizes muzejā Riebiņu seniores dejoja 2 dejas, kuras
paspējuši atzinīgi novērtēt skatītāji ne tikai savā novadā, bet arī citos
Latgales novados. Vēlāk daudzi kolektīvi piedalījās Svētajā Misē
Aglonas bazilikā, tam sekoja svētku gājiens līdz Aglonas brīvdabas
estrādei, kur norisinājās festivāla svētku lielkoncerts. Gājienam
priekšgalā plīvoja Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku
karogs, un no greznās karietes iedzīvotājus sveica Aglonas novada
domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, kam sekoja kolorīti, dzīvespriecīgi
un aktīvi seniori no visas Latgales. Šis bija viens no galvenajiem
gada notikumiem senioru deju kolektīva aktīvajā ikdienā. Tomēr ar
to viss nebeidzas. Deju kolektīvs gatavo jaunas dejas un plāno jaunus koncertus, kur uzstāties vasaras un rudens periodā.
Senioru biedrības «Riebiņu Varavīksne» deju kolektīva vadītāja
Ilze Piskunova

skatoties uz to, ka ģimenē aug
puisēns Raimonds, Iveta paspēj
visu – gan cept tortes, gan veidot
atklātnes, gan veltīt laiku savai
ģimenei.
Vilma Aizpuriete (Sīļukalna
pagasts) – «Dzimtas tradīciju
saglabātāja – rokdarbu darinātāja». Sīļukalna pagastā aktīvi darbojas rokdarbu darinātāja Vilma
Aizpuriete. Adīšana un tamborēšana ikdienas darbos ir Vilmas
neatņemama sastāvdaļa. Jau no 3
gadu vecuma ir aizsākusies rokdarbu darināšana. Rokdarbi top
gan pašu priekam, gan skaistām
dāvanām tuviniekiem. Mīlestība
uz darbu, uz tradīcijām, uz ģimenes vērtību saglabāšanu.
Ainārs Lācis (Riebiņu pagasts) – «Interesantākā saimniecība ar metāla dizaina elementiem». Riebiņu pagasta Kokorīšos
piemājas saimniecībā «Lācīši» aktīvi darbojas Ainārs Lācis ar savu
ģimeni. Puķudobes, zemeņu lauki,
piemājas dīķis un metāla dekoratīvie elementi izdaiļo mājas apkārtni. Metāla izstrādājumu veidošana ir viena no Aināra sirdslietām, kas viņam patīk jau no bērnības. Uzņēmība un darba spars
palīdz īstenot un realizēt idejas
un ieceres.
Irēna Veigule (Riebiņu pagasts) – «Dārzs – Riebiņu ciemata vizītkarte». Riebiņu ciemata
centrā caur krāšņām puķudobēm
staro saimnieces Irēnas Veigules
mīlestība pret savu darbu, dabu
un augiem. Izcila māksliniecisko
elementu iekļaušanās vidē, veiksmīgi funkcionāli sadalīts īpašums
ar pārdomātu saimniecisko zonu.
Akurātums un perfektums īpašumā, sākot ar dzīvojamo, pagalma telpu, līdz pat taisnajām un

tīrajām sīpolu dobēm sakņu dārzā.
Zalānu ģimene (Riebiņu pagasts) – «Bagātākā augu kolekcija un skaistākais daiļdārzs».
Riebiņu pagasta Pieniņos ZS «Baibi» krāšņās puķu dobēs ietīta Zalānu ģimenes māja. Tajā dzīvo
trīs paaudzes. Mājas saimnieki
paspēj veikt darbus gan labības
laukā, gan saimniecībā, gan mājas
apkārtnē. Īpašums izceļas ar
krāšņu puķu un krūmu sortimentu,
kas priecē gan mājiniekus, gan
garāmbraucējus no agra pavasara
līdz pat vēlam rudenim. Skaistās
puķu dobes mājas pagalmā ir
Domicelas Grandānes izauklētas.
Vēsturiskie elementi, skuju koku
dažādība papildina viens otru
piemājas pagalmā. Mūžzaļās tūjas
Zalānu ģimenes pagalmā aug teju 40 gadus, savukārt 12 gadus vecā eglīte ir stādīta par godu mazdēlam. Sakopta teritorija, puķu
dobes un košumkrūmi, atsevišķi vides dizaina elementi, tradīcijas – viss vienuviet. Jāpiebilst, ka
Zalānu ģimene kļuva arī par sakoptības skates «Mazs bij’ tēva
novadiņis, bet diženi turējās» uzvarētājiem, iegūstot titulu – «Sakoptākā sēta Riebiņu novadā
2016».
Visus konkursa dalībniekus,
novada svētku viesus un klātesošos ar skanīgām un līksmām dziesmām, ar jautrām un lustīgām dejām svētku koncerta laikā priecēja
Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi, Feimaņu KN eksotisko deju grupa «Fazira» un svētku īpašie viesi – latviešu estrādes zvaigzne Žoržs Siksna un šīs vasaras
populārākās šlāgerdziesmas «Likteņlīnijas» izpildītājs Dzintars
Čīča un autors Kaspars Antess,
bet par atraktīvu noskaņu rūpējās

svētku vadītāji – Riebiņu novada
kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne un Daugavpils teātra aktieri
Ritvars Gailums un Māris Korsiets.
Lai paspilgtinātu svētku noskaņu, koncerta laikā darbojās
pārsteigumu pieturvietas gardēžiem
un fotomīļiem, bērniem un jauniešiem. Īpašu uzmanību, sajūsmu
un atzinību izpelnījās pagastu dižošanās pieturas, kurās ar gardiem
cienastiem sagaidīja Riebiņu, Stabulnieku, Galēnu, Sīļukalna, Rušonas un Silajāņu pagastu saimnieces un saimnieki, piedāvājot
degustācijai katra pagasta saimnieču gatavotos cienastus. Rotaļu
pieturā uz sejiņu apgleznošanu,
tetovējumu un lielo burbuļu pūšanas meistardarbnīcu, sumo sacensībām un citām izdarībām bērnus
un jauniešus aicināja Riebiņu novada jauniešu centra «Pakāpieni»
jaunieši un viņu palīgi.
Koncerta noslēgumā debesīs
uzmirdzēja uguns ziedi, bet svētku
noskaņa turpinājās jestrā zaļumballē kopā ar grupu «Velves».
Svētki noslēdzās 31. jūlijā
Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā ar Riebiņu
novada svētku Ekumēnisko dievkalpojumu.
Ar lepnumu jāsaka, ka 2016.
gada Riebiņu novada svētki bija
izdevušies! Un tas, pateicoties
ļoti daudzu cilvēku ieguldītajam
darbam. Tādēļ, nesaucot vārdos,
Riebiņu novada dome pateicas ikvienam, kas palīdzēja radīt neparastu un bagātu –
«Prieka pilnu ceļojumu».
Sabiedrisko attiecību
speciālists
R. Naglis

Projektā «Pavasara diena gadu baro» iesaistīto
ģimeņu bērni viesojas Kārsavas novadā

Viduslatgales pārnovadu
fonds jau otro gadu pēc kārtas
ar Borisa un Ināras Teterevu
fonda atbalstu realizē labdarības
projektu «Pavasara diena gadu
baro». Kā viena no projekta
aktivitātēm bija paredzēts izglītojošs brauciens uz Kārsavas
novada Mežvidu pagastu. 11.
jūlijā 38 bērni no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novada devās ceļā, lai redzētu ko citādāku, nekā ikdienā
savās mājās.
Kā pirmo apciemojām SIA
«Latgales dārzeņu loģistika». Ar
lielās siltumnīcas darbu iepazīstināja tās vadītāja Renāte Reinika-Lucjanova. Bērniem bija iespēja
apskatīt, kā audzē tomātus lielā
siltumnīcā, kā tie tiek novākti,
šķiroti, fasēti, lai gala rezultātā
nonāktu veikalu plauktos tepat
Latvijā – Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes veikalos un arī Preiļos,
tirdzniecības centrā «Oga». Lielākā
daļa produkcijas nonāk lielveikala
RIMI tīklā un un citos veikalos.
Līdz veikalu plauktiem nonāk tikai skaistākie tomātiņi, daļa no
ražas tiek pārdota picērijām picu
gatavošanai un daļa – pārstrādāta
100 % dabīgā sulā, kurā kā vienīgais konservants tiek izmantots
sāls. Uzņēmums strādā ar bioloģiskām saimniekošanas metodēm,
tādēļ bērni varēja vērot, kā siltumnīcā rosās labie kukaiņi un
kamenītes, kas sargā augus no
kaitēkļiem un dabīgā ceļā apputeksnē tos, lai būtu lielāka raža.
Brauciena dalībniekiem īpašs
prieks bija par to, ka siltumnīcas

Pēc SIA «Latgales dārzeņu loģistika» siltumnīcu apmeklējuma, kopbilde
ar uzdāvināto produkciju – bioloģiski audzētiem tomātiem.

vadība un darbinieki pastāvīgi
rūpējas par to, lai viņu darbs un
saražotā produkcija būtu videi un
saviem cilvēkiem draudzīga.
Turpat «Mežvidos» paguvām
paviesoties pie bitenieces Vairas
Šicānes, liepājnieces, kas jau 28
gadus dzīvo Latgalē, Kārsavas
novadā. Saimniece brauciena dalībniekus iepazīstināja ar bišu namiņu, ko izveidojusi nesen. Tajā
atrodas vairāki bišu stropi, kam
ejas ir ārpusē, bet iekšā aiz stikla,
var vērot, kā strādā čaklās bitītes,
un, atguļoties uz dīvāniņa, klausīties to nomierinošajā sanoņā.
Bērniem tas bija kas patiesi neredzēts.
Bioloģiskajā zemnieku saimniecībā «Kramiņi» sagaidīja todien
solītais lietus un laipnie saimnieki,
kas iepazīstināja ar savu saimniecību un daudzajiem saimniekošanas veidiem. Šīs mājas saimniekiem ir arī vairākas interesantas aizraušanās, ar ko tika iepa-

zīstināti arī mūsu brauciena dalībnieki. Saimnieks rādīja, kā top
dažādu formu un izmēru vaska
sveces, saimniece mācīja, kā var
veidot skaistas gleznas ar speciālu
gludekli un vaska krītiņiem. Šajā darbā aktīvi iesaistījās meitenes
un vairākas no viņām līdzi aizveda
skaistas, pašu gatavotas gleznas.
Bērni guva daudz jaunu iespaidu un arī zināšanu, ar ko dalīties ar saviem mājiniekiem un
draugiem. Paldies visiem, kas
mūs laipni uzņēma Kārsavas novadā. Īpašs paldies par atbalstu
Riebiņu novada domei, kas nodrošināja transportu. Projekts turpinās, tādēļ jau augustā paredzētas praktiskās apmācības ēdienu
gatavošanā un izaudzēto dārzeņu
un augļu konservēšanā un sagatavošanai ziemai, kur piedalīsies
projektā iesaisītās ģimenes.

Projekta vadītāja
Janīna Beča

2016. gada augusts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2016

APSTIPRINĀTI ar Riebiņu novada domes
26.01.2016. sēdes lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 2)

Par grozījumiem 2005. gada 23. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 10 «Pašvaldības nodevas»

1. Izdarīt Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. 10
«Pašvaldības nodevas» 3. punkta «Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Riebiņu
novada teritorijā» 3.4. apakšpunktā šādus grozījumus:

2. Papildināt Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 10 «Pašvaldības nodevas» 3. punktu «Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Riebiņu novada teritorijā» ar šādiem apakšpunktiem:

3.5. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta
precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.
3.6. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā tirdzniecības dalībnieki, kuru saimnieciskā
darbība reģistrēta Riebiņu novadā, kā arī fiziskas personas, kuras dzīvesvietu deklarējušas Riebiņu
novadā un kurām Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 «Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību»
7. punkta kārtībā nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

DOMES LĒMUMI

3.

19. jūlijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Paredzēs finansējumu projektu izstrādei

Novada domes deputāti, izskatot Finanšu komitejas, plānošanas un attīstības daļas
vadītājas Ineses Reitāles sagatavotos lēmumprojektus par projektu izstrādi, nolēma
izstrādāt tehniskos projektus Riebiņu, Gelenovas un Galēnu parku labiekārtošanai, kā
arī izstrādāt tehnisko projektu Riebiņu vidusskolas sporta laukuma un teritorijas labiekārtošanai. Nolemts paredzēt finansējumu no projektu līdzfinansējumiem atvēlētajiem
līdzekļiem.
Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta
noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «SALANG-P» par ventilācijas sistēmas remonta darbiem Rušonas pamatskolā ar piedāvāto līgumcenu EUR 17 059,84 (bez PVN);
‚ ar SIA «AVITON» par ielu apgaismojuma 1. kārtas ierīkošanas darbiem Riebiņu novada Stabulnieku ciematā ar piedāvāto līgumcenu EUR 23 517,13 (bez PVN);
‚ ar komandītsabiedrību «Austrumu būvnieks Plus» par Riebiņu parka dīķu rekonstrukciju Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā INTERREG LATVIJA–LIETUVA
programmas projektu konkursa ietvaros ar piedāvāto līgumcenu EUR 58 250,16 (bez
PVN). Līgums tiks slēgts tikai projekta apstiprināšanas gadījumā.

Zināmi Latgales NVO projektu programmas 2016 rezultāti

Biedrība «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» (DNVOAC) informē, ka ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 izvērtēšana. Projektu programmas
ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopumā
iesniedza 56 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 98,4 tūkstošus eiro.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šie rādītāji ir pieauguši teju par 20 %.
Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu
projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu
un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 23 projekti, pieprasot EUR 37 986,75
lielu finansējumu. Šajā apakšprogrammā, pēc ekspertu komisijas lēmuma, tika atbalstīti 7 projekti: divi projekti no Rēzeknes novada, pa vienam no Rēzeknes pilsētas,
Aglonas, Preiļu, Krāslavas un Riebiņu novada. No Riebiņu novada tika atbalstīts
projekts «Gribu, varu, daru!», ko iesniedza biedrība «Galēnu Kultūrvēstures
biedrība», saņemot piešķirto finansējumu EUR 1800,00 apmērā.
Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, vislielākais projektu skaita pieaugums (vairāk nekā 50 %) vērojams starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales
nevalstiskās organizācijas iesniegušas 18 projektus, projektu aktivitātēm pieprasot
EUR 33 656,13. Vērtēšanas ekspertu visaugstāko vērtējumu un arī finansējumu starpkultūru dialoga apakšprogrammā saņēma četri projekti.
Teju nemainīgs iesniegto projektu skaits palicis mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā iesniegti 15 projekti, tajā skaitā viens romu kopienu
atbalstam, kam šajā uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas
projektu ideju realizācijai tika pieprasīti EUR 26 800,50. Savas projektu idejas varēs
īstenot sešas Latgales reģiona biedrības.
Projekti tika iesūtīti no 13 un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību
teritorijās. Visaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas iesniedza 24 projektus (pieprasot vairāk nekā 40 tūkstošus eiro). Tām sekoja
Rēzeknes novads ar 7 projektiem, Preiļu un Krāslavas novadi iesniedza 5 projektus,
Rēzeknes pilsēta – 4, Riebiņu, Ludzas un Viļānu novads – 2, un pa vienam projektam
tika iesūtīts no Viļakas, Dagdas, Aglonas, Kārsavas un Daugavpils novada biedrībām.
Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta iesniedzējs ir pieprasījis maksimālo finansējumu – EUR 1200 vietējas un EUR 3000 reģionālas nozīmes projektiem. Visas 17 atbalstīto projektu aktivitātes tiks īstenotas līdz šī gada
9. decembrim.Kā informē DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis, nākamais – 2017. gada
Latgales NVO programmas projektu konkurss, tiks izsludināts jau nākamā gada sākumā.
Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un «Dienvidlatgales
NVO atbalsta centra» savstarpēji noslēgtā līguma (Nr. 2.5.-8-18) par atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru
dialoga jomā ietvaros.

Aicinām novada uzņēmējus pieteikties dalībai
«Uzņēmēju dienās Latgalē 2016»

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība «Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera» (LTRK) sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu aicina pašvaldības un
uzņēmējus pieteikties dalībai pasākumā «Uzņēmēju dienas Latgalē 2016», kas
notiks 23. un 24. septembrī Latgales vēstniecībā «GORS», Rēzeknē, Pils ielā 4.
«GORS» lielajā koncertzālē apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Latgales novadu
pašvaldību piedāvājumu, katram novadam raksturīgajiem produktiem, pakalpojumiem,
tūrisma informāciju un uzņēmumiem. Savukārt plašajās pirmā un otrā stāva telpās ikviens
varēs apskatīt Latgales reģiona un visas Latvijas jaunākos ražojumus. Pie koncertzāles
būs iespēja baudīt Latgalei raksturīgos gardumus mājražotāju un amatnieku gadatirgū, kā
arī apskatīt Nacionālo Bruņoto spēku tehniku.
Tāpat apmeklētājiem SEB līzings nodrošinās iespēju iepazīties ar vairāk nekā 40 jaunākajiem automašīnu modeļiem, noskaidrot to iegādes un finansējuma iespējas, kā arī
doties izmēģinājuma braucienā ar visdažādākajām automašīnām – sākot no kompaktklases
līdz pat apvidus auto. Speciālisti palīdzēs izprast automašīnu tehniskos parametrus un
drošas, ekonomiskas braukšanas nianses.
Līdzīgi kā pērn rīkotajās «Uzņēmēju dienās Latgalē», arī šogad uzņēmējiem pasākuma
laikā būs iespēja iegūt zināšanas Biznesa iespēju forumā, kas notiks sadarbībā ar SEB
banku un viņu piesaistītiem ekspertiem, lai diskutētu par aktualitātēm Latgales reģionā.
Savu dalību pasākuma atklāšanā apstiprinājis Ministru prezidents Māris Kučinskis.
Riebiņu novada uzņēmēji tiek aicināti pieteikties līdz augusta beigām. Pieteikšanās pa
e-pastu: iveta.snepste@riebini.lv. Dalības maksas apjoms stendā tiks vēl precizēts un
informācija papildināta.

4.

Daudzbērnu ģimenēm iespēja
saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Novada trīs un vairāk bērnu ģimenēm, ja bērns mācās Riebiņu
novada izglītības iestādēs, vecumā no pirmsskolas līdz 9. klasei ir
iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei EUR 15,00 apmērā, uzsākot jauno mācību gadu. Lai saņemtu pabalstu, lūgums
iesniegt iesniegumus novada pagastu sociālajām darbiniecēm.

Jūlijs – pludmales volejbola laiks

Tradicionāli Riebiņu novadā visa jūlija garumā norisinās
novada domes organizētās pludmales volejbola sacensības «Riebiņi 2016». Pludmales volejbola sacīkstes startēja 2. jūlijā Rušonā,
bet 23. jūlijā noslēdzās ar finālsacensībām Riebiņu parkā.
Kopskaitā turnīrā «Riebiņi 2016» startēja 15 pludmales volejbola
dueti, pārstāvot kā pašmāju dalībniekus, tā arī ciemiņus no Līvāniem, Viļāniem, Rēzeknes, Dagdas, Varakļāniem un citviet.
Lai arī jūlija beigas un augusta sākums daudziem asociējas ar lietavām, pludmales volejbola posmu sacensību dienās vienmēr bija
sauss un karsts laiks, kas sagādāja papildus grūtības. Par pirmā
posma uzvarētājiem kļuva viesi no Līvāniem – Jānis Bikšis un Raitis
Šarkovskis, bet otrajā posmā uzvarēja duets – Jurijs Dmitrijevs un
Kristaps Čakšs.
Arī finālsacensībās šis duets palika neuzvarēts, tādējādi izcīnot
uzvarētāju titulu un aiz sevis atstājot – otrajā vietā – Edgaru Massalu
un Mārtiņu Strodu, bet trešajā vietā ierindojās Andris Zunda un
Rolands Naglis. Pirmās trīs vietas ieguvušās komandas saņēma
medaļas, bet uzvarētāji – arī kausus. Finālsacensībās tika apbalvotas
arī komandas – posmu uzvarētājas.
Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2016. gadā
13. augustā plkst. 14.00 – Červoniku kapsētā.
20. augustā plkst. 14.00 – Trūpīšu kapsētā.
27. augustā plkst. 14.00 – Vidsmuižas kapsētā.

PASĀKUMI AUGUSTĀ

Riebiņu KC

F 12. augustā plkst. 22.00 Trakākā ballīte Riebiņos.
Konkursi, balvas, vizualizācijas un traka ballīte līdz pat
rītam ar dīdžejiem: BRIC, Ziggy, Andy Bassland, RaiTB,
Ex-Tasy un Bloody Groove. Ieejas maksa – EUR 2, pēc
plkst. 23.30 – EUR 3.
F 26. augustā plkst. 22.00 Vasaras sezonas noslēguma
jestrā deju nakts kopā ar brāļiem Puncuļiem. Ieejas maksa –
EUR 3, pēc plkst. 23.00 – EUR 4.

Silajāņu KN

F 19. augustā plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa –
EUR 1.

Galēnu KN

F 19. augustā plkst. 20.00 Sīļukalna, Galēnu, Stabulnieku, Silajāņu un Riebiņu jauniešiem «Jaunības svētki –
tiem kam šogad 18...» Svētku gaviļniekus uz Galēnu KN
nogādās autobuss – plkst. 18.45 no Silajāņiem, plkst.
19.00 no Riebiņiem un plkst. 19.15 no Stabulniekiem.
Svētku balle plkst. 22.00, spēlē grupa «Kiwi». Ieejas
maksa – EUR 3, svētku dalībniekiem – bez maksas.
F 27. un 28. augustā Bērtuļdiena Galēnos. 27. augustā
plkst. 14.00 – kapusvētki Galēnu kapsētā, 20.00 – teātra
izrāde, bet plkst. 22.00 balle ar grupa «Paldies par dejām».
Ieejas maksa uz balli līdz plkst. 23.00 – EUR 3, vēlāk –
EUR 4.
F 28. augustā no plkst. 8.00 tirgus Galēnu centrā pie
kultūras nama. Tiek aicināti visi pārdot un pirkt gribētāji.
Plkst. 10.30 tirgus jampadracis, bet plkst. 13.00 Svētā mise Vydsmuižas draudzes dievnamā.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 1. augusta skatāma seno pavārgrāmatu izstāde,
ko pasākumu projekta «Maizīt’ – mana bagātība» ietvaros
rīko Preiļu un Riebiņu TIC.
F 26. augusts – kino diena. «Fantadroms».
F 30. augustā plkst. 12.00 radošā darbnīca – cepumu
cepšana un dekorēšana.

Ar visiem augustā paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli vai sociālajos tīklos: http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!

2016. gada augusts

Labiekārtota Kokoriešu kapsēta

Šī gada maijā Riebiņu novada domes izsludinātajā Mazo
grantu projektu konkursā «Ieguldīsim savu darbu novada
attīstībā» tika saņemts finansējums projektam «Kokoriešu
kapsētas labiekārtošana». Projekta īstenošanai tika piešķirti
EUR 300.
Kapu kultūra latviešiem ir izkopta un ļoti svarīga, kā viena no
tradīcijām, kas to apliecina – kapusvētki. Šajos tik svarīgajos svētkos satiekas radi, draugi un paziņas, lai apciemotu mirušos tuviniekus, godinot viņu piemiņu. Šīs
tik svarīgās vērtības tiek nodotas
no paaudzes paaudzē. Kapsēta ir
mirušo mājvieta, tāpēc pret to ir
jāizturas ar cieņu un tā ir jāuztur
sakopta. Līdz šim viena no lielākajām problēmām, it īpaši kapusvēt-

kos, svecīšu vakaros vai bēru ceremonijās bija stāvvietas trūkums.
Šobrīd ar projekta finansētajiem līdzekļiem ir izveidots stāvlaukums 800 m2 platībā. Tāpat
tika izgatavoti 4 lieli soli, kur var
apsēsties vecāka gadagājuma cilvēki. Par saziedotajiem līdzekļiem
kapu vecākais A. Lācis ir labiekārtojis kapsētas teritoriju. Tāpat
tika izlīdzināti piestumtie zemes
kalni aiz kapsētas žoga, trīs reizes
mēnesī tiek pļauta zāle.
Gribam aicināt cilvēkus būt
atsaucīgākiem un piedalīties rīkotajās talkās kapsētas sakopšanā arī turpmāk, jo kapsēta ir uzlabojusi kopējo tēlu un lauku
vides attīstību.

Riebiņu novadā piedāvās
jaunus sociālos pakalpojumus bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem

Riebiņu novada sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu: «atelpas brīža» pakalpojums; aprūpes pakalpojums un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums. Minēto pakalpojumu apraksts pieejams
pašvaldības vietnē www.riebini.lv, kā arī Riebiņu novada
sociālajā dienestā.
Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» līdzekļiem.
«Atelpas brīža» pakalpojumu un aprūpes pakalpojumu ir iespējams saņemt jau šobrīd, vēršoties mūsu pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu par
vēlmi saņemt minēto pakalpojumu.
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
bez maksas, vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem noteikta invaliditāte, jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un
atbalsta plāna izstrādei savas pašvaldības sociālajā
dienestā. Izvērtēšanas mērķis ir nevis uzstādīt diagnozi,
bet saprast, kā bērnam trūkst, lai viņš justos labāk,
tātad – kāds atbalsts viņam nepieciešams.
Bērna individuālo izvērtēšanu veiks profesionāli speciālisti, nosakot, kas bērnam papildus nepieciešams, lai
uzlabotu viņa veselības stāvokli. Tādējādi tiks identificēti
atbalsta pasākumi, kas viņiem un viņu vecākiem ļaus
saņemt atbalsta pasākumus projekta īstenošanas laikā.
Jāuzsver, ka rehabilitāciju varēs saņemt ne tikai pats
bērns, bet arī viņa vecāki.
Individuālajai izvērtēšanai var pieteikt ikvienu Latgales reģiona pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētu bērnu līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuram ir noteikta invaliditāte. Papildus uz atbalstu var pretendēt arī
bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, likumiskie pārstāvji, arī audžuģimene – gadījumos,
ja bērns dzīvo audžuģimenē.
Lai pieteiktos uz individuālo izvērtēšanu, bērna
ar invaliditāti vecākus, likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes aicinām vērsties ar iesniegumu Riebiņu novada sociālajā dienestā Saules ielā 8, Riebiņos,
Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, iepriekš vienojoties
par iesnieguma pieņemšanu pa tālr. 65392653.
Piesakot bērnu individuālai izvērtēšanai, līdzi jāņem
dokuments, kas apliecina bērna pārstāvības tiesības,
un VDEĀVK atzinums par to, ka bērnam piešķirta invaliditāte vai bērna invalīda apliecība. Atbalsta pasākumi
bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem tiks sniegti ESF
finansētā projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā» ietvaros.
Vienlaikus notiks arī visu Latgales reģiona bērnu
sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie
risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem bērniem
nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai
videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros
paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai motivētu
pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem
vai audžuģimenēm.
Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju,
kā arī esošās situācijas analīzi Latgales reģiona pašval-
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Projektā iegūtais finansējums ir
ļāvis uzstādīt solus Kokoriešu kapsētā.

dībās, projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» ietvaros paredzēts izstrādāt
Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei
(piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi
pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem Riebiņu novadā/pašvaldībā

Riebiņu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības
līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību
projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un
ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.
Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un
saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā
vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus
sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība
visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.
Projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus
pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu
gadu periodā ikvienai pilngadīgai personai ar garīga
rakstura traucējumiem, kura potenciāli var nonākt valsts
ilgstošas aprūpes institūcijā un kurai ir noteikta smaga
vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), ja
tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā
un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām
konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.
Atbilstoši 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313, šī projekta ietvaros personas ar garīga
rakstura traucējumiem, papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem varēs saņemt arī šādus sabiedrībā balstītus
pakalpojumus: aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs,
specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības.
Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība,
kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas
Sociālā fonda projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā» līdzekļiem.
Lai saņemtu pakalpojumus, pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli
var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām
ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), ir jāpiesakās individuālo vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Riebiņu novada sociālajā dienestā. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota «Atbalsta intensitātes skalas» metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās
īpaši apmācīti sociālie darbinieki, pēc nepieciešamības
piesaistot psihiatru un ergoterapeitu.
Aicinām pieteikties uz individuālo izvērtēšanu,
iesniedzot iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā,
Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu
novadā, iepriekš vienojoties par iesnieguma pieņemšanu pa tālr. 65392653.

Projektu «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» īsteno: Latgales Plānošanas reģions
sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC «Latgale». Visa projekta laikā: tiks novērtētas 462 personas ar garīga
rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai
noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie. 387 personām ar garīga rakstura traucējumiem
kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un
cita veida atbalsts. 3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai
adoptētājiem. Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī
par bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.
Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības sociālajā dienestā vai
Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 65440862. Projekta īstenošanas laiks –
līdz 2022. gada 31. decembrim. Vairāk par projekta «Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā» aktivitātēm lasiet http://www.latgale.lv/lv/di
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