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Par tradīciju kļuvis, ka Rie-
biņu novadā viens no plašāk
apmeklētajiem pasākumiem ir
Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienas svētku kon-
certs. Arī šogad tas tika orga-
nizēts Valsts dzimšanas dienā –
18. novembrī. Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 98. gada-
dienas svētku koncerta «Izauklē
savu Latviju!» ietvaros, kā kat -
ru gadu, tika pasniegti novada
Atzinības raksti un naudas
balva EUR 70 apmērā. 

Sveicot nominantus, kas saņē -
ma novada Atzinības rakstus, un
katru klātesošo valsts dzimša nas
dienā, domes priekšsēdētājs Pēte -
ris Rožinskis atgādināja, ka no-
vembris Latvijai ir īpašs mēne -
sis, kurš sākas ar Latvijas karavīru
godināšanu, bet turpinās ar sarkan -
baltsarkanā karoga plīvošanu Lat-
vijas Valsts svētkos 18. novembrī.
«Mūsu visu dzimtenei klāt ir nā cis
vēl viens gads. Arī visiem mums
nācis klāt vēl viens darbīgs, ra došs
un dažādiem notikumiem ba gāts
gads. Riebiņu novadā 2016. gadu
var iezīmēt ar daudziem paveik -
tiem darbiem, daudziem veiksmī -

giem projektiem, kas īstenoti ko-
pīgiem mērķiem – padarīt mū su
novadu labāku, stiprāku, bagātā -
ku un atpazīstamāku,» uzsvē ra
domes priekšsēdētājs.

Valsts dzimšanas svētkos no-
vada domes priekšsēdētājs Pēteris
Rožinskis izteica milzīgu paldies
ikvienam un ikkatram, kas ar savu
darbu, savu piemēru un palīdzību
veicina un stiprina mūsu novadu,
mūsu Latvijas Republiku.

Šogad novada Atzinības raksti
un naudas balvas tika pasniegtas:
no Riebiņu pagasta Ingunai Krum -
pānei – Riebiņu PII «Sprīdītis»
skolotājai par ilggadēju, radošu
pedagoģisko ieguldījumu Riebiņu
novada pirmsskolas vecuma bērnu
izglītošanā, par godprātīgu, pro-
fesionālu darbu izglītības jomā,
par gādīgu attieksmi pret bērniem;
Anitai Rudzātei – Riebiņu PII
«Sprīdītis» auklītei par aktīvu, ne -
savtīgu, radošu un pašaizliedzīgu
darbošanos pirmsskolas izglītības
iestādes «Sprīdītis» labā un dzīves
jubilejā; Tatjanai Višķerei – vo-
kālā ansambļa «Zapevočki» vadī -
tājai par ieguldījumu mazākum-
tautību kultūras tradīciju sagla-

bāšanā; no Rušonas pagasta Intai
Selickai – Rušonas bibliotēkas va -
dītājai par ilggadēju un radošu
darbu Rušonas bibliotēkā, pagasta
kultūrvēstures saglabāšanā; Intai
Kalvānei – Rušonas pamatskolas
skolotājai par ilggadēju, profesio -
nālu un radošu darbu Rušonas
pamatskolā; Inesei Jakovelei (Rei -
tālei) – Riebiņu novada domes At -
tīstības un plānošanas daļas vadī-
tājai par finansējumu piesaisti paš -
valdības projektiem un to vadības
nodrošināšanu Riebiņu novadā,
SIA «Manco Energy Latgale»
līdzīpašniekiem Mārim Mūr-
niekam un Jānim Treiziņam no -
mi nācijā «Lielākais darba devējs
Riebiņu novadā»; no Silajāņu pa -
gasta Regīnai Šnitko – Silajāņu
pagasta lauksaimniecības konsul -
tantei par ieguldījumu Silajāņu pa-
gasta lauksaimniecībā, atsaucību,
palīdzību zemniekiem un profe-
sionālu darbu; zemnieku saimnie -
cībai «Salkšņi» – Skuteļu un Lo -
ginovu ģimenei par veiksmīgu sa -
vas zemes kopšanu un lauksaim-
niecības attīstības veicināšanu Si -
la jāņu pagastā, ģimenisko tradīciju
saglabāšanu; no Galēnu pagasta

Zojai Evartei – Galēnu pamat-
skolas pirmsskolas skolotājai par
ilggadēju, kvalitatīvu un radošu
pirmsskolas bērnu izglītošanu, ap -
zinīgu savu pienākumu veikšanu
Galēnu pamatskolā, pozitīvas dar -
ba un sadarbības vides radīšanu
pirmsskolas audzēkņu un vecāku
kolektīvā; Gunitai Strodei – Ga-
lēnu pamatskolas direktorei par
radošu, inovatīvu, apzinīgu un at -
bildīgu pieeju Galēnu pamatsko -
las attīstībā un Galēnu pagasta
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla -
bāšanu un popularizēšanu, audzēk -
ņu piederības sajūtas stiprināša -
nu savai valstij; Sandrai Sprin -
d žai – Riebiņu novada domes So-
ciālā dienesta vadītājai par profe-
sionalitāti darbā, iejūtīgumu, at-
saucīgumu un labvēlību, organi-
zējot un vadot sociālo darbu Rie-
biņu novadā; no Sīļukalna pagasta
Zintai Bruzgulei – Sīļukalna pa-
matskolas skolotājai par nozīmīgu
ieguldījumu izglītības jomā Sīļu-
kalna pamatskolā un dzīves jubi-
lejā; Andram Sondoram – piemā -
jas saimniecības «Ceriņi» un SIA
«Ceriņi 98» īpašniekam par iegul -
dījumu lauksaimniecības attīstībā
Sīļukalna pagastā un veiksmīgu
projektu apguvi savā saimniecībā;

no Stabulnieku pagasta Jānim
Raubiško – par atsaucīgu un iz-
palīdzīgu darbu veterināra profe-
sijā, sniedzot vetārsta pakalpoju-
mus Stabulnieku pagastā un visā
Riebiņu novadā; Aloidai Čeičai –
par aktīvu sabiedrisko dzīvesvei -
du Stabulnieku pagastā. Novada
Atzinības raksts tika pasniegts arī
Nikolajam Kovaļovam – Krie-
vijas Federācijas pilsonim par no -
 zīmīgu darbu divpusēju attiecību
veidošanā un uzturēšanā tautsaim -
niecības, izglītības un starpkultūru
jomā starp Riebiņu novada paš -
valdību un Krievijas Federācijas
Sebežas rajona administrāciju.

Svētku koncertā Latviju iz-
auklēja un izšūpināja gan novada
pašdarbības kolektīvi ar saviem
priekšnesumiem, gan ciemiņi –
ar komponista Jura Kulakova un
pazīstamā tenora Miervalda Jenča
valsts svētkiem veltītu skaņdarbu
koncertprogrammu. 

Kā ierasts, visi koncerta ap-
meklētāji noslēgumā tika aicināti
nobaudīt svētku torti un uzsaukt
«Augstu laimi, prieku», baudot
šampanieša glāzi.

Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Valsts svētkos pasniegti 17 novada Atzinības raksti

Ar dzeju, dziesmām, dejām un laba vēlējumiem tika izauklēta Latvija –
valsts dzimšanas dienas svētku koncertā Riebiņos.

Valsts prezidents un prezi-
denta kundze Iveta Vējone 4. no -
vembrī uz Bāreņu dienai veltī -
tu tikšanos Rīgas pilī aicināja
audžuģimenes, adoptētājus, aiz-
bildņus, viņu atbalstītājus, drau-
gus un institūciju pārstāvjus,
lai pateiktos ģimenēm, kuras sa -

vās mājās uzņem bez vecāku
gādības palikušos bērnus, kā arī
pievērstu sabiedrības uzmanību
teju pusotram tūkstotim bērnu,
kuri aug bērnunamos.

«Jau otro gadu Bāreņu svētdie -
nas nedēļā mēs pulcējamies kopā,
lai iestātos par bērniem, ku ri aug

bērnunamos un savas ģi menes
vēl gaida. Mēs zinām, ka ģimene
ir visdrošākā vide, kur bērniem
uzaugt, ģimenē mēs mācāmies
attiecības, mēs mācāmies uzticēties,
mīlēt un piedot,» pauda Valsts
prezidents Raimonds Vējonis.

Labklājības ministrs Jānis Reirs
informēja par uzsāktajām un plā-
notajām iniciatīvām, pilnveidojot
valsts atbalsta sistēmu un uzsākot
darbu pie specializēto audžuģime -
ņu izveides. Klātesošos uzrunāja
arī Latvijas Baptistu draudžu sa-
vienības bīskaps Pēteris Sproģis.
Viņš savā uzrunā aicināja veidot
tādu valsti, kurā nebūtu iespē -
jams rasties bāreņiem. «Ir jāstipri -
na ģi menes vērtības un apzināša -
nās, ka katrs cilvēks ir pēc Dieva
līdzības radīts un tāpēc ir vērtība.
Ir jāstrādā pie ekonomiskās iz-
augsmes un jāsakārto likumdo -
šana, jo uz bāreņiem nevar ietau -
pīt. Būs tikai dārgāk. Tas viss ir
jādara un vēl daudz vairāk,» no-
rādīja bīskaps.

Tikšanās laikā tika uzklausīti
bērnu un ģimeņu stāsti, cildināta
ģimeņu drosme, pašaizliedzība un
ziedošanās Latvijas bērnu labā.
Svinīgajā pasākumā jo īpaši cil-
dinātas tika trīs ģimenes, kuru
mājās patvērumu un mīlestību
raduši daudz audžubērnu. Valsts
prezidenta un viņa kundzes Ivetas
Vējones, kura ir arī audžuģimeņu
patronese, pateicības rakstus sa-
ņēma Inese un Pēteris Kaļvas,
Marija Pupiņa un Aldis Vītiņš,
kā arī Ārija un Jānis Martukāni.

Notika arī audžuģimeņu rīko -
tā akcija «Palīdzi bērniem izaugt
ģimenē», kuras laikā ierēdņi, dā-
vinot bērnu gatavo tās sirsniņas,
tika aicināti atrisināt jautājumu
par bērnu vecumā no 0 līdz 2 ga-
diem neievietošanu institūcijās,
bet ģimeņu atrašanu viņiem.

Kopumā bērnu aprūpes iestā -
dēs atrodas 1429 nepilngadīgie. Lat -
 vijā šobrīd ir 569 audžuģi me nes
(no tām 91 Latgalē, Riebi ņu no va -
dā – 4), kas audzina 1207 bērnus.                                          

Starp uzaicinātajām audžuģi-
menēm, kas piedalījās pasākumā,
bijām arī mēs, Sandra un Ainārs
Ozoli. 2017. gada janvārī apritēs
10 gadi, kopš mēs esam nodibi-
nājuši audžuģimeni.  Pa šo laiku
pie mums patvērumu ir raduši 
11 pusaudži. Katrs no bērniem ir
nācis ar savu smago dzīvesstāstu,
ne vienmēr ar maigo un pakļāvīgo
raksturu un uzvedību. Tomēr tas
nevar aptumšot to gandarījumu,
kad bērns novērtē mūsu ieguldīto
darbu un rūpes. Ir patiess prieks
vērot, kā bērni mainās – uzlabojas
viņu sekmes mācībās, kļūst labāks
raksturs, apgūst dažādas dzīves
gu drības un prasmes, kas lieti
no derēs viņu turpmākajā dzīvē.

Gribētu aicināt visas novada
ģi menes būt atsaucīgām un rast
iespēju uzņemt savās mājās kā -
du bez vecāku gādības palikušu
bērnu!

Sandra Ozola, audžumamma 
no Rušonas pagasta

2016. gadā novada Atzinības rakstus saņēmušo kopbilde.

Ozolu audžuģimene viesojās pie Valsts prezidenta

Tiekoties ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un prezidenta kundzi
Ivetu Vējoni, audžuģimene no Rušonas pagasta Ainārs un Sandra Ozoli
un audžubērni (no kreisās) Vjačeslavs un Mareks.



2. 2016. gada decembris

Jau 20 gadus pēc kārtas
novembra nogalē uz Rīgu
steidz stāstnieki no visām Lat-
vijas malām. Arī šogad jubilejas
stāstnieku konkursa «Teci,
teci, valodiņa» fināls 26. no-
vembrī Rīgas Latviešu biedrī-
bas namā pulcēja vairāk nekā
120 dalībniekus. Konkursā pie -
dalās bērni un jaunieši, kuri
interesējas par tautas mutvārdu
daiļradi un paši vēlas un var
būt saistoši stāstītāji dažādās
dzīves situācijās. 

Finālistus vērtēja ļoti kompe -
tentas žūrijas komisijas – tajās
darbojās stāstniecības eksperti
no Latviešu folkloras krātuves un
Latvijas Radio, UNESCO LNK
Stāstu bibliotēku tīkla labākie
stāstnieki, zinoši skolotāji, stāstī -
šanas tradīciju zinātāji un kopēji.

Konkursa dalībnieku uzstā-
šanās pa vecuma grupām notika
jau no plkst. 10.00 Zelta zālē,
Līgo zālē un Kluba zālē. Kon-
kursa finālistu vidū bija arī trīs
Riebiņu novada skolēni: Evija
Bergmane-Sprūdža un Ernests
Zalāns no Riebiņu vidusskolas
un Dravnieku pamatskolas skol-
nieks Aivis Upenieks. Visi bija
piedalījušies stāstnieku konkursa
pusfinālā Līvānos un ieguvuši
žūrijas komisijas visaugstāko
novērtējumu, proti, iespēju pār-
stāvēt Dienvidlatgales novadu
konkursa finālā Rīgā.

Vissaspringtākais konkurss
ir Stāstnieku ķēniņa titula preten -
dentu sacīkstes, kas notika Zel -
ta zālē. Starp Stāstnieku ķēniņa
titula ieguvēju kandidātiem bija
arī mūsu Ernests Zalāns. Jāmin,

ka ceļš uz šo godpilno titulu ir
vairāku gadu garumā – vispirms
jāpiedalās konkursa pusfinālos
un tajos ir jāizcīna ceļazīme uz
finālu Rīgā. Savukārt Rīgā jāie-
gūst I pakāpes diploms un Dižā
stāstnieka tituls, un tā vismaz
trīs gadus pēc kārtas. Ceturtajā
gadā var kļūt par pretendentu
uz Stāstnieku ķēniņa titulu, bet
arī šis goda nosaukums tiek pie-
šķirts pēc visu uzdevumu veik-
smīgas izpildes. Tā Ernestam šo -
gad bija jāstāsta gan tautas pasa -
ka, gan atgadījums no dzīves,
gan kāds mistisks stāsts, bija jā-
piedalās anekdošu stāstīšanas tur -
nīrā un, sadarbojoties ar sāncen -
šiem, jāizstāsta pasaka, kuras sa -
gatavošanai tika atvēlētas tikai
divas stundas. Ernests ar to tika
veiksmīgi galā, un mēs visi viņu
varam apsveikt ar Stāstnieku
ķēniņa titula iegūšanu.

Arī Evija Bergmane-Sprūdža
veiksmīgi piedalījās konkursā
un izcīnīja I pakāpes diplomu
un Dižās stāstnieces titulu. Tāds
liels sasniegums Evijai ir jau
trešo gadu, un arī viņa nākama -
jā gadā varēs piedalīties Stāst-
nieku ķēniņa titula pretendentu
sacīkstēs. Aivis Upenieks ieguva
Lie lā stāstnieka titulu.

Mēs, skolotājas, priecājamies
par saviem audzēkņiem, lepoja-
mies ar viņu panākumiem un
ceram, ka stāstīšanas un uzstā-
šanās prasmes viņiem dzīvē ne
reizi vien noderēs.

Riebiņu «Jumalānu»
vadītājas Rita Pudāne un 

Ārija Bergmane-Sprūdža

Riebiņos atklāj modernu 
graudu pirmsapstrādes kompleksu 

Stāstnieku ķēniņš Ernests Zalāns un pedagoģes (no kreisās) Rita
Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža, kā arī titula Dižā stāstniece
īpašniece Evija Bergmane-Sprūdža. Foto nav Lielā stāstnieka titula
ieguvēja Aivja Upenieka.

DOMES LĒMUMI
8. novembrī notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Lemj par siltumenerģijas tarifiem Riebiņu ciematā
Ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt maksu par siltum -

enerģiju dzīvojamās ēkas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1, Riebiņos
īrniekiem – EUR 1,35 (bez PVN) par kvadrātmetru mēnesī. Gadījumā, ja
tiks uzstādīts siltuma skaitītājs, – EUR 54,46 (bez PVN) par 1 MWH.

Nolemts noteikt maksu par siltumenerģiju ēkas Viļānu ielā 2A,
Riebiņos īrniekiem un nomniekiem (izņemot ārsta praksi) – EUR 1,35
(bez PVN) par kvadrātmetru mēnesī. Gadījumā, ja tiks uzstādīts siltuma
skaitītājs, – EUR 54,46 (bez PVN) par 1 MWH.

Tāpat noteikts, ka iepriekš minētie siltumenerģijas tarifi stājas spēkā:
dzīvojamās ēkas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1 īrniekiem ar 2016. gada
apkures sezonas sākumu, bet ēkas Viļānu ielā 2A īrniekiem un nomnie -
kiem – ar 2016. gada 15. decembri.

Deputāti pieņēma lēmumu uzdot domes lietvedei līdz 2016. gada 
11. novembrim izsūtīt vēstules ēkas Viļānu ielā 2A īrniekiem un nom -
niekiem par siltumenerģijas tarifa izmaiņām, bet domes vecākajai juris -
tei līdz 2016. gada 10. decembrim noslēgt apkures līgumus vai vieno -
šanos pie iepriekšējiem līgumiem ar Viļānu ielas 2A, Riebiņos īrniekiem
un nomniekiem, paredzot siltumenerģijas tarifa izmaiņas.

Nolemts atzīt par spēkā neesošu 2012. gada 3. aprīļa lēmuma Nr. 5 
4. punktu.

Apstiprina kandidatūras, 
kas saņems novada Atzinības rakstus 

Domes deputāti, izskatot iesniegtos priekšlikumus no iedzīvotājiem,
iestādēm un sabiedriskajām organizācijām par kandidatūrām apbalvošanai
ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 70
apmērā Latvijas Republikas Proklamēšanas 98. gadadienā, nolēma
apbalvot un pasniegt novada Atzinības rakstus 17 personām (sīkāk lasiet
rakstā «Valsts svētkos pasniegti 17 novada Atzinības raksti»).

Apstiprināts, ka Latvijas Republikas Proklamēšanas 98. gadadienas
svinības tiks organizētas Riebiņu kultūras centrā. Tāpat domes deputāti
nolēma uzdot Riebiņu novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistam
Rolandam Naglim sagatavot grozījumus «Riebiņu novada Atzinības
raksta un naudas balvas nolikums» projektā.

15. novembrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Piešķir līdzekļus remontdarbiem
Ņemot vērā, ka ir uzsākts Silajāņu kultūras nama gries tu remonts, bet

deputātu vairākums uzskata, ka vienlaikus jāveic kosmētiskais remonts
arī sienām, domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt Silajāņu kultūras
nama sienu remontam finansējumu EUR 8500 apmērā no projektu līdz-
finansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

Turpinās sadarbību tūrisma jomā
Riebiņu novada tūrisma organizatore Iveta Šņepste informēja nova da

domes deputātus, ka kopīgā Preiļu un Riebiņu novadu tūrisma un infor mā -
cijas centra (TIC) mērķis ir attīstīt un veicināt tūrismu abu paš valdību
administratīvajās teritorijās, īstenojot abiem novadiem vienotu tūrisma
poli tiku, izstrādājot vienotus tūrisma nozares attīstības projektus, organi -
zējot to realizēšanu, kopīgi izveidotu tūrisma objektu uzturēšanu, ap-
saimniekošanu un attīstību, koordinēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu
abu novadu iedzīvotājiem un viesiem, vienlaikus rūpējoties par kultūr-
vēsturisko un dabas mantojumu, vides saglabāšanu ar tūrismu saistītajās
abu novadu teritorijās. Kā liecina kopīgā TIC darbības rādītāji, ar katru
gadu pieaug gan TIC, gan tūrisma objektu apmeklētāju skaits un nakš -
ņotāju skaits.

Abu novadu sadarbība tūrisma jomā ir efektīvāks, pārdomātāks darbs
tūrisma vides uzlabošanai, turklāt ne vien tiek ietaupīti administratīvie
resursi, bet arī izmantotas kopīgās sadarbības priekšrocības – darbs sest -
dienās sezonas laikā, plašāka sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, sko -
lām, kopīgas apmācības, tūrisma materiāli, mājaslapa. Tāpat tūrisma
resursu ziņā abi novadi viens otru papildina un popularizē. 

Domes deputāti vienprātīgi pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar Preiļu
novada domi par sadarbību tūrisma jomā līdz 2017. gada 31. decembrim.

Piešķir finansiālu atbalstu
Deputāti nolēma piešķirt biedrībai «Asmu Latgalīts» finansiālu at balstu

EUR 100 apmērā pasākumam, kurā aktīvākie latgalieši tiek apbalvoti ar
«Latgales Gada balvu», līdzekļus atvēlot no pamatbudžeta pārējo izde -
vu mu koda «Dotācijas biedrībām».

Investējot vairāk nekā 1,5
miljonus eiro, SIA «Agrofirma
«Turība»» ir pabeigusi mo-
derna graudu pirmsapstrādes
kompleksa būvniecību Riebi-
ņos. 11. novembrī novērtēt jau -
no objektu bija ieradies arī
zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs.

Uzrunājot klātesošos, SIA
«Agrofirma «Turība»» valdes
priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts
atzina: «SIA «Agrofirma «Turī-
ba»» šis ir vēsturisks brīdis, jo
pēc vairākiem gadu desmitiem
ekspluatācijā tiek nodots pirmais
šāda veida objekts, kas ir pare-
dzēts tieši graudu sektoram.
Līdz ar to, ja SIA «Agrofirma
«Turība»» līdz šim bija atpazīs-
tama ar to, ka ražoja pietiekamā

apjomā pienu, tad, es domāju,
ka tagad esam spēruši platu soli
arī graudu audzēšanas sektorā –
turpmāk gan jaunais kalšu kom-
plekss, gan glabātuve dos mums
iespējas ne tikai uzglabāt un
pieņemt graudus no pašu lau -
kiem, bet arī sniegt pakalpoju -
mus apkārtējiem graudu audzē-
tājiem, tādējādi samazinot viņu
izdevumus braucieniem vai nu
uz Dau gavpili, vai Rēzekni, vai
Jēkabpili. Ar šī objekta uzcelšanu
tuvākajos gados mēs esam atri-
sinājuši pašu būtiskāko lauk-
saimnieku problēmu graudkopī -
bā – saražotās produkcijas pie-
ņemšanu un uzglabāšanu, un,
protams, tās sagatavošanu tālākai
lietošanai, vai nu pārdodot kā
pārtikas preci, vai nu izmantojot

to lopbarībā un tālāk pievienojot
vērtību, kas gala rezultātā dod
ieņēmumus.»

Zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs savā uzrunā uzsvēra:
«Šīs kaltes ir liels ieguvums
gan SIA «Agrofirma «Turība»»,
gan tuvākās apkaimes graud-
kopjiem. Gribu novēlēt, lai nā-
kamajā sezonā graudi nebūtu
daudz jāžāvē, lai tie būtu krietni
sausāki, nekā aizvadītajā sezonā.
Lai veicas visiem, kas nodarbojas
ar graudkopību, un cerēsim, ka
nākamais gads mūs nepievils.» 

Savukārt Riebiņu novada
domes priekšsēdētājs Pēteris
Rožinskis uzsvēra, ka jebkuras
pašvaldības lepnums ir tas, ka
tās teritorijā ir tik spēcīgs uzņē-
mums.

Kā norādīja graudu pirms -
apstrādes kompleksa vadītājs
Jānis Rivža, tad, salīdzinot ar
vecajām uzņēmuma kaltēm, kur
bija ļoti daudz roku darba, šis ir
ļoti moderns objekts, kur roku
darbs ir minimāls, viss ir meha-
nizēts un kalts vadība ir datori-
zēta. Kaltēšanas jaudas ir daudz
lielākas nekā bija – vidēji 25
tonnas graudu stundā. Ļoti
būtisks ieguvums zemniekiem
ir arī ērtais graudu pieņemšanas
un izdošanas punkts, kas palīdzēs
veikt darbus ātri un neveidosies
garas rindas. Kaltes kompleksa
kopējā uzglabāšanas jauda ir
vairāk nekā 8200 m3.

Stāstnieku ķēniņš nāk no Riebiņu novada

Simboliskā lentas griešana modernā graudu pirmsapstrādes kompleksa
atklāšanā Riebiņos: (no kreisās) Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
un SIA «Agrofirma «Turība»» valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts.

LOK ģenerālsekretārs apmeklē
Riebiņu vidusskolu

30. novembrī Riebiņu vidusskolu apmeklēja Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) ģenerālsekretārs, Olimpisko spēļu vicečempions
airēšanā Žoržs Tikmers. Tik augsta viesa ierašanās iemesls – Riebi -
ņu vidusskola un tās skolēni aktīvi iesaistījušies projektā «Sporto
visa klase», kura autors ir LOK ģenerālsekretārs.

Pēc skolēnu paraugdemonstrējumiem ierindas skates soļošanā,
LOK ģenerālsekretārs iepazinās arī ar skolas sporta infrastruktūru,
atzinīgi vērtējot pašvaldības ieguldītos līdzekļus sporta zāles atjaunošanā
un modernizēšanā. 

Skolas inventāru papildināja daudzās futbola bumbas, ko dāvināja
Ž. Tikmers. Projekta «Sporto visa klase» autors atzīst, ka šis nav projekts
olimpiešu sagatavošanai, tas paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai,
viņu stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu.

Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis
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Vienreizēju pabalstu EUR 60 apmērā nolemts piešķirt
Riebiņu vidusskolas skolniekam izdevumu daļējai segšanai
braucienam uz džudo sacensībām Slovēnijā no Riebiņu
vidusskolai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

Tāpat apstiprināts piešķirt finansējumu EUR 100 apmē -
rā Latgaliešu kultūras Gada balvas «Boņuks 2016» pasā-
kumam no projektu līdzfinansējuma paredzētajiem lī-
dzekļiem.

Sniedz atzinumu 
dabas aizsardzības plānu projektiem

Pieņemts lēmums sniegt pozitīvu atzinumu Daugavpils
Universitātes (DU) Dabas izpētes un vides izglītības centra
sagatavotajam dabas lieguma «Rušonu ezera salas» dabas
aizsardzības plāna projektam, dabas lieguma «Lielais Pe-
lečāres purvs» dabas aizsardzības plāna projektam un
dabas lieguma «Jašas-Bicānu ezers» dabas aizsardzības
plāna projektam.

Slēgs sadarbības līgumu projekta realizācijai
Preiļu novada domes īstenotā projekta «Preiļu novada

un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides in-
frastruktūras attīstība» ietvaros Riebiņu novada dome ir
sadarbības partneris ar projekta darbībām: 

1) Riebiņu novada pašvaldības autoceļu pārbūve –
Riebiņu novada esošo ielu un laukumu, un pašvaldības
autoceļu pārbūve uzlabos Riebiņu novada uzņēmējdarbībai
nozīmīgās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinās tās atbilstību
pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējā -
di veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos: Upes iela km
0,00–0,62, Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00–0,68,
Opūgi–Runcavnieki km 0,00–0,70, Duntišķi–Skangaļu
karjers–Riebiņi km 1,38–2,18, Saimniecības iela 0,00–
0,250 km, Riebiņi–Kalnacki km 0,00–1,00, Saules iela
km 0,38–0,47, Domes iela km 0,00–0,14, Dārzu iela (Lo -
mi–Bortnieki) km 0,00–0,58. Plānotais ceļu garums ārpus
degradētās teritorijas vienam ceļu posmam (atsevišķam
funkcionālajam savienojumam) nepārsniegs 2 km; 

2) aktīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma rekreācijas
centra izveide Riebiņu novada Rušonas pagastā –
pievilcīgas vides radīšana jau esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem sekmēs jaunu investoru piesaisti Riebiņu
novadam. Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot
nomā vairākiem komersantiem, kas tiks izvēlēti konkursa
rezultātā. Projekta ietvaros netiek plānots veikt izmaksas,
kas atbilst daudzfunkcionālai atpūtas infrastruktūrai.

Sēdē pieņemts lēmums slēgt sadarbības līgumu ERAF
līdzfinansētā projekta «Preiļu novada un ietekmes areāla
pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstī -
ba» īstenošanai.

Piešķir Ziemassvētku dāvanas 
Ņemot vērā iesākto tradīciju vairāku gadu garumā un

nepieciešamību iepriecināt novada izglītības iestāžu
bērnus un mazaizsargātos iedzīvotājus Ziemassvētkos,
domes sēdē nolemts šogad piešķirt Ziemassvētku dāvanas
(saldumus) visiem Riebiņu novadā deklarētajiem bērniem
līdz pamatskolas vecumam (ieskaitot) EUR 4,30 (bez PVN)
apmērā katram. Tāpat nolemts piešķirt Ziemassvētku
dāvanas visiem bērniem, kuri mācās Riebiņu novada iz-
glītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri ir deklarēti Riebiņu
novadā, bet mācās specializētajās skolās.

Ziemassvētku dāvanas – saldumi tiks sagādāti arī Rie -
 bi ņu novada vientuļajiem pensionāriem, 1. grupas invalī -
diem, politiski represētajiem un Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem, kā arī Riebiņu novada
sociālās mājas «Rudenāji» un Sociālās aprūpes centra
«Rušona» iemītniekiem par summu EUR 4,30 (bez PVN).

Lemj par valsts autoceļa zemes nodalījuma
joslas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Domes deputāti pieņēma lēmumu Riebiņu novada
domei projekta «Riebiņu novada domes Riebiņu pagasta
pašvaldības Riebiņu ciemata Nr. 26 Saules iela km 0,38–
0,47 un Nr. 35 Domes iela km 0,00–0,14 pārbūve»
atbalsta gadījumā, pirms būvdarbu uzsākšanas, pārņemt
savā īpašumā valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni–Prei-
ļi–Špoģi, kadastra apzīmējuma Nr. 76620050736, un
valsts vietējā autoceļa V577 Puša–Krāce–Silajāņi–Rie -
biņi, kadastra apzīmējuma Nr. 76620060186, krustojuma
zemes nodalījuma joslu attiecīgi 0,08 ha un 0,27 ha, kopā
0,35 ha platībā.

Domes sēdes lēmumu nolemts iesniegt VAS «Latvijas
Valsts ceļi» ceļu zemes nodalījuma joslas pārņemšanas
procedūras uzsākšanai.

Noraida deputāta lēmumprojektu par Riebiņu
novada domes deputātu darba samaksu

Domes sēdē tika izskatīts novada domes deputāta Jāņa
Kupra lēmumprojekts par Riebiņu novada domes deputātu
darba samaksu.

Novada domes vecākā juriste sniedza atzinumu: Rie -
bi ņu novada dome 2016. gada 4. novembrī ir saņēmusi

Riebiņu novada deputāta Jāņa Kupra iesniegumu (iere -
ģistrēts ar kārtas numuru i749) ar klāt pievienoto lēmuma
projektu, kurā lūgts izskatīt jautājumu par deputātu darba
algas samaksu 2016. gadā un uzlikt par pienākumu
Riebiņu novada domes galvenajai grāmatvedei, izejot no
grāmatvedības datiem, veikt pārrēķinu tiem deputātiem,
kuriem 2016. gadā nav izmaksāti 50 % no darba algas, kā
arī izmaksāt ieturēto darba algu. Deputāts Jānis Kupris
uz skata, ka nav pildīts Riebiņu novada domes 2016. gada
26. janvāra sēdes lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 2), Rie biņu
novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2016 «Par Rie -
biņu novada domes 2016. gada pamatbudžetu» 5. punkts. 

Pamatojoties uz augstāk teikto, Riebiņu novada do mes
vecākā juriste sniedz šādu skaidrojumu: par piedalīšanos
novada domes un komiteju sēdēs un par citu deputāta pie -
nākumu pildīšanu deputātiem ir tiesības saņemt atlīdzību
Riebiņu novada domes noteiktajā kārtībā un apmērā. Par
deputāta pienākumu pildīšanu deputāts saņem atlīdzību,
kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam (Republi -
kas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa li -
ku ma 12. panta otrā daļa). Minēto atlīdzību nosaka ar no -
vada domes lēmumu (likuma «Par pašvaldībām» 21. pan -
ta pirmās daļas 12. punkts). Ar Riebiņu novada domes
2016. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols
Nr. 2) ir apstiprināti Riebiņu novada domes saistošie no-
teikumi Nr.5/2016 «Par Riebiņu novada domes 2016. ga -
da pamatbudžetu», kuri paredz Riebiņu novada domes
deputātu darba samaksas kārtību.

Riebiņu novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2016
«Par Riebiņu novada domes 2016. gada pamatbudžetu»
5. punkts nosaka «Deputātu darba samaksa mēnesī EUR
241,00, pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem EUR 343,00.
To aprēķina: 50 % apmērā kā pamatlikmi un 50 % tiek
izmaksāti proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām
komitejās un domes sēdēs». Par deputāta darbu – de pu -
tāta pienākumu pildīšanu ar domes lēmumu ir apstipri -
nāta konkrēta darba samaksa mēnesī, kuru aprēķina 
5. punktā noteiktajā kārtībā. Šo noteikumu punkts ir in-
terpretējams kopsakarā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. panta
2. daļu (kas nosaka, ja šā panta pirmās daļas 2., 3. un 
4. punktā (pašvaldības domes deputāts) minētā amatpersona
neieņem algotu amatu pašvaldības domē, tās mēnešalgu
nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam), nevis
burtiski. Par savu darbu – piedalīšanos domes un komi -
tejas sēdēs domes deputāts saņem atlīdzību proporcionāli
nostrādātajam laikam. Ja deputāts slimības vai citu attais-
nojošu vai neattaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās
(neierodas) domes sēdē, darba samaksa par šo sēdi netiek
aprēķināta vispār un šādā gadījumā aprēķina daļu – 50 %
apmērā kā pamatlikmi, par faktiski nenostrādātām
stundām atsevišķi uzrēķināt nevar, jo likums tādu kārtību
nenosaka. Līdz ar to darba samaksa deputātam var tikt
aprēķināta tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. At-
zinums: deputāta Jāņa Kupra sagatavotais lēmumprojekts
neatbilst normatīvo aktu prasībām. 

Diviem deputātiem balsojot par, 12 deputātiem pret un
vienam deputātam atturoties, pieņemts lēmums noraidīt
deputāta Jāņa Kupra sagatavoto lēmumprojektu. 

Skata iesniegumu par īpašumu maiņu
Domes sēdē tika skatīts deputāta Jāņa Kupra 2016. ga -

da 4. novembra iesniegums (iereģistrēts ar kārtas nu mu -
 ru i750), kurā lūgts izskatīt 2015. gada 8. decembra iesnie -
gumu par Riebiņu novada domes 2012. gada 11. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 1 «Par īpašuma maiņu».

Riebiņu novada dome sniedz šādu informāciju: 2015.
gada 9. novembrī Riebiņu novada dome saņēma Riebiņu
novada deputāta Jāņa Kupra iesniegumu (iereģistrēts ar
kārtas numuru i805), kurā lūgts pārskatīt Riebiņu novada
domes 2012. gada 11. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 1 «Par
īpašuma maiņu» un to atcelt. 2015. gada 17. novembrī
Riebiņu novada domes sēdē tika izskatīts deputāta Jāņa
Kupra iesniegums, bet, deputātiem balsojot, lēmums ne -
ti ka pieņemts.

2015. gada 8. decembrī Riebiņu novada dome atkār -
toti saņēma Riebiņu novada deputāta Jāņa Kupra iesnie -
gumu (iereģistrēts ar kārtas numuru i885), kurā lūgts
2015. gada 9. novembra iesniegumu par Riebiņu novada do -
mes 2012. gada 11. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 1 «Par īpa -
šu  ma maiņu» atcelšanu izskatīt decembra sēdē atkārtoti.

Saņemot šos iesniegumus, Riebiņu novada dome
2015. gada 9. decembrī nosūtīja Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai (VARAM) Riebiņu novada
domes 2012. gada 11. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 1 (proto -
kols Nr. 6) un dokumentu paketi, lūdzot izvērtēt pieņemtā
lēmuma tiesiskumu un noslēgtā darījuma lietderību.

2016. gada 14. janvārī Riebiņu novada dome saņēma
Riebiņu novada deputāta Jāņa Kupra iesniegumu (iere -
ģistrēts ar kārtas numuru i23), kurā lūgts izskatīt janvāra
sēdē jautājumu par Riebiņu novada domes 2012. gada 
11. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 1 «Par īpašuma maiņu» at-
celšanu, jo ir saņemta atbilde no VARAM.

2016. gada 11. janvārī no VARAM tika saņemta
atbilde (vēstule Nr. 17.18-1e/164), kurā ir norādīta šāda
informācija: «pēc ministrijas rīcībā esošajiem dokumentiem,
nav iespējams konstatēt, vai dome ir ievērojusi Atsa -
vināšanas likuma 38. panta trešajā daļā noteikto, līdz ar
to ministrijai nav iespējams pārliecināties, vai ir ievēroti
Atsavināšanas likuma nosacījumi, veicot domes īpašumā
esošo trīs neapbūvēto nekustamo īpašumu «Lapkoki»,
«Jaunaudzes», «Beciņas» apmaiņu pret SIA «Agrofirma
«Turība»» īpašumā esošo nekustamo īpašumu «Bērnu -
dārzs»». Līdz ar to, risinot jautājumu par nekustamā īpa -
šuma «Bērnudārzs» iegādi, ministrija lūdza pārskatīt pie-
ņemto lēmumu par īpašumu maiņu, ievērojot Atsavināša -
nas likuma nosacījumus.

Riebiņu novada dome 2016. gada 12. janvāra vēstulē
Nr. 1.3-8/15 sniedza VARAM savus argumentus par tie -
sisko pamatojumu domes īpašumā esošo zemes īpašumu
apmaiņai pret nekustamo īpašumu «Bērnudārzs», ne pie -
krītot VARAM sniegtajiem argumentiem un paskaidro -
jot, ka dome bija ievērojusi Atsavināšanas likuma 38. pan ta
1., 2. un 3. daļu, likuma 8. pantu. Vēstulē ir norādīts, ka
atbilstoši Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas in-
formācijai par nekustamajiem īpašumiem «Lapkoki»,
«Jaunaudzes», «Beciņas», «Bērnudārzs» 2016. gada 
7. janvārī tika apmierināts lūgums par īpašnieku mai -
ņu, līdz ar to maiņas līguma izpilde bija veikta pilnā apjo-
mā.

2016. gada 18. janvārī Riebiņu novada dome no 
VA RAM saņēma vēstuli Nr. 17.18-1e/351, kurā ir norā -
dīts, ka tikai pēc informācijas par atbilstoši vērtēšanas
standartiem sagatavota pašvaldības īpašuma vērtējuma
uz 2012. gadu un paskaidrojuma par domes lēmumā iekļau -
 tās informācijas pamatojuma saņemšanas, ministrija sniegs
atkārtotu izvērtējumu par domes lēmuma tiesiskumu un
noslēgtā darījuma lietderību. Uz ko 2016. gada 29. jan -
vāra vēstulē Nr. 1.3-8/43 Riebiņu novada dome sniedza
paskaidrojumu.

2016. gada 19. janvārī Riebiņu novada dome izskatīja
deputāta Jāņa Kupra 2016. gada 14. janvāra iesniegumu
par Riebiņu novada domes 2012. gada 11. aprīļa sēdes lē-
muma Nr. 1 «Par īpašuma maiņu» izvērtēšanu. Iesniegumā
deputāts Jānis Kupris norāda, ka ir saņēmis VARAM
skaidrojumu un tāpēc lūdz apturēt maiņas līguma izpildi,
ka arī atsaukt nostiprinājuma lūgumus. Riebiņu novada
domes deputātiem balsojot, lēmums netika pieņemts. Par
domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska ierosinātā lēmum-
projekta 2. variantu – par deputāta Jāņa Kupra lēmum -
projekta pieņemšanu zināšanai, deputātu vairākums no -
bal soja pieņemt informāciju zināšanai.

Lai iesniegtu papildinformāciju VARAM pēc pašvaldī -
bas īpašumu vērtējuma atbilstoši vērtēšanas standartiem,
Riebiņu novada dome noslēdza līgumu ar sertificētu ne-
kustamā īpašuma vērtētāju – SIA «MEPL», kura veica
nekustamo īpašumu «Lapkoki», «Jaunaudzes», un «Be-
ciņas», kas atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā,
vērtējumus uz 2012. gadu. 2016. gada 15. aprīļa vēstulē
Nr. 1.3-8/189 Riebiņu novada dome ir lūgusi VARAM
sniegt atkārtotu izvērtējumu par domes lēmuma tiesiskumu
un noslēgtā darījuma lietderību, kā arī par to, vai domes
lēmums nav radījis pašvaldībai finansiālus zaudējumus.

Riebiņu novada dome 2016. gada 6. maijā no
VARAM saņēma vēstuli Nr. 17.18-1e/3491, kurā ministrija
informē, ka ir pieņēmusi zināšanai sertificēta nekustamo
īpašumu vērtētāja SIA «MEPL» veiktos vērtējumus un
turpmāk aicina Riebiņu novada domi ievērot Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta sestās
daļas nosacījumus, kas paredz sertificēta nekustamā
īpašuma vērtētāja pieaicināšanu novērtējuma veikšanā.
VARAM 2016. gada 6. maija vēstulē Nr. 17.18-1e/3491
nav konstatējusi un norādījusi par finansiālo zaudēju -
mu radīšanu novadam sakarā ar veikto nekustamo īpa -
šumu darījumu.

2012. gada 11. aprīļa sēdes lēmums Nr. 1 «Par īpašu ma
maiņu» tika pieņemts, pamatojoties uz Riebiņu novada
domes 2008. gada 9. septembra lēmumu Nr. 17 (protokola
Nr. 17). Ar šo lēmumu ir noteikts, ka minētie zemes īpašu -
mi (nekustamie īpašumi «Lapkoki», «Jaunaudzes», «Be-
ciņas») ir noteikti kā apmaiņas fonda zeme bērnudārza
izpirkšanai. Par minēto lēmumu ir balsojis arī deputāts
Jānis Kupris.

Pieņemt informāciju zināšanai un turpmāk, veicot da-
rījumus ar nekustamajiem īpašumiem, ievērot Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta sestās
daļas nosacījumus, kas paredz sertificēta nekustamā īpa -
šuma vērtētāja pieaicināšanu novērtējuma veikšanai.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums pieņemt informāciju
zināšanai, bet novada domes lietvedei Jutai Vaivodei sa-
gatavot dokumentu paketes, kas attiecas uz 2012. gada
11. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 1, kopiju un izsūtīt depu tā -
tam Jānim Kuprim.

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



4. 2016. gada decembris

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 DECEMBRĪ
Riebiņu KC
F 16. decembrī plkst. 17.15 Svētku egles iedegšanas

svētki kopā ar Salatēti un viņa draugiem.
F 25. decembrī plkst. 14.00 svētku koncerts visai ģi -

menei «Ziemassvētku pasakas» kopā ar Sniega karalieni,
kuras ledus kristālā sasaldēto sirdi atkausēs un sasildīs
Riebiņu kultūras centra rūķi, ķekatnieki un citi labestīgie
un sirsnīgie draugi. Ieeja – bez maksas.

F 27. decembrī plkst. 16.00 pirmsskolas vecuma bēr -
nu svētku eglīte «Ciemos pie Salatēta».

F 31. decembrī plkst. 20.00–5.00 lielā gadu mijas bal -
le – karnevāls «Ceļojums uz Jauno gadu» ar svētku priekš-
nesumiem, skaistāko mirkļu iemūžināšanu fotoauto mātā,
lai mes ratu, Valsts prezidenta uzrunas tiešo translā ciju un
Riebiņu novada domes priekšsēdētāja uzrunu klātienē,
jautrām dejām līdz rītam grupas «Serenāde» pavadībā  un
citiem pārsteigumiem. Visiem, kuri ieradīsies karnevāla
kostīmos – balvas! Plkst. 00.20 kopā baudīsim Svētku
salū tu. Plkst. 20.00–00.00 otrā stāva zālē bērniem jautrību
uzburs Kašera sapņu fabrikas pārsteigumu tēli, darbosies
radošās darbnīcas. Ieejas maksa – EUR 10, bērniem līdz
12 gadu vecumam ieeja – bez maksas. Gal di ņu rezervēšana
līdz 27. decembrim, zvanot pa tālruni 29945610.

Galēnu KN
F 29. decembrī plkst. 12.00 «Svētku eglīte». Pirms -

skolas mazos bērnus kopā ar mammām, tētiem, brāļiem,
māsām un labiem draugiem ielūdz Salatētis un Rūķis.

F 30. decembrī plkst. 19.00 gada nogales koncerts.
Pie dalās Galēnu pašdarbnieku kolektīvi un īpašie viesi:
iluzio nisti Edžus un Ieva. Pēc koncerta balle kopā ar gru -
pu «Azars». Var iepriekš rezervēt galdiņus! (tālr. 26318429
Anna). Ja neesi Galēnu KN pašdarbnieks, tad ieejas mak -
sa – EUR 3.

Silajāņu KN
F 16. decembrī plkst. 18.00 pie Silajāņu KN eglītes ie-

degšanas svētki.

Rušonas KN
F 17. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku labdarības

ieskaņu koncerts.
F 25. decembrī plkst. 22.00 Ziemassvētku balle. Spēlē

grupa «Paldies par dejām». Ieejas maksa – EUR 3.
F 26. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku prieks pie

egles Rušonas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem (ar
ielūgumiem).

F 30. decembrī plkst. 19.00 Rušonas teātra izrāde «Jau -
nuo goda napruots».

Stabulnieku KN
F 26. decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku koncerts.

Ieeja – bez maksas. Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle kopā
ar grupu «Ginc & Es». Ieejas maksa – EUR 5.

Sīļukalna KN
F 21. decembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 rokdarbu iz -

stāde – pārdošana.
F 25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts ar

pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.
F 25. decembrī plkst. 22.00 Ziemassvētku balle, spēlē

grupa «Velves». Ieejas maksa – EUR 4.
F 30. decembrī plkst. 22.00 Vecgada balle, spēlē grupa

«Ginc & Es». Ieejas maksa – EUR 4.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 6. decembra skatāma gleznu izstāde «Mākslas

plenērs Riebiņu novadā 2016».
F 20. de cembrī plkst. 10.00 IV Adventa sveces «Mī-

lestība» iedegšana.
F 22. decembrī plkst. 14.00 lasītāju klubiņa pasākums

«Ziemassvētku gaidās». 
F 27. decembrī plkst. 13.00 rūķēna jūrnieka dzim ša -

nas diena. Auditorija – gaviļnieka lūgtie viesi.

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

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

Jau divpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas novadu un pilsētu
izglītības pārvaldes, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes
tika aicinātas pieteikt pretendentus Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas (IZM) organizētajā konkursā «Gada sporta skolotājs
2016». Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Mārīte Pokšāne ir
iekļuvusi starp trim labākajiem, kas pretendē uz šī titula sa ņem -
šanu, savukārt Riebiņu vidusskola pretendē iegūt dāvanu karti
EUR 500 vērtībā sporta inventāra iegādei.

Konkurss noritēja divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija
vērtēja pretendentu pieteikumus un sporta stundu videoierakstus,
otrajai kārtai izvirzot sešus dalībniekus, kas ieguva lielāko vidējo
punktu skaitu. Otrajā kārtā tika vērtētas sporta skolotāju prasmes,
vadot sporta stundu Rīgas Teikas vidusskolā.

Konkursa vērtēšanas komisijā darbojās gan IZM pārstāvji, gan
pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti,
tostarp, sporta komentētājs un žurnālists Ģirts Timrots, kamaniņu
braucējs, Turīnas Olimpisko spēļu un Soču Olimpisko spēļu bronzas
medaļu ieguvējs Mārtiņš Rubenis, vieglatlēte, Riodežaneiro Olimpisko
spēļu dalībniece Ilona Marhele.

Jāpiebilst, ka Riebiņu vidusskolā ieradīsies filmēšanas grupa, kas
veidos sižetu par skolotāju Mārīti Pokšāni, bet 22. decembrī sporta sko -
lotājai būs jādodas uz «Latvijas Gada balva sportā 2016» pasniegšanas
ceremoniju Rīgā, kur tad arī tiks paziņots uzvarētājs. Turam īkšķus!

Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

Skolotāja Mārīte Pokšāne pretendē 
uz titulu «Gada sporta skolotājs 2016»

Riebiņu vidusskolas sporta skolo -
tāja Mārīte Pokšāne ne tikai spēj
aizraut skolēnus fiziskām aktivitā -
tēm nodarbībās, bet arī aktīvi or-
ganizē lielus sporta pasākumus
novadā: «Pavasara kross ar Anitu
Kažemāku» un «Vella rats». Attē -
lā pēc sacensību noslēguma (no
kreisās) – audzēkne un Olimpisko
spē ļu dalībniece Anita Kažemāka
un viņas pedagoģe – Riebiņu vi-
dusskolas sporta skolotāja Mārīte 
Pokšāne.

17. decembrī plkst. 10.00 Galēnu pamatskolas sporta zālē notiks florbola sacensības. Interesen-
tus aicinām iepazīties ar sacensību nolikumu pašvaldības vietnē  www.riebini.lv

Atpūtas pēcpusdiena Riebi -
ņu pagasta senioriem novembra
vidū izvērtās par neaizmirstami
skaistu pasākumu Riebiņu kul-
tūras centrā, jo senioru biedrība
«Riebiņu varavīksne» bija uz-
aicinājusi gan tuvākus, gan tā-
lākus ciemiņus – seniorus, kas
dzied un dejo – vokālo ansambli
«Varavīksne» no Krāslavas (vad.
Tatjana Vagale), Rožkalnu kul-
tūras nama senioru deju grupu
«Dzīves virpulī» (vad. Larija
Laz dāne) un Višķu pagasta se-
nioru deju kolektīvu «Mago -
nes» (vad. Marija Šaršune).

Sanākušos pensionārus ar
skaistiem priekšnesumiem priecēja
ne tikai ciemiņi, bet arī pašmāju
mākslinieki – senioru biedrības
«Rie biņu varavīksne» deju grupa,
kuru vada Ilze Piskunova, un se-

nioru vokālais ansamblis Freda
Bergmana vadībā, kā arī kultūras
centra meiteņu ansamblis.

Pasākuma dalībnieki, baudot
priekšnesumus, varēja mieloties
arī ar bagātīgi klāto cienastu, ko
sarūpēja Riebiņu pagasta teritoriālā

pār valde. Klātesošos savā uzrunā
sveica Riebiņu novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
un pagasta teritoriālās pārvaldes
vadītāja Ilga Kodore.

Pasākuma dalībniece 
Valentīna Skutele

Draugu kopbilde – Krāslavas senioru vokālais ansamblis «Varavīksne»
un senioru biedrība «Riebiņu varavīksne».

Riebiņu pagasta seniori atpūtas pēcpusdienā dzied un dejo

Aizvadītas
šaušanas

sacensības
Riebiņu vidusskolā 24. no-

vembrī norisinājās novada
sacensības šaušanā. Uguni uz
mēr ķiem atklāja skolēni, un
nācās atzīt, ka nebija nemaz
tik viegli ar gaisa pisto lēm
trāpīt mērķī. 

Šaut izmēģināja drošākie
zēni un meitenes no 8. līdz 12.
klasei. Kādu laiku līdere bija
Evija Meluškāne no 11. kla ses,
taču vēlāk nācās atzīt, ka trāpī-
gāks ir Ivans Piskunovs no 10.
klases, bet trešais trāpīgākais –
10. klases audzēknis Ed gars Lip -
ko. Pieau gušo vidū konkurence
nebija tik sīva. Vis pre cī zākais
šāvējs bija Riebiņu vidusskolas
darbinieks Sandris Volonts. 

Paldies Riebiņu vidusskolai
un novadam par sagādāto iespēju
piedalīties interesantās sacen -
sī bās, kuras, cerams, gūs lielāku
po pularitāti un atsaucību novada
iedzīvotāju vidū.

Sacensību dalībniece 
Mārīte Pokšāne


