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Tieši pirms piecdesmit ga-
diem 25. jūnijā Gailīšu pagastā
tika reģistrēta Lilijas un Alberta
Upenieku laulība, tāpēc arī
Zelta kāzas tika svinētas šajā
pašā datumā.

Iepazīšanās stāsts visai inte-
resants. Vīra māsa strādājusi Ag-
lonā, tur  kādā sestdienā notikusi
ballīte un jaunais vīrietis uz deju
lūdzis skaistu meiteni, bet vēl
bez tālejošiem plāniem. Albertam
priekšā bija dienests armijā, viņš
dienēja Baltkrievijā. Pēc armijas
Lilija un Alberts satikās Gailīšos,
un tad jau sākās draudzēšanās
laiks. Tas bijis ļoti skaists un ro-
mantikas pilns. Un kā nu ne – ja
pat uz Riebiņu baznīcu svētdienās
ziemā varēja doties uz slēpēm.
Laulību jaunais pāris reģistrēja
Gailīšu pagastā, tad kāzas svinēja
gan pie līgavas, gan līgavaiņa
mājās. Aglonā, kur līgavas dzimtā
vieta, braucot uz svinību vietu,
vajadzējis apstāties pie septiņiem
sapušķotiem vārtiem – tik daudz
paziņu bijis jaunlaulātajiem. Kā -
zās bijis jauks un saulains laiks,
otrā kāzu dienā ciemiņi sauļoju -
šies pie ezera un spēlējuši jautras
spēles.

Zelta pāris ir strādīgu ļaužu
bērni, un arī pašiem dzīves gal-
venais pamats  bijis darbs – grūts,
bet tas līdzi nesis arī gandarīju -
 ma brīžus. Lilijai četrdesmit gadi
sais tīti ar skolu – no pionieru va-
dītājas līdz skolas direktorei. Kas
gan var izmērīt skolas direktora
darbu – ieguldījumu bērnos, arī
sko lotājos, dažāda veida doku -
men tu kārtošanā, arī skolas ēkā un
kla sēs. Tie gandarījuma mirkļi ir īsi,
bet ir –  1. septembra pasākumi,

izlaidumi, kad redzi, kā no mazā,
biklā bērna izveidojusies un tur -
pina veidoties personība. Li lijai
īpaši atmiņā palicis salidojums,
par kuru saņemtas daudzas patei-
cības. Visi spilgtākie piedzīvo -
jumi un pārdzīvojumi saistīti ar
skolu un bērniem.

Savukārt Alberts strādājis par
šoferi. Darbs grūts, atbildīgs, bie -
ži vien arī pārslodze un miega
bads – tomēr liktenis saudzējis –
tuvi un tāli ceļi  izbraukāti bez
nevienas avārijas. Kā autovadītājs
darbu sācis Rēzeknē, auto stūrēts
arī, remontējot ceļus Preiļos, va -
dāts kolhoza priekšsēdētājs. Agrāk
šoferis pilnībā pārzinājis sava
auto uzbūvi, tādēļ sīkos remontus
vienmēr veikuši paši vadītāji. Vēl
Albertam ir viena nopietna aiz-
raušanās – tā ir mūzika. Agrāk
ļoti daudz tika dziedājis gan an-
samblī, gan kāzās, un ne tikai

dziedājis, bet arī spēlējis akor-
deonu. Kad iegādāts šāda veida
vācu mūzikas instruments – tas
jau bijis augsts līmenis. Dienesta
laikā  Baltkrievijā puiši  dziedāju -
ši arī latviešu valodā, un šīs me-
lodijas patikušas visiem.

Jāpiebilst, ka Zelta pāris sa-
glabājis dzīvu interesi par visu
jauno, lieto internetu un abi inte-
resanti un aizraujoši stāsta par
dažādiem notikumiem, abiem jo-
projām ir saskanīgs un raits dejas
solis. Neskatoties uz to, ka bija
daudz jāstrādā, izaudzināti un iz-
skoloti  divi dēli, ir prieks par trim
mazbērniem. 

Zelta kāzās siltus apsveikuma
vārdus pārim teica novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
un citi apsveicēji.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
M. Litauniece

Upenieku attiecību zelts

27. maijā Riebiņu novada
domē viesojās ciemiņi no Viesī -
tes pašvaldības. Riebiņu novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Ro-
žinskis un izpilddirektors Āris
Elsts viesus iepazīstināja ar no-
vada sociālekonomiskajiem rā-
dītājiem. 

Tūrisma organizatore Iveta
Šņepste aicināja izbaudīt tūrisma
un atpūtas iespējas Riebiņu nova -
dā, bet Riebiņu Kultūras centra va -
dītāja Ilga Pokšāne iepazīstināja

ar novada aktivitātēm kultūras jo -
mā, uzsverot pašvaldības pašdar b -
nieku kolektīvu nozīmi pasāku -
mu veidošanā. Prieks bija dzirdēt,
ka daži no viesiem ir jau apmek-
lējuši Riebiņu novada kultūras
pasākumus un tos augstu novērtē.

Lai arī Viesītei ir pilsētas sta-
tuss, novads ir salīdzinoši ne liels
un daudzējādā ziņā tuvs un līdzīgs
Riebiņu novadam. Sarunu laikā
tika apspriesta arī iespējamā sa-
darbība nākotnē ar Viesītes novadu,

kura noteikti būs jāsāk ar atbildes
ciemošanās vizīti. Viesītes paš -
valdības darbinieki iepazinās arī
ar citiem Riebiņu novada domes
darbiniekiem, apskatīja Riebiņu
KC un bibliotēku. Ciemiņi dienas
gaitā apmeklēja arī bioloģisko
ZS «Juri» Rušonas pagastā, kur
baudīja latgalisko viesmīlību un
mājas siera degustāciju.

Tūrisma organizatore 
Iveta Šņepste

Pašvaldību apmeklē ciemiņi no Viesītes

Riebiņu novada apmeklējuma noslēgumā – Viesītes novada delegācijas kopbilde ar Riebiņu novada domes
priekšsēdētāju Pēteri Rožinski un citiem pašvaldības pārstāvjiem.

Novada izglītības iestādes
saņems sporta inventāru

Riebiņu novada dome ir saņēmusi Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas vēstuli, ka šī gada 6. maijā izsludinātajā projektu kon -
kursā «Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās
vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs»,
kurā startēja arī Riebiņu novada dome, saņemts apstiprinājums
par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu EUR 3451,00 ap mē -
rā Riebiņu novada domes projekta «Sporta inventāra un aprī-
kojuma iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu no -
vada izglītības iestādēs» īstenošanai. 

Konkursa komisija informēja pašvaldību, ka 2016. gada 20. jūnijā
vērtēja Riebiņu novada domes projekta pieteikumu un secināja, ka
Riebiņu novada domes projekta pieteikums ieguvis 36,67 punktus
(maksimālais punktu skaits – 41). Vērtēto projekta pieteikumu sarakstā,
kurā tie sakārtoti atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam,
Riebiņu novada domes projekta pieteikums ieņem 9. vietu no 85 pro -
 jektu pieteikumiem, kurus Konkursa komisija vērtēja atbilstoši kva -
litātes vērtēšanas kritērijiem. Saskaņā ar nolikuma 26. punktā
noteik to, Konkursa komisija atbalsta tos projektus, kuri saņēmuši
lielāko punktu skaitu (atbilstoši kopējiem pieejamajiem konkursa
finanšu līdzekļiem). Konkursa ietvaros valsts budžeta finansējums ir
pietiekams to projektu atbalstam, kuri ieņem 1.–29. vietu. 

Riebiņu novada domes projekta «Sporta inventāra un aprīkojuma
iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada izglītī -
bas iestādēs» galvenie uzdevumi ir: radīt Riebiņu novada izglītības
iestāžu izglītojamajiem iespēju nodarboties ar sistemātiskām fizis -
kām akti vi tātēm atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, nostiprinot
un uzla bojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku
fizisko un garīgo attīstību; sekmēt izpratni par veselības, fizisko
spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu savstarpējo mijie-
darbību. Rea lizējot projektu «Sporta inventāra iegāde Riebiņu
novada izglītības iestādēm» tiks iegādāts mūsdienīgs, kvalitatīvs un
drošības prasībām atbilstošs sporta inventārs dažādu sporta veidu,
tajā skaitā jaunu – florbola, frisbija, badmintona, koriģējošās vingro -
 šanas u.c. – apgū šanai, kā arī jaunu metožu izvēlei un fizisko ak -
tivitāšu veicināšanai vietējā sabiedrībā. Pedagogiem būs iespēja va -
dīt interesantākas, rado šākas stundas, kas ļaus skolēniem gūt vairāk
sasniegumu un piln veidot sevi sportā.

Jāpiebilst, ka dažāds sporta inventārs iepriekšminētā projekta
ietvaros tiks iegādāts visām novada izglītības iestādēm: Riebiņu pirms-
skolas izglītības iestādei «Sprīdītis», Rušonas pamatskolai, Dravnieku
pamatskolai, Galēnu pamatskolai, Sīļukalna pamatskolai un Riebiņu
vidusskolai. Projekta kopsumma ir EUR 6902,00, no kuriem valsts
budžeta finansējums ir EUR 3451,00 un pašvaldības līdzfinansē-
jums – 3451,00.

Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Maijā biedrība «Sabiedriskais centrs «Līči»» uzsāka akciju
«Mīkstās rotaļlietas ceļojums», aicinot ziedot mīkstās rotaļlietas,
kuras nav žēl nodot citiem bērniem. Arī senioru biedrība «Rie -
biņu Varavīksne» atsaucās piedalīties šajā akcijā, kopumā pašu
spēkiem savācot 30 mīkstās rotaļlietas, kuras tika nogādātas
krīzes centrā «Līči».

Akcijas ietvaros, sadarbībā ar Preiļu novada sociālo dienestu, tiks
apzinātas maznodrošinātās ģimenes, kuru bērni saņems mīkstās rotaļlie -
tas, savukārt pārējās rotaļlietas tiks nogādātas bērnu namam «Kalkūni».

Senioru biedrības vadītāja
Ženija Pauniņa

Senioru biedrības «Riebiņu Varavīksne» dalībnieces ar savāktajām mīksta -
jām rotaļlietām.

Seniori piedalās akcijā

Zelta pāris – Lilija un Alberts Upenieki.
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Latvijas kultūru festivālā «Py -
nu, pynu sītu» piedalījās kopā 
93 Latvijas mākslinieciskās paš -
darbības kolektīvi – to skaitā arī
Riebiņu novada Stabulnieku kul-
tūras nama vokālais ansamblis
«Zapevočki», kā arī viena ārzem -
ju grupa.

Latvijas kultūru festivāla mēr-
ķis ir popularizēt, attīstīt un piln-
veidot Latvijā dzīvojošo mazā-
kumtautību tradicionālās kultūras
mantojumu. Festivāla dalībnieki
apliecināja, ka Latvijas unikālā
kultūrtelpa sekmē nacionālās iden-
titātes nostiprināšanu, globalizā -
cijas apstākļos uztur, stiprina un
vieno piederības sajūtu Latvijai.

Pirmajā un otrajā dienā visi
pasākumi notika Daugavpilī: gan
koncertos, gan meistarklasēs, gan
amatnieku teltīs tika iepazīta da-
žādu tautību kultūra. Riebiņu no-
vadu pārstāvēja vokālais ansamblis

«Zapevočki», kurā dzied 7 atrak-
tīvas dalībnieces: vadītāja Tatjana
Viškere, Evelīna Visocka, Inna
Kabare, Tatjana Grikova, Olga
Vinogradova, Tatjana Šebeko un
Zinaida Kudrjašova. Ar dziesmām
«Sineglazij v pole vasiļok», «Ka-
nareika» un «Belosnežnaja višņ -
ja» ansamblis uzstājās Daugav -
pils Cietokšņa pagalmā, lielisks
piedzīvojums bija savas pro-
grammas izdziedāšana muzikā -
lajā tramvajā, ar jautrām dzies -
mām pieskandinājām Dubrovina
parku, kā arī piedalījāmies svētku
gājienā. Trešajā dienā koncerti
notika Latgales reģiona  kultūras
namos. Līvānu novada Rožupes
estrādē skatītāji ar sajūsmu uzņēma
ansambļa «Zapevočki» piecu
dziesmu izpildījumu. Festivāla
noslēguma gājiens un dižkoncerts
bija paredzēts Kārsavā. Protams,
Riebiņu novadu pārstāvējām ar

skanīgām un ritmiskām dziesmām
«Ja derevenskaja» un «Mi – Zape -
vočki».

Latvijas kultūru festivālu «Py -
nu, pynu sītu» apmeklēja arī LR
Ministru prezidents Māris Ku-
činskis, Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis,
Latgales plānošanas reģiona Ad-
ministrācijas vadītāja Iveta Maļi-
na-Tabūne, LR Kultūras ministri -
jas Sabiedrības integrācijas de-
partamenta vadītāja Solvita Vēvere
un citas promenentas personas.

Latvijas kultūru festivāls, ga-
tavojoties Latvijas simtgadei, re -
prezentēja mazākumtautību kul -
tū ras daudzveidību un pienesumu
Latvijas kultūrtelpai, kā arī  veici -
nāja kopīgo vērtību – brīvība, tie -
siskums, solidaritāte u.c. – apzinā -
šanos.

Vokālā ansambļa vadītāja
Tatjana Viškere

Vokālais ansamblis «Zapevočki» 
piedalās pirmajā Latvijas kultūru festivālā

«Pynu, pynu sītu»

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2016. gadā
16. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.
23. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā (ar Sv. Misi).
23. jūlijā plkst. 14.00 – Maltas Trūpu kapsētā.
23. jūlijā plkst. 14.00 – Antoņišku kapsētā.
23. jūlijā plkst. 15.00 – Eisāgu kapsētā.
24. jūlijā plkst. 15.00 – Baibu kapsētā.
24. jūlijā plkst. 15.00 – Gailīšu kapsētā.
30. jūlijā plkst. 14.00 – Opolūs kapsētā.
30. jūlijā plkst. 15.30 – Salenieku kapsētā.
6. augustā plkst. 14.00 – Silajāņu kapsētā.
6. augustā plkst. 14.00 – Pastaru kapsētā.
13. augustā plkst. 14.00 – Červoniku kapsētā.
20. augustā plkst. 14.00 – Trūpīšu kapsētā.
27. augustā plkst. 14.00 – Vidsmuižas kapsētā.

Zivju Fondā atbalstīti divi projekti
Riebiņu novada dome arī šogad

ieguvusi valsts atbalstu, realizējot
divus projektus zivsaimniecības
jomā.

Zivju fonda pasākumā «Zivju re-
sursu pavairošana un atražošana pub-
liskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas

tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana» ap-
stiprināts projekta pieteikums «Zandarta mazuļu iegāde un
ielaišana Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jāš -
ezerā». Projekta mērķis – papildināt zandarta mazuļu krājumus
Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jāšezerā, radot
labvēlīgus apstākļus kvalitatīvai makšķerēšanai un aktīvā tūrisma
aktivitātēm novada iedzīvotājiem un viesiem. Projekta ietvaros  tiks
iegādāti un šajos ezeros ielaisti 23 000 zandarta mazuļu. Balstoties
uz ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un ezeru
platību, šajā gadā tiks ielaisti attiecīgi 10 000 zandarta mazuļu
Salmejā, 4000 – Kaučerā un 9000 zandarta mazuļu Jāšezerā. 

Zivju mazuļus pašvaldībai piegādās SIA «Rūjas zivju audzētava»,
kopējā projekta summa – EUR 5844,30 ar PVN, no kuriem EUR
4384,00 ir Zivju fonda finansējums.

Daļējs finansējums piešķirts projekta «Materiāli tehnisko
līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības uzlabošanai Riebiņu
novada ūdenstilpnēs» realizēšanai Zivju fonda pasākumā «Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās in-
stitūcijas kārtējos izdevumus)». 

Projekta mērķis ir materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju
resursu aizsardzības pasākumu veikšanai un uzlabošanai Riebiņu
novada ūdenstilpnēs. Par piešķirto Zivju fonda finansējumu EUR
3047,61 apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1015,87
apmērā tiks iegādāta termokamera un divi LED lukturi, kas palīdzēs
pašvaldības kārtībniekiem – zivju inspektoriem novērst pārkāpumus
un nepilnības, ko rada iedzīvotāji vai tūristi, atrodoties pašvaldības
ūdeņos, jo īpaši diennakts tumšajā laikā un sliktas redzamības
apstākļos. Materiāli tehnisko līdzekļu iegādei ir noslēgti līgumi ar
SIA «Omicron» un SIA «Tera».

Projektu vadītāja 
Antra Meluškāne

Ielīgošanas pasākums zemnieku saimniecībā
«Juri» priecē daudzus

17. jūnija pēcpusdienā starp
lietu un sauli kopumā apmēram
septiņdesmit cilvēki devās uz
bioloģisko zemnieku saimniecī -
bu «Juri» Rušonas pagastā, lai
kopīgi ielīgotu svētkus. Pasāku -
mu «Latgales kultūras program -
mas 2016» atbalstītā projekta
«Maizīt’ – mana bagātība» iet va -
ros organizēja Preiļu un Rie bi -
ņu novada TIC. 

Šīs projekta aktivitātes mērķis
bija vietējos iedzīvotājus iepazīs-
tināt ar saimniecību tepat netālu,
kas attīstās, ražo sierus, popularizē
Latgali un latgaliešu valodu. Tiek
uzskatīts, ka «labi ir tur, kur mūsu
nav», tādēļ TIC piedāvāja mainīt
šo stereotipu un deva iespēju vie-
tējiem iedzīvotājiem iepazīt še-
jieniešu, savu kaimiņu ikdienu
un novērtēt, ka arī pie mums var
ko sasniegt un nav jābrauc nekur
tālu laimi meklēt.

Zemnieku saimniecības «Juri»
saimnieki Juris un Lidija Lubāni
uzņēma viesus savā sētā, stāstīja
par savu darbību un mājās ražo -
tiem sieriem. Klātesošajiem bija
iespēja gan nogaršot saimniecībā
ražotos mājas sierus, gan vēlāk tos
arī iegādāties. Klātesošos priecēja
un kopīgās rotaļās sauca folkloras
kopas «Rūtoj» (Preiļi, vad. Ilze
Rožinska) un «Jumalāni» (Riebiņi,
vad. Ārija Bergmane-Sprūdža).
Pat uz īsu brīdi esošais lietus ne-
traucēja dejot maziem un lieliem,
ar latgaliešu tautas deju pieredzi

un iesācējiem, gan vietējo novadu
iedzīvotājiem, gan tālākiem at-
braucējiem. Pasākumā piedalījās
arī tūristi no Anglijas, kuri nejauši
uzzinājuši par šo pasākumu un
devušies šurp savas ekskursijas
pa Latgali ietvaros. Ārvalstu vie-
siem īpaši patika latgaliešu dejas,
ko labprāt arī paši pamēģināja, kā
arī mājas siers un alus. Jāņu zāļu
atpazīšanas konkurss, ko vadīja
Ilga Gāga, deva jaunaja zināšanas,
kas noteikti noderēs Līgo dienas
vainagu pīšanā. 

Preiļu un Riebiņu novada TIC
sirsnīgi pateicas visiem, kas pie-
dalījās šajā pasākumā – zemnieku
saimniecības «Juri» saimniekiem,
folkloras kopām, Jāņu zāļu kon-
kursa vadītājai, visiem pasākuma
dalībniekiem, kā arī Preiļu un
Riebiņu novada domei par trans-
porta nodrošināšanu uz pasāku-
mu.

Atgādinām, ka Preiļu un Rie-
biņu novada TIC īstenotā projekta
«Maizīt’ – mana bagātība» ietva -
ros rīko nākamo aktivitāti, kurā
aicina piedalīties ikvienu. Tā ir
akcija, kuras laikā vēlamies savākt
senākās Preiļu un Riebiņu novada

iedzīvotāju pavārgrāmatas, lai tās
izstādītu apskatīšanai citiem in-
teresentiem. Līdz 30. jūnijam ik-
vienam bija iespēja nodot pavār-
grāmatu drošās rokās Preiļu Gal-
venajā bibliotēkā vai Riebiņu
Centrālajā bibliotēkā, ar norādi –
pavārgrāmatu izstādei. 

No 4. jūlija Preiļu GB un no
1. augusta Riebiņu CB būs ap-
skatāma kopīgi veidotā seno pa-
vārgrāmatu izstāde. Ikviens inte-
resents varēs nobalsot par, viņaprāt
vērtīgāko, skaistāko utt. grāmatu,
un pēc izstādes TIC apkopos re-
zultātus. Visvairāk balsu ieguvušās
pavārgrāmatas īpašniekam – pār-
steiguma balvas no TIC.

Projekta kopējais budžets ir
EUR 780, no kuriem EUR 700 ir
piešķirti no Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas «Latvijas
valsts mežu atbalstītā Latgales
kultūras programma 2016» un
EUR 80 ir Preiļu novada domes
finansējums.

Iveta Šņepste,
projekta vadītāja,

Preiļu un Riebiņu novada
TIC pārstāve

Pēc siera degustācijas visi laidās jestrās latgaliešu dejās.

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts
kultūrkapitāla fonda un A/S «Latvijas valsts meži» finansiālu atbalstu.

Atraktīvās vokālā ansambļa «Zapevočki» dalībnieces pirmajā Latvijas
kultūru festivālā «Pynu, pynu sītu». 

No 1. līdz 3. jūlijam Daugavpilī un visā Latgales reģionā, pēc
LR Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju
pārstāvju konsultatīvās komitejas iniciatīvas, norisinājās pirmais
Latvijas kultūru festivāls «Pynu, pynu sītu» (Pinu, pinu sietu),
ko organizēja biedrība «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs»
sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils pilsētas
domes Kultūras pārvaldi, Latvijas Nacionālo kultūras centru
un Eiropas Minoritāšu centru (Vācija). 
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DOMES LĒMUMI
21. jūnijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde.

Piešķir finansiālu atbalstu
Domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma piešķirt fi nan -

siālu atbalstu EUR 100 apmērā no projektu līdzfinansēju -
mam paredzētajiem līdzekļiem biedrībai «Latgalieši»
pieminekļa celtniecībai Rēzeknē, pieminot Latgales ap-
vienošanās ar Kurzemi un Vidzemi simtgadi.

Finansiāls atbalsts EUR 100 apmērā piešķirts Lūkasa
Vucāna dalībai Eiropas un Āfrikas čempionātā ūdens slē-
pošanā jauniešiem 2016. gada 10.–14. augustā, Itālijā. Fi-
nansējums atvēlēts no projektu līdzfinansējumam pare-
dzētajiem līdzekļiem.

Apstiprina svarīgus dokumentus
Domes deputāti apstiprināja noteikumu «Metodika un

kārtība maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un
apstiprināšanai Riebiņu novada domes institūcijām» pro-
jektu.

Tāpat domes sēdē tika skatītas un apstiprinātas jau nie -
 šu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas
nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» darbības
teritorijā Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas
novadā.

Slēdz ilgtermiņa līgumu
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA «Latvijas Mo -

bilais Telefons» par ūdenstorņa un zemes gabala 10 m²
platībā, kas atrodas Dārzu ielā 2A, Riebiņos, Riebiņu no -
vadā, iznomāšanu uz 15 gadiem, paredzot nomas tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ar jaunā līguma noslēgšanas
brīdi atzīt par spēkā neesošu 2002. gada 25. marta nomas
līgumu ar SIA «Latvijas Mobilais Telefons».

Nolemts noteikt nomas maksu EUR 71,14 (bez PVN)
mēnesī, kā arī noteikt, ka papildus nomas maksai SIA
«Latvijas Mobilais Telefons» maksā Riebiņu novada do -
mei par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāja rā-
dītājiem un AS «Latvenergo» tarifiem.

Izsniedz tirdzniecības atļauju
Domes sēdē pieņemts lēmums atļaut zemnieku saim-

niecības «Madaras» autoveikalam tirdzniecību laika pe -
riodā no 2016. gada 30. jūnija līdz 2017. gada 30. jūnijam
ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm, alu Sīļu -
kal  na un Galēnu pagastā šādos maršrutos – otrdienās: Vec -
beču ciemā – plkst. 11.00, Čaunānu ciemā – plkst. 11.30,
Teilānu ciemā – plkst. 11.45, Broku ciemā – plkst. 12.10,
Aizpuriešu ciemā – plkst. 12.30, Aizpurviešu ciemā –
plkst. 12.50, Kapinieku ciemā – plkst. 13.00, Griģu cie -
mā – plkst. 13.20, Bojāru ciemā – plkst. 14.10. Treš die -
nās: Zeimuļu-Puzāku ciemā – plkst. 11.00, Voveru ciemā –
plkst. 11.40, Priževoitu ciemā – plkst. 12.10, Puncuļu
ciemā – plkst. 12.45, Maltas Trūpu ciemā – plkst. 13.00,
Soboļevkas ciemā – plkst. 13.20, Marinsku ciemā – plkst.
13.35. Piektdienās: Čaunānu ciemā – plkst. 11.10,
Teilānu ciemā – plkst. 11.25, Broku ciemā – plkst. 11.40,
Kassaliešu ciemā – plkst. 12.00, Kapinieku ciemā –
plkst. 12.30, Griģu ciemā – plkst. 12.50, Seiļu ciemā –
plkst. 13.20, Erēļu ciemā – plkst. 13.50 un Vecbeču cie -
mā – plkst. 14.20.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pie-
ņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:

‚ ar SIA «Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5» par
remontdarbu veikšanu Riebiņu novada domes izglītības
iestādēs (1. daļa «Dravnieku pamatskolas tualetes
vienkāršota atjaunošana) ar piedāvāto līgumcenu EUR
5735,93 (bez PVN);

‚ ar SIA «Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5» par
remontdarbu veikšanu Riebiņu novada domes izglītības
iestādēs (2. daļa «Riebiņu vidusskolas gaiteņu grīdas un
sienu vienkāršota atjaunošana») ar piedāvāto līgumcenu
EUR 29 015,93 (bez PVN);

‚ ar SIA «Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5» par
remontdarbu veikšanu Riebiņu novada domes izglītības
iestādēs (3. daļa «Galēnu pamatskolas tualetes un
mājturības kabineta vienkāršota atjaunošana») ar piedāvāto
līgumcenu EUR 10 857,49 (bez PVN);

‚ ar SIA «Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5» par
remontdarbu veikšanu Riebiņu novada domes izglītības
iestādēs (4. daļa «PII «Sprīdītis» gaiteņa, kabineta,
personāla tualetes un veļas mazgātavas vienkāršota atjau-
nošana») ar piedāvāto līgumcenu EUR 15 452,46 (bez
PVN);

‚ ar SIA «Vego Plus» par remontdarbu veikšanu Rie -
biņu novada domes izglītības iestādēs (5. daļa «Sīļukalna
pamatskolas logu montāža un apdares darbi») ar piedāvāto
līgumcenu EUR 5 913,59 (bez PVN);

‚ ar SIA «Malix» par bīstamo koku zāģēšanu Rie -
biņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 5 073,00 (bez PVN);

‚ ar IK «Gints Seglins» par lietota pasažieru auto -
busa iegādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar
piedāvāto līgumcenu EUR 32 700,00 (bez PVN).

Biedrība «Riebiņu novada at -
tīstības biedrība» ir saņēmusi
atbalstu projektam Nr. 2016.LV/
NVOF/DAP/MIC/028 «Atbals -
ta pasākumi Riebiņu novada ne -
valstisko organizāciju kapaci -
tā tes stiprināšanai» Sabiedrī -
bas integrācijas fonda izsludinā -
tā atklātā projektu iesniegumu
konkursa 2016. gadā Latvijas
valsts budžeta finansētās pro-
grammas «NVO fonds» ietva-
ros.

Projekta mērķis ir pilsoniskās
sabiedrības stiprināšana, motivā-
cijas celšana, iedzīvotāju dzīves
kvalitātes paaugstināšana, veicot
sabiedrisko aktivitāti, kā arī NVO
darbības aktivizēšana Riebiņu
novadā. 

Projektā iekļautās aktivitātes
būs liels atbalsts Riebiņu novadā
esošajām NVO pilsoniskai līdz-
dalībai ilgtspējīgā sadarbībā, tas
ir – NVO pārvaldības un līdzda-
lības modeļa stiprināšana, aktīvas
līdzdalības veicināšana, līdzdalība
rīcībpolitikas veidošanas procesos.
Projekta tiešā mērķa grupa ir
Riebiņu novadā darbojošās bied-
rības un to biedri. 

Projekta galvenās aktivitātes:
projekta administrēšana; Riebiņu
novada NVO biedru motivācijas
paaugstināšanas pasākumi; bied-
rības darbības paplašināšana, ie-
saistoties reģionālajos un nacio-
nālajos sadarbības tīklos; brīvprā -
tīgā darba popularizēšana, piere-
dzes apmaiņas brauciens; Riebiņu
novada attīstības biedrības mā-
jaslapas izveidošana; publicitātes
pasākumi, kā arī informatīvā bukle -
ta sagatavošana un izdošana.

Projekta rezultātā tiks celta
Riebiņu novadā darbojošos ne-
valstisko organizāciju motivācija
darboties un rosināt darboties ci -
tus līdzcilvēku labā. Realizējot
projekta aktivitātes, tiks uzlabota
Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves
kvalitāte, tiks veicināta NVO sa-
biedriskā aktivitāte Riebiņu no-
vadā. 20 Riebiņu NVO dalībnieki
varēs izbaudīt nometni «Motivā-
cijas brīvdienas» un apgūt infor-
māciju par brīvprātīgo darbu, kas
paaugstinās nevalstisko organi-
zāciju dalībnieku motivāciju dar-
boties sabiedrības labā. Tāpat
projekta ietvaros būs stiprināta
Riebiņu novada NVO kapacitāte,

lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi
līdzdarboties lēmumu pieņemšanas
procesos brīvprātīgā darba jomā,
kā arī vairot sniegto publisko pa-
kalpojumu daudzveidību un pie-
ejamību mērķtiecīga un kvalitatīva
brīvprātīgo darba rezultātā. Tiks
organizēts pieredzes apmaiņas
brauciens, kura rezultātā tiks vei-
dots jau reģionālais sadarbības
tīkls, runāts par sadarbības iespē-
jām, iepazīšanās ar Dienvidlatga -
les NVO centra labajiem prakses
piemēriem. Projekta rezultātā tiks
izstrādāta organizācijas mājasla -
pa, kurā tiks ievietota informācija
par visām Riebiņu novada NVO,
par pasākumiem un aktivitātēm,
kas ir paredzēti NVO. Tiks izdots
buklets 250 eksemplāru apjomā
ar aktuālāko informāciju NVO
biedriem. Projekta kopējā attie-
cināmo izmaksu summa ir EUR
4978,80, bet projekta īstenošana
notiks no šī gada 1. jūnija līdz
31. oktobrim.

Inese Reitāle,
biedrības «Riebiņu novada
attīstības biedrība» valdes

priekšsēdētāja

Lauku atbalsta dienests
(LAD) izsludina projektu iesnie -
gumu pieņemšanu Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākumā
«Ieguldījumi meža platību pa-
plašināšanā un meža dzīvot-
spējas uzlabošanā». Otrās kārtas
projektu iesniegumu pieņem -
šana notiek no 2016. gada 27. jū -
nija līdz 2016. gada 27. jūli-
jam.

Pasākuma «Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža
dzīvotspējas uzlabošanā» apakš-
pasākumā «Meža ieaudzēšana»
atbalstāmās aktivitātes ir meža
ieaudzēšana un kopšana, ieaugušas

mežaudzes papildināšana un kop-
šana ar pieejamo publisko finan-
sējumu EUR 4 000 000.

«Meža ugunsgrēkos un dabas
katastrofās iznīcinātu mežaudžu
atjaunošana» atbalstu piešķir par
meža atjaunošanu platībā, kurā
atbilstoši Valsts meža dienesta
atzinumam ir konstatēts uguns-
grēks vai dabas katastrofa (vējgāze,
vējlauze, sniega un ledus radīti
postījumi), kuras dēļ mežaudze
ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā
mežs ir atjaunojams. Pieejamais
publiskais finansējums ir EUR
500 000.

«Ieguldījumi meža ekosistēmu
noturības un ekoloģiskās vērtības
uzlabošanai» atbalstāmās aktivi-
tātes ir jaunaudžu retināšana un

jaunaudžu retināšana ar atzaro -
šanu, neproduktīvu mežaudžu no -
maiņa saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par koku ciršanu mežā,
valdošās koku sugas nomaiņa
bal talkšņa sugu mežaudzēs no 30
gadu vecuma vai blīgznas sugu
mežaudzēs. Pieejamais publiskais
finansē jums ir EUR 5 000 000.

Projektu iesniegumi jāiesniedz,
izmantojot LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā struktūrvienībā
Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centrā Rīgā, Re-
publikas laukumā 2, 2. stāva
foajē (tālr. 67095000).

Pieejams atbalsts mežsaimniecībai

Projekta ietvaros stiprinās novada 
nevalstisko organizāciju kapacitāti

Līdz 2017. gada 1. janvārim atcelts termiņš
obligātai suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu 

Lai atvieglotu finansiālo slogu suņu īpašniekiem, kuru
finansiālās iespējas ir ierobežotas, valdība 28. jūnijā pieņēma
grozījumus notei kumos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtību. Grozī jumi nosaka, ka termiņš obligātajai su ņu
apzīmēšanai ar mikro shēmu jeb reģistrācijai Lauksaimniecības
datu centra (LDC) datu bā zē tiek pārcelts no 2016. gada 1. jūlija
uz 2017. gada 1. janvāri.

Lai paplašinātu personu loku, kurām atļauta suņu apzīmēšana
(mikročipa zemādas ievadīšana) un reģistrācija LDC datubāzē, kā arī
lai samazinātu ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju saistītās izmaksas,
tiks veikti grozījumi Ve terinārmedicīnas likumā, nosakot, ka Pārtikas
un veterinārā dienesta (PVD) inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti,
kā arī apmācītas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi,
varēs nodarboties ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju datu centra
datubāzē. 

Vienlaikus grozījumi tiks izdarīti arī 2011. gada 21. jūnija notei -
kumos Nr. 491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība»,
nosakot, ka PVD inspektoriem vai pilnvarotiem veterinārārstiem, kā
arī apmācītām personām, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, ir
atļauta suņu apzīmēšana un reģistrācija LDC datubāzē.

Tāpat jāveic izmaiņas Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra
noteikumos Nr. 880 «Lauksaimniecības datu centra publisko maksas
pakalpojumu cenrādis», nosakot, ka dzīvnieku patversmes varēs bez
maksas reģistrēt tos suņus, kurus atsavina (patversme atdod, pārdod,
uzdāvina) jaunam īpašniekam. 

Izmaiņas jāveic arī Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra
noteiku mos Nr. 1083 «Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārti kas
un veteri nārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbī bām un
maksas pakalpojumiem», nosakot suņa apzīmēšanas un reģistrēšanas
maksu.

Noteikumi «Grozījumi Minist ru kabineta 2011. gada 21. jūnija
noteikumos Nr. 491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kār -
tība»» stā sies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā «Lat -
vijas Vēstnesis». 

Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
«Pakāpieni» projekta «NĀC, IESAISTIES» aktivitātes

4 Keramikas darbnīcas – 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16. septembris
4 Ciemos pie zirgiem – 13. jūlijs
4 Vai Tu zini, kur Tu dzīvo?
Praktiskās iemaņas video scenārija veidošanā, montāžā, 
fona mūzikas radīšanas procesā.
4 Ieskaties dabā! – 23. augusts
Praktiskās iemaņas aktīvajā tūrismā un āra dzīve.
4 Ekskursija pie podniekiem Ušpeļiem – 29. jūlijs

Ja esi aktīvs jaunietis, piedalies aktivitāšu organizēšanā!
Dalība bez maksas, transports tiks nodrošināts!

INFO: riebini.lv draugiem.lv facebook.com
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Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

Pēterdienas sporta svētki Sīļukalnā
Jau deviņpadsmito reizi Pē-

terdienā novada iedzīvotājus
laipni sagaida sīļukalnieši, lai
mērotos spēkiem tradicionālos
un mazāk tradicionālos sporta
veidos. Arī šogad 29. jūnija rītā
Pēterdienas sporta svētkus Sīļu -
kalnā apmeklēja gan gados jauni,
gan vecāki sportotgribētāji no
Riebiņu un kaimiņu novadiem.

Runājot par rezultātiem, kā
vienmēr sporta disciplīnas Sīļu-
kalnā tiek piedāvātas dažādām
gaumēm un fiziskajai sagatavotī-
bai. Pamatdisciplīna – volejbols,
kur komandas savā starpā sacen -
šas visas dienas garumā. Šogad
nepārspēta palika vienība «Pipa-
riņš», kuras sastāvā spēlēja Dai -
nis Gorins, Artūrs Livmans, Lau -
ra Mežinska, Anželika Ivanova,
Arvis Spuriņš, Mairis Ormanis
un Rolands Naglis. Otrajā vietā
ierindojās komanda «69», bet
trešie – komanda «Sīļukalns».

Komandu stafetēs pie ceļojošā
kausa tika komanda «Pūkainī -
ši» – Baiba Betlere, Sigita Priže-
voite, Matīss Teilāns, Ivars Slūka
un Kristaps Teilāns.

Individuālajās sacensībās pre-
cīzākie soda metienu izpildītāji –
Edgars Aizpurvietis, Gunārs Ar-
bidāns un Jānis Puduls, bet meite -
nēm – Sigita Priževoite, Jana Je-
gorova un Ināra Sondore. Precīzā -
kie šautriņu metēji: Kaspars Opuls,
Valdis Aizpurvietis un Ed gars

Aizpurvietis, kā arī Gunda Karnīte,
Jana Jegorova un Ieva Sporāne.

Atraktīvajā disciplīnā «Olim-
piskais lidojums» labākie: Kristaps
Teilāns, Ingus Ivanovs un Matīss
Teilāns, kā arī Sintija Ondzule,
Jana Jegorova un Laine Opule.
Savukārt disciplīnā ar nosauku -
mu «Veiklās rokas» triumfēja Jā -
nis Ciematnieks, aiz sevis atstājot
Krista pu Teilānu un Oskaru Upe-
nieku, bet meitenēm labākās –
Lūcija Vaivode, Ivita Skutele un
Rasa Karnīte. 

Sacensībās ar nosaukumu «Uz -
varas aplis» visla bāk veicās San -
dim Valeniekam, Jānim Upenie-
kam un Ivaram Slūkam, bet mei-
tenēm – Ievai Sporānei, Ingūnai

Briškai un Sintijai Ondzulei.
Pēterdienas spēļu izskaņā visi

godalgoto vietu ieguvēji saņēma
novada domes sarūpētās medaļas
un kausus. Pateicoties vietējiem
sponsoriem, neizpalika arī tradi-
cionālā Pēteru godināšana, uguns-
kura ku rināšana un desiņu cepšana.

Sīļukalna sporta organizators
Pēteris Stankevičs uzsvēra, ka nā -
kamgad jubilejas – divdesmitajās
Pēterdienas sporta spēlēs būs ļoti
daudz dažādu pārsteigumu, tādēļ
ieteica visiem jau sākt gatavoties
un trenēties nākamajām Pēter-
dienas sporta spēlēm Sīļukalnā.
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PASĀKUMI JŪLIJĀ
Riebiņu KC
F Riebiņu novada svētki «Prieka pilns ceļojums»

30.–31. jūlijā.
30. jūlijā zirgaudzētavas «Trīs vītolu staļļi» sacen sību

laukumā plkst. 11.00–14.00 jāšanas sporta paraugde-
monstrējumi – sacensības.

Riebiņu parka estrādē plkst. 15.00 Viduslatgales Pār-
novadu fonda Labdarības akcijas «Piepildīt sapni – 3»
koncerts. Plkst. 17.30 motociklu, seno un neparasto spē k -
ra tu parādes brauciens Riebiņu ielās. Starts – pie Riebiņu
novada domes, finišs – izstāde Riebiņu parka estrādē.
Plkst. 17.30–19.00 brīvā skatuve dziesmām, dejām, per-
formancēm. Plkst. 18.30 Riebiņu novada iedzīvotāju,
iestā žu, pašdarbības kolektīvu un organizāciju Svētku gā -
jiens no Riebiņu novada domes. Plkst. 19.00 svētku kon -
certs «Prieka pilns ceļojums» un konkursa «Sakoptākā
sēta Riebiņu novadā – 2016» uzvarētāju apbalvošana.
Sajūtu pieturās – Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi.
Svētku īpašie viesi – latviešu estrādes zvaigzne Žoržs Siksna
un šīs vasaras populārākās šlāgerdziesmas «Likteņlīnijas»
izpildītājs Dzintars Čīča un autors Kaspars Antess, kā arī
citi pārsteigumi. Koncerta noslēgumā uguns skulptūru
mistērijas un Pārnovadu fonda labdarības bumbu rallijs.
Koncerta laikā darbosies pagastu dižošanās pieturas un
pārsteigumu pieturvietas gardēžiem, fotomīļiem, bērniem
u.c. aktivitātes. Plkst. 23.00 svētku zaļumballe kopā ar
grupu «Velves»

Ieeja – bez maksas.
31. jūlijā plkst. 10.00 Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila

Romas katoļu baznīcā Riebiņu novada svētku Ekumēniskais
dievkalpojums.

Sīkāka informācija – afišās.

Silajāņu KN
F 22. jūlijā plkst. 18.00 koncerts ar pašdarbnieku pie-

dalīšanos. Ieeja – bez maksas.

Rušonas KN
F 29. jūlijā plkst. 20.00 Pilngadības svētki pagasta jau -

niešiem, plkst. 23.00 – Normunda diskotēka. Ieejas mak -
sa – EUR 2.

Sīļukalna KN
F 29. jūlijā plkst. 19.00 Viļānu amatierteātra izrāde.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F 16. jūlijā kino diena ģimenēm. Latgolys entuziastu

gru pas «Biļdis» veiduotuo kina «Vīna vosora deļ vysu».
Seansu sākums plkst. 12.00 un 14.00.

F No 23. jūlija skatāma interaktīva izstāde «Sporta tra -
dīcijas Riebiņos», kā arī fotoizstāde «Atrašanās vieta:
Sau les iela».

F 26. jūlijā radošā otrdiena sadarbībā ar Riebiņu no -
vada jaunatnes iniciatīvu centru «Pakāpieni». 

F 30. jūlijā novada svētku pieturvieta: Saules iela. Āra
aktivitātes un izzinošas spēles.

Ar visiem jūlijā 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/

Roberta Mūka muzejs 
F 23. jūlijā plkst. 11.00 lekcija «Vai morāle iedzimst?».

Lektore – psiholoģijas doktore Ingrīda Trups-Kalna.

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

Riebiņos būs pieejami mobilā mamogrāfa izmeklējumi
SIA «Daugavpils reģionālā slimnīca» valsts apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā

mamogrāfa izmeklējumus. Mamogrāfija ir krūts audu rentgenoloģiska izmeklēšana ar zemas in-
tensitātes rentgenstarojumu. Šī uzskatāma par vienu no efektīvākajām metodēm, lai laicīgi
atklātu krūts vēzi.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība izbraukumos pa Latviju
atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus: valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros
sievietēm ar speciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm – izmeklējumu veic BEZ-
MAKSAS; diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemaksa – EUR 2,85).

SIA «Daugavpils reģionālā slimnīca» plāno veikt mobilā mamogrāfa izbraukumu uz
Riebiņiem 2016. gada 30. jūlijā. Mobilais mamogrāfs atradīsies pie Riebiņu novada domes,
Saules ielā 8, Riebiņos no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

Riebiņu novadā pirmās ofi-
ciālās pludmales volejbola sa-
censības ik gadu tiek organizētas
Līgosvētku un Jāņu laikā. Šogad
pludmales volejbola sacensības
«Jāņi 2016», kurās tika aicināti
piedalīties novada iedzīvotāji,
kam nav svešs pludmales vo-
lejbols, kā arī organizatoru uz-
aicinātās komandas, Riebiņu
parkā notika 25. jūnijā. 

Šogad sacensībās, kurās star -
tēja 9 komandas, vārda tiešā no-
zīmē gāja karsti, jo tik svelmainu
sauli Riebiņu parkā esošie plud-
males volejbola laukumi vēl ne -
bija pieredzējuši. Aktuālā infor-
mācija liecināja, ka šajā dienā
viens pēc otra tika pārsniegti kar-
stuma rekordi visā Latvijā.

Atbilstoši nolikumam koman-
das tika ielozētas divās apakšgru -
pās, kur, savstarpēji cīnoties, tika
noskaidrotas katras grupas trīs spē -
 cīgākās vienības. Tā labāko se ši -
niekā ierindojās komandas: «Vic -
toria», «Veterāni», «VAL», «Rie-
biņi», «Krāslava» un «LMS».
Lai cīnītos par godalgotajām vie-
tām, turnīrā dalību turpināja ko-
mandas «LMS» un «Riebiņi»,
kas attiecīgi ceturtdaļfinālā pār -
spēja Krāslavas komandu un vie-
nību «Veterāni».

Savukārt pusfinālā zaudējumu
piedzīvoju divi pašmāju dueti –

«Victoria» (Rolands Naglis/Ivans
Daņilovs) un «Riebiņi» (Aldis
Pokšāns/Artūrs Livmans). Šīs
divas komandas savā starpā tikās
spēlē par III vietu, kur spēcīgāki
izrādījās gados jaunākie – Aldis
Pokšāns un Artūrs Livmans, iz -
cīnot bronzas godalgas.

Ļoti spraigā trīs setu cīņā, spī -
tējot karstumam, un brīžiem uz spē -
ku izsīkuma robežas, par turnīra
«Jāņi 2016» uzvarētājiem tika kro -
nēts duets «LMS» (Mārtiņš Vu-
cenlazdāns un Jānis Sola), savukārt
sudraba godalgas saņēma Rihards
Vilcāns un Ričards Kraupšs no

komandas «VAL». Visi godalgoto
vietu ieguvēji saņēma novada do -
 mes medaļas, bet uzvarētāji – kausu. 

Jāpiebilst, ka jūlijā jau risinās
nākamais novada domes organi-
zētais vairāku posmu pludmales
volejbola turnīrs «Riebiņi 2016»,
kura fināla sacensības sieviešu
un vīriešu komandām paredzētas
Riebiņu parkā 23. jūlijā. Ar sa-
censību nolikumiem var iepazīties
pašvaldības vietnē http://riebini.lv
/lv/nozares/sports/nolikumi 
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Pludmales volejbola turnīra «Jāņi 2016» godalgotās vietas ieguvušie
pludmales volejbola dueti (no kreisās): «Riebiņi», «LMS» un «VAL». 

Komanda «Pipariņš» izcīnīja visas uzvaras volejbola laukumā tradicionāli –
netradicionālo Pēterdienas sporta spēļu ietvaros.

Pludmales volejbola sacensībās 
«Jāņi 2016» uzvar viesi


