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Milzīgo skatītāju un klausītāju
pulku – vairāk nekā tūkstoti klāt -
esošo sveica atraktīvais Šlāger -
aptaujas vadītājs – aktieris Guntis
Skrastiņš un Riebiņu novada kul-
tūras centra vadītāja Ilga Pokšāne,
bet Riebiņu novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Rožinskis izteica
milzīgu gandarījumu, ka šāds
koncerts ieskandina vasaru tieši
Riebiņu novadā.

Par brīnišķīgu noskaņojumu
koncerta laikā gādāja Latgales
Šlāgeraptaujas 1. vietu ieguvēji no
Latgales: duets «Inga un Normunds»,
grupas «Baltie Lāči», «Galaktika»
un grupa «Ginc un ES», ar kuru
kopā uz skatuves kāpa arī Riebiņu
vietējais mākslinieks Fredis Berg -
mans. Koncerta laikā uz skatuves
kāpa arī jaunizveidotā muzikālā
apvienība «Jubilāri» un talantīgais
pašmāju solists Dainis Skutelis.
Par latgalisku sirsnību un jautrību
rūpējās Riebiņu novada pašdar-

bības kolektīvi: Riebiņu KC kape -
 la «Nu i raun!», folkloras kopa
«Jumaleņa», jauniešu tautas deju
kolektīvs «Strūga», kā arī Stabul -
nieku KN vidējās paaudzes tautas
deju kolektīvs un vīru vokālais an -
samblis, kurš šogad kopā ar vadī-
tāju Daini Skuteli Latvijas vokālo
ansambļu skates finālā ieguva god -
pilno 3. vietu. Koncertu paspilgti -
nāja arī ciemiņi no kaimiņu no-
vadiem – Preiļu valsts ģimnāzijas
un kultūras centra deju kopa «Gai -
da» un Līvānu kapela «Augusti». 

Kur liels skatītāju pulks, tur
ir nepieciešamas arī dažādas uz-
kodas un citi lauku labumi, tādēļ
vēl pirms koncerta sākuma ikviens
parka apmeklētājs varēja nobaudīt
sieru vai alu un daudzus citus
gardumus, ko piedāvāja Latgales
lauku labumu tirgus.

Riebiņu novada kultūras centra
vadītāja Ilga Pokšāne izsaka vis-
sirsnīgāko pateicību visiem pasā-

kuma apmeklētājiem, mūziķiem
un pašdarbības kolektīviem, kā arī
sadarbības partneriem par sniegto
atbalstu pasākuma organizēšanā:
Riebiņu novada domei, grupai
«Galaktika», Latvijas Televīzijai,
Latvijas Radio 2, SIA «Agrofirma
«Turība»», SIA «Preiļu siers»,
«CIDO», SIA «Inteco wood»,
SIA «Trīs vītolu staļļi», SIA «Bal -
tic flags», SIA «Salang – P», SIA
«Čivix», SIA «Figura line», SIA
«Faville», SIA «M-13», «Vietējā
Latgales Avīze», SIA «Novadnieks
redakcija» un ikkatram, kurš ar
darbiem un labiem vārdiem vei-
cināja pasākuma veiksmīgu izdo -
šanos un aktīvi iesaistījās apkārtē -
jās vides sakopšanas darbos.

Koncerta noskaņu televīzijas
ekrānos varēs izbaudīt vēlreiz
Latvijas Šlāgeraptaujas raidīju -
mos Latvijas Televīzijas 1. ka -
nālā šī gada 4., 18. un 25. jūni -
jā plkst. 19.35.

Riebiņos pietur Šlāgeraptauja jeb «Labākais no Latgales Latvijai»

Teju pirms gada durvis atvēris
Riebiņu novada multifunkcionā -
lais jaunatnes iniciatīvu centrs
«Pakāpieni», tādējādi sniedzot
nova da jauniešiem daudzveidī -
gas brī vā laika pavadīšanas un
sevis pilnveidošanas iespējas. Tā -
pat arī citviet Latvijā un visā
Eiropā pēdējo gadu laikā arvien
vairāk tiek uzsvērta jaunākās pa-
audzes loma un atbildība nākot -
nes veidošanā. Lai gūtu zināša -
nas par darbu ar jauniešiem paš -
valdībās citviet Eiropā, kā arī
prezentētu Riebiņu novada pie -
redzi šajā jomā, no 27. aprīļa
līdz 2. maijam 14 Riebiņu novada
pārstāvji piedalījās starptautiskā
apmaiņas projektā «YOUVOL:
Jaunā pilsoniskā līdzdalība un
brīvprātī gais darbs» Itālijā, Ka-
sertas provincē. Projekts, kurā lī-
dzās Lat vijai piedalījās arī Itāli -
jas un Albānijas pašvaldības, no-
risinājās Eiropas Komisijas finan -
sē tās programmas «Eiropa pilso-
ņiem» ietvaros.

Latviju projektā pārstāvēja
arī Vecpiebalgas novada delegā -
cija, Albāniju – Kamezas pašval-
dība, Itāliju – Liberi, Presenzano
un Ro kamonfinas pašvaldības,
kuras arī nodrošināja projekta
norisi un viesu uzņemšanu.

Projekta centrālā tēma tika
skatīta caur dažādiem skatupun-
ktiem: ik dienu notiekošajās kon-
ferencēs pašvaldības iepazīstināja
ar savu pieredzi darba ar jaunie-
šiem jomā, starptautisku program -
mu īstenošanā, tika diskutēts arī
par pilsoniskās līdzdalības vāja -
jām vie tām, brīvprātīgā darba lo -
mu gan vietējā, gan nacionālajā,
gan Eiropas līmenī. Neraugoties
uz to, ka projektā iesaistītās vals -
tis ir ļoti atšķirīgas, jaunatnes jo -
mā vērojami līdzīgi izaicinājumi:
jau niešu masveida migrācija uz
ekonomiski aktīvākiem reģio-
niem, nodarbinātības problēmas,
kvalitatīvu brīvā laika pavadī -
šanas iespēju trūkums mazajās

pašvaldībās. Riebiņu novadu kon-
ferencēs veiksmīgi prezentēja
Riebiņu novada domes izpilddi-
rektors Āris Elsts, Riebiņu vi-
dusskolas skolnieces Anastasija
Jemeļjanova, Gunda Pastare un
skolotāja Nataļja Šmukša, kā arī
Rušonas pagasta jaunietis Ričards
Kraupša.

Projekta organizatori bija sa-
rūpējuši arī plašu un aizraujošu
kultūras programmu, ļaujot izzi -
nāt daļiņu Itālijas bagātīgās kul-
tūras un vēstures, kā arī iepazīt
šodienas dzīves ritējumu valsts

dienvidu mazpilsētās un ciematos.
Noslēgumā pašvaldības parakstī -
ja daudzpusēju apņemšanos ar
mērķi turpināt uzsākto sadarbību.

Kā ikviena starptautiska pie-
redze, arī šis brauciens novada
pārstāvjiem bija lieliska iespēja
savu apvāršņu paplašināšanai un
arī labs atspēriena punkts novada
turpmākajam darbam ar jaunie -
šiem un sadarbībai ar partneriem
arī ārpus Latvijas robežām.

Vizma Mičule,
projekta dalībniece

Riebiņu novada jauniešu pieredze Itālijā

Riebiņu novada domes izpilddirektors Āris Elsts (pirmais no labās) ko -
pā ar pārējo pašvaldību pārstāvjiem demonstrē parakstīto daudzpusējo
apņemšanos par turpmāko sadarbību.

Lielkoncertu «Labākais no Latgales Latvijai!» atklāj – Riebiņu KC va -
dītāja Ilga Pokšāne un aktieris Guntis Skrastiņš.

Riebiņu novada delegācija.

Riebiņu novadā meklēs 2016. gada
sakoptāko sētu  

Riebiņu novada dome aicina iedzīvotājus
piedalīties tradicionālajā konkursā «Sakoptākā
sēta Riebiņu novadā – 2016». Pieteikšanās
konkursam ir līdz šī gada 1. jūlijam pie pa -
gastu pārvaldniekiem vai Riebiņu novada do -
mes Attīstības un plānošanas daļā. Piedalīšanās
konkursā ir brīvprātīga, bet objektu pieteikt
konkursam var gan īpašnieki, gan citas personas
(ar īpašnieku piekrišanu).

Pieteikt vērtēšanai var: individuālās dzīvojamās mājas, lauku
sētas/zemnieku saimniecības, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
ražošanas objektus – uzņēmumus. Šogad tiek akcentētas ģimenes
vērtības – jaunu ģimeņu vai vairāku paaudžu ģimeņu tradīcijas
u.tml., materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana
lauku sētās, novada iedzīvotāju veidotās kolekcijas.

Konkursa komisija vērtēšanu – teritorijas sakoptība un kopskats;
ēkas un to fasādes sakoptība; dārza funkcionālais plānojums, puķu
dobes un košumkrūmi; videi draudzīga saimniekošana; individualitāte,
atsevišķi vides dizaina elementi; tradīciju saglabāšana/ nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšana; inovāciju ieviešana; ražošana un
pakalpojumi (zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem) – veiks
laika periodā no 4. līdz 8. jūlijam.

Riebiņu novada pašvaldība, pēc komisijas vērtējuma, dalībniekiem
piešķir pateicības rakstus un balvas. Sakoptāko sētu īpašnieku ap-
balvošana notiks Riebiņu novada svētku svinīgajā pasākumā Rie -
biņu parka estrādē 30. jūlijā.  

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības vietnes
www.riebini.lv sadaļā Tūrisms un atpūta. Kontaktinformācija: At -
tīs tības un plānošanas daļa, tālr.: 65324379, 26305999 (Ilze Ku -
diņa) ilze.kudina@riebini.lv

20. maija pēcpusdienā mašīnu straumes ar daudzajiem no -
vada ciemiņiem tuvojās Riebiņu parka estrādei, kur Latvijas Te-
levīzija un raidījums «Latvijas šlāgeraptauja» pieturēja, svinēja
un filmēja Riebiņu parka estrādes vasaras sezonas atklāšanas
Lielkoncertu «Labākais no Latgales Latvijai!».

Izlaidumi novada
izglītības iestādēs

Rušonas pamatskolā – 
11. jūnijā plkst. 16.00.

Galēnu pamatskolā – 
11. jūnijā plkst. 17.00.

Riebiņu vidusskolas 9. klasei – 
11. jūnijā plkst. 18.00.

Dravnieku pamatskolā – 
11. jūnijā plkst. 19.00.

Sīļukalna pamatskolā – 
11. jūnijā plkst. 19.00.
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Jau otro gadu pēc kārtas «Vi -
duslatgales pārnovadu fonds»
īs teno līdzdarbības atbalsta pro-
jektu «Pavasara diena gadu baro».

2. un 3. maijā fonda darbinieki
sadarbībā ar novadu pašvaldībām,
sociālajiem dienestiem un pagastu
pārvaldēm nogādāja sēklas un
stādus projekta mērķa grupas da-
lībniekiem. Reizē ar sēklām un stā-
diem ģimenes saņēma arī vajadzīgos
padomus, kā pareizi sēt, stādīt
augļu kociņus un izaudzēt labu
ražu. Nepieciešamās konsultācijas
projekta dalībnieki varēs saņemt
visas sezonas garumā.

Projekta mērķis – veicināt fon da
teritorijā dzīvojošo mazaizsargāto
iedzīvotāju, īpaši ģimeņu ar bērniem,
iesaitīšanu līdzdarbī bas aktivitātēs
savas dzīves apstākļu kvalitātes
uzlabošanā, ap gūt nepieciešamās
prasmes dārzkopībā, ēdienu gata-
vošanā un izaudzēto produktu sa-
gatavošanā ziemai. Projektu finansē
Borisa un Ināras Teterevu fonds.

Pieteikšanās projekta aktivitā -
tēm bija izsludināta jau marta sāku-

mā. Šajā gadā iedzīvotāju aktivitāte
bija neparasti liela. Pieteicās 87
maznodrošinātās un trūcīgās ģime-
nes. Projektā paredzēto 50 ģi meņu
vietā tika apstiprinātas 76 ģi menes
no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu
un Vārkavas novada. Diemžēl fi-
nansējuma trūkuma dēļ 11 mazno -
drošinātām ģimenēm dalību projek -
tā nācās atteikt. Visvairāk preten -
dentu aktivitātēm pieteicās no Rie -
biņu novada – kopā 40 trūcīgās ģi-
menes.

Iesniegtajos pieteikumos tika
izteikta vēlme audzēt dažādus dār -
zeņus, visvairāk bietes, burkānus
un gurķus. Tāpat kā pagājušajā
gadā, liels pieprasījums bija pēc
kartupeļu sēklas, augļu kokiem un
ogulājiem. Daudzas ģimenes ir ie-
plānojušas ierīkot siltumnīcas un
prasīja siltumnīcu plēvi, vairākām
ģimenēm ražas paātrināšanai bija
nepieciešams agrotīkls. No dārzeņu
dēstiem vis vairāk pieprasīti ir kāpostu,
tomātu un paprikas stādi. Balsto -
ties uz pagājušā gada pozitīvo pie-
redzi, arī šogad sēklas tika iepirktas

SIA «Kurzemes sēklas», augļu ko -
kus un ogulājus piegādāja ZS «Spro -
gas», siltumnīcu plēve un ag rotīkls
tika iegādāti SIA «Silja».

Vasaras otrajā pusē ģimenēm
ar bērniem tiks organizētas praktiskas
apmācības ēdienu gatavo šanā no
dažādiem dārzeņiem, izaudzēto
dārzeņu un augļu konservēšanā un
sagatavošanā zie mai. Bērniem būs
iespēja aiz braukt ekskursijā uz uz-
ņēmumu SIA «Latgales dārzeņu lo-
ģistika», kas atrodas Kārsavas no-
vada Mež vidu pagastā, lai apskatītu,
kā audzē tomātus lielā siltumnīcu
kompleksā «Mežvidi», no kurie nes
tomāti un gurķi nonāk lielveikalu
plauktos.

Projektā iesaistītajām ģime nēm
līdz rudenim būs čakli jāstrādā, lai
izaudzētu bagātīgu ražu savam
galdam un daļu no izau dzētā ziedotu
veco ļaužu pansionātiem un aprūpes
centriem.

Janīna Beča,
projekta koordinatore

Maznodrošinātās ģimenes saņem sēklas un stādus

Iedzīvotāji sāk īstenot pašvaldības mazo grantu projektus
2016. gada 12. maija ārkārtas

domes sēdē apstiprināti Riebiņu
novada domes mazo grantu pro -
jektu konkursa «Ieguldīsim sa vu
darbu novada attīstībā» rezultāti
Riebiņu novada pašvaldības finan -
sējuma saņemšanai 2016. gadā. 

Riebiņu novada vietējās inicia-
tīvas grupas un biedrības tika aicinā -
tas piedalīties projektu konkursā, iz -
strādājot projektus, kas veicina tūris -
ma, kultūras, izglītī bas, sporta, brīvā
laika un vides sakopšanas aktivitāšu
popularizēšanu un lauku iedzīvotāju
iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Iedzīvotāju atsaucība ar katru
gadu pieaug – šogad tika iesniegti
19 projektu pieteikumi, kuru ko pējā
pieprasītā summa divkārt pār sniedza
pašvaldības budžetā plānotos EUR
5000,00 šim pasākumam. Konkursā
piedalījās 6 novadā darbojošās biedrī -
bas un 13 iniciatīvu grupas. Vislie-
lākais projektu pieteikumu skaits bija
no Riebiņu pagasta – 7, Rušonas

pagastā – 4 projektu pieteikumi,
Galēnos – 3, Stabulniekos un Sīļu-
kalnā – katrā 2 projekti un 1 projek -
ta pieteikums Silajāņu pagastā.

Projektu vērtēšanas komisija se -
cināja, ka šogad projekti gata voti,
risinot iedzīvotājiem aktuā las prob-
lēmas – puse no projektu pie teiku -
miem iesniegti ar mērķi labiekārtot
novada kapsētas un dievnamus.
Tāpat iedzīvotāji izrādījuši iniciatīvu
sakārtot pagas tu centru teritorijas
Aglonas Sta cijā un Stabulniekos,
ierīkot spē ļu un atpūtas vietas bēr-
niem Kas tīrē un Riebiņu PII «Sprī-
dītis», izgatavot skatuves tērpus
pašdarbības kolektīviem, organizēt
radošās darbnīcas un praktiskos
seminārus Galēnu iedzīvotājiem,
kā arī citas vērtīgas idejas iedzīvotāju
vides uzlabošanai novada teritorijā.

Ņemot vērā projektu pieteikumu
lielo īpatsvaru kapsētu un dievnamu
labiekārtošanai, vērtēšanas komisija
šogad pilnā apmērā vai daļēji atbal-

stīja visus šim mērķim iesniegtos
projektu pieteikumus. Tādējādi pro-
jektu ietva ros tiks uzlabota apkārtējā
vi de vai infrastruktūra Skangeļu
vec ticībnieku lūgšanu namā, Opolos,
Salenieku, Maltas Trūpu, Sila jāņu,
Kokoriešu, Baibu, Riebiņu, Gailīšu
un Eikšas kapsētās. Papildus šiem
projektiem tiks labiekārtots Stabul-
nieku pagasta centrs un iegādāti
jauni skatuves tērpi vokālajam an-
samblim «Zapevočki». 

Kopējā projektiem piešķirtā sum-
ma – EUR 5347,38. Visi pro jekti ie-
sniedzējiem jārealizē līdz 2016.
gada decembrim. 

Riebiņu novada domes Attīstības
un plānošanas daļas speciā listi vēl
veiksmi visiem projektu iesniedzējiem,
realizējot apstiprinātos projektus,
un cer uz iedzīvotāju atsaucību un
sadarbību arī nākamajā gadā. 

Projektu vadītāja 
A. Meluškāne 

Vasaras brīvlaikā nekursēs autobuss
Līdz ar autobusu vadītāju atvaļinājumu, skolēnu brīvlaiku un

plānotajiem autobusu remontdarbiem no šī gada 6. jūnija NEKURSĒS
autobuss maršrutā Stabulnieki–Dravnieki–Sīļukalns–Galēni–
Meža Trūpi–Preiļi. Autobuss atsāks kursēt iepriekšminētajā maršru -
tā no 2016. gada 29. augusta.

Sludinājums par atklātu izsoli
Riebiņu novada dome informē, ka ar 2016. gada 17. maija

domes sēdes lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 8) apstiprināti rūpnieciskās
(pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas
pagasta Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša,
Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeros atklātas
izsoles noteikumi. Izsole notiks 2016. gada 16. jūnijā plkst. 10.00
Riebiņu novada domes kultūras centra Mazajā zālē, Saules ielā 8,
Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Interesentus aicinām
iepazīties ar izsoles noteikumiem un kārtību pašvaldības vietnē
www.riebini.lv vai domes sekretariātā. 

Projekti e-Twinning vidē Galēnu pamatskolā
Aizvadītajā mācību gadā Galēnu pamatskolas 3. un 4. klase

pieda lījās Rumānijas e-Twinning projektā «Peace Message».
Ņemot vērā, ka mūsdienās daudzviet notiek bruņoti konflikti, ir
bū tiski par to runāt ar audzēkņiem, jo mēs visi vēlamies dzīvot
la bākā pasaulē.

Projekta ietvaros audzēkņi mācījās brīvi un radoši izteikt savas
domas, jūtas un vēlmes mākslas darbos, zīmējumos, plakātos un
vēstījumos. Skolēni rakstīja miera ziņas angļu valodā, tulkoja vārdu
«miers» arī citās pasaules valodās. Audzēkņi saprata, ka saglabāt
mieru pasaulē ir ļoti svarīgi, tādēļ skolēnos tika audzināta iecietība,
līdzjūtība un tolerance. Ar saviem darbiem audzēkņi piedalījās starp -
tautiskajā izstādē «Peace Message», kas maijā notika Timisoara
pilsētā, Rumānijā.

Jāpiebilst, ka no 2016. gada janvāra līdz maijam Galēnu pamat -
skolas skolēni iesaistījās Lietuvas projektā «Flower in a child's
hand», kuru organizēja skola Ązuoliukas, Lietuvā. Skolēni izveidoja
video par savu skolu, ko ievietoja Twin Space platformā. Tāpat
skolēni zīmēja, aplicēja, fotografēja ziedus un veidoja foto galerijas.
Bet jau nākamgad plānojam organizēt savus projektus un iesaistīt
citu valstu audzēkņus.

Galēnu pamatskolas skolotāja 
E. Leimane

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2016. gadā
11. jūnijā plkst. 12.00 – Kapenieku kapsētā.
11. jūnijā plkst. 14.00 – Bukšinu kapsētā.
11. jūnijā plkst. 14.30 – Sprindžu kapsētā.
12. jūnijā plkst. 15.00 – Sila kapsētā (Ondzuļos).
18. jūnijā plkst. 12.00 – Teilānu kapsētā.
18. jūnijā plkst. 14.00 – Saunas Vulānu kapsētā.
19. jūnijā plkst. 13.00 – Kristapiņu kapsētā.
19. jūnijā plkst. 15.00 – Kokoriešu kapsētā.
26. jūnijā plkst. 15.00 – Žogotu kapsētā.
2. jūlijā plkst. 13.00 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā.
2. jūlijā plkst. 13.00 – Solkas kapsētā.
3. jūlijā plkst. 12.00 – Rušonas kapsētā.
9. jūlijā plkst. 13.00 – Eikšas kapsētā (ar svēto Misi). 
9. jūlijā plkst. 14.00 – Krištobu kapsētā. 
9. jūlijā plkst. 15.00 – Seiļu kapsētā.
16. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.
23. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā (ar svēto 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.

Aicinājums Maltas 
Trūpu kapsētas piederīgajiem

Lai uzlabotu telpas kvalitāti un iesaistītu iedzīvotājus, kas ar
savu ieguldījumu veicinātu novada attīstību, iniciatīvu grupa «Mal -
tas Trūpu kopiena» iesniedza projekta pieteikumu «Mēs – kapsētai»
Riebiņu novada domes izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā
«Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā». Projekta mērķis – uzstādīt
jaunu žogu kapsētai. Riebiņu novada dome projektu atbalstīja ar
maksimālo finansējumu EUR 600,00 apmērā. Lai projektu īstenotu
pilnībā, aicinām Maltas Trūpu kapsētas piederīgos finansiāli at -
balstīt kapsētas labiekārtošanu. 

Banka: Swedbank, konts: LV18HABA0551035530890 vai sa-
zinoties personīgi: Arturs Vaivods, mob. tālr. 26757868; 26231416.

Noslēdzoties mācību gadam, tiek sveikti 
labākie novada skolēni un pedagogi

30. maijā Riebiņu novada
izglītības iestāžu skolēni, skolotāji
un vecāki pulcējās Riebiņu KC
uz tradicionālo mācību gada no-
slēguma pasākumu, kas notika
jau septīto reizi. Pasākuma dalīb -
niekus uzrunāja un balvas pasnie -
dza novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis, bet par sko-
lēnu mācību gada sasniegumiem
informēja Izglītības jautājumu
koordinatore Evelīna Visocka. 

Par sasniegumiem mācību priekš-
metu olimpiādēs, ārpusklases kon-
kursos un sporta sacensībās Rie-
biņu novada domes diplomus un
naudas balvas kopumā saņēma 121
skolēns, bet Atzinība un naudas
balva par rezultatīvu darbu skolēnu
sagatavošanā tika pasniegta 11

pedagogiem: Ārijai Pudulei, Innai
Kabarei, Ārijai Bergmanei-Sprū-
džai, Ritai Pudānei, Mārītei Pok-
šānei no Riebiņu vidusskolas; Jā-
nim Upeniekam un Annai Kuprei
no Galēnu pamatskolas; Līgai
Čačai un Zintai Bruzgulei no Sī-
ļukalna pamatskolas; Teklai Skabai
un Valentīnai Mičulei no Drav-
nieku pamatskolas. 63 skolotāji
un iestāžu vadītāji par paveikto
darbu saņēma Pateicības rakstus.

Mācību priekšmetu olimpiādēs
kopā iegūtas 75 godalgotas vietas,
tajā skaitā valsts līmeņa olimpiādēs
2. vieta vēsturē Riebiņu vidusskolas
9. klases skolniecei Rasmai Or-
manei (skolotāja Ārija Pudule),
3. vieta atklātajā ķīmijas olimpiādē
Galēnu pamatskolas 8. klases sko -

lēnam Matīsam Sondaram (sko-
lotāja Anna Kupre). Starpnovadu
un reģionālajās olimpiādēs – 42
godalgotas vietas, bet novada rī-
kotajās četrās olimpiādēs – 31.
Jāpiebilst, ka novadā pirmoreiz
tika izveidota vienota punktu sis-
tēma sporta rezultātu izvērtēšanai.
Kopā tika apbalvoti 36 skolēni.

Mācību gada noslēguma pa-
sākumā visu izglītības iestāžu sko -
lēni uzstājās ar dažādiem priekš-
nesumiem, bet visus apbalvotos
sveica Anitas Randares vadītais
Riebiņu vidusskolas tautu deju
kolektīvs.

Izglītības jautājumu
koordinatore

Evelīna Visocka

Tradicionālā izcilnieku kopbilde ar novada domes priekšsēdētāju Pēteri Rožinski un Izglītības jautājumu
koordinatori Evelīnu Visocku.
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DOMES LĒMUMI
12. maijā notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Apstiprina mazo grantu projektu 
konkursa rezultātus

Domes sēdē deputāti apstiprināja mazo grantu projek -
tu konkursa «Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā»
rezultātus Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņem -
šanai 2016. gadā. Par apstiprinātajiem projektiem, to mēr -
ķiem un finanšu apmēriem lasiet rakstā «Iedzīvotāji sāk
īstenot pašvaldības mazo grantu projektus».

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:

‚ ar SIA «INGRID A» par degvielas iegādi Riebiņu
novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu EUR
52 622,40 (bez PVN);

‚ ar SIA «DEPO DIY» par celtniecības materiālu pie -
gādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 25 708,97 (bez PVN);

‚ ar SIA «DEPO DIY» par elektropreču un elektroin-
stalācijas materiālu piegādi Riebiņu novada domes vaja -
dzībām ar piedāvāto līgumcenu EUR 9 184,13 (bez PVN);

‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas
darbu (planēšana, profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2016. gadā
(1. daļa «Riebiņu novada Galēnu un Sīļukalna pagasta paš -
valdības autoceļi») ar piedāvāto līgumcenu EUR 7 902,92
(bez PVN);

‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas
darbu (planēšana, profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2016.
gadā (2. daļa «Riebiņu novada Stabulnieku, Silajāņu un Rie -
biņu pagasta pašvaldības autoceļi») ar piedāvāto līgumcenu
EUR 21 412,19 (bez PVN);

‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils
ceļu rajons par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar sais t -
 vielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planē -
šana, profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2016. gadā (3. daļa
«Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļi»)
ar piedāvāto līgumcenu EUR 15 157,56 (bez PVN);

‚ ar SIA «KEM» par projektēšanas darbiem un autor -
uzraudzību Riebiņu novada grants ceļu pārbūvei Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros (1. daļa «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašval -
dības autoceļu Nr. 20 Kliškovas–Sededži–Stupāni km
0,00–1,10 un Nr. 42 Kliškovas–Sededži km 1,76–2,46 pār-
būve») ar piedāvāto līgumcenu EUR 4365,00 (bez PVN);

‚ ar SIA «KEM» par projektēšanas darbiem un autor -
uzraudzību Riebiņu novada grants ceļu pārbūvei Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros (2. daļa «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašval -
dības autoceļa Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–
1,82 pārbūve») ar piedāvāto līgumcenu EUR 4413,50 (bez
PVN);

‚ ar SIA «KEM» par projektēšanas darbiem un autor -
uzraudzību Riebiņu novada grants ceļu pārbūvei Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros (3. daļa «Riebiņu novada domes Rušonas pagasta
pašvaldības Kastīres ciemata Nr. 15 Upes iela km 0,00–0,62
pārbūve») ar piedāvāto līgumcenu EUR 2182,00 (bez PVN);

‚ ar IK «Metrs» par projektēšanas darbiem un autor -
uzraudzību Riebiņu novada grants ceļu pārbūvei Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros (4. daļa «Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašval -
dības autoceļa Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Balbārži km 0,00–
2,50 un Nr. 7 Antāni–Kotlerova km 1,20–2,10 pārbūve») ar
piedāvāto līgumcenu EUR 5562,00 (bez PVN);

‚ ar SIA «KEM» par projektēšanas darbiem un autor -
uzraudzību Riebiņu novada grants ceļu pārbūvei Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros (5. daļa «Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašval -
dības autoceļu Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,00–3,42 pārbū -
ve») ar piedāvāto līgumcenu EUR 8293,50 (bez PVN);

‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldī -
bas autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā 
(1. daļa «Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uz-
turēšanas darbu veikšana 2016. gadā») ar piedāvāto līgum -
cenu EUR 119 831,11 (bez PVN);

‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā (2. daļa
«Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar melno segumu
bedrīšu remontam ar bitumena emulsiju un šķembām vai as -

faltbetonu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016. ga -
dā») ar piedāvāto līgumcenu EUR 12 198,00 (bez PVN);

‚ ar SIA «WATEX» par dzeramā ūdens sagatavošanas
iekārtu piegādi un uzstādīšanu Riebiņu novada Bašķu, Si -
lajāņu un Stabulnieku ciematā (1. daļa «Dzeramā ūdens sa-
gatavošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Riebiņu novada
Bašķu ciematā») ar piedāvāto līgumcenu EUR 3624,00
(bez PVN);

‚ ar SIA «WATEX» par dzeramā ūdens sagatavošanas
iekārtu piegādi un uzstādīšanu Riebiņu novada Bašķu, Sila -
jāņu un Stabulnieku ciematā (2. daļa «Dzeramā ūdens sa-
gatavošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Riebiņu novada
Silajāņu ciematā») ar piedāvāto līgumcenu EUR 3624,00
(bez PVN);

‚ ar SIA «WATEX» par dzeramā ūdens sagatavošanas
iekārtu piegādi un uzstādīšanu Riebiņu novada Bašķu,
Silajāņu un Stabulnieku ciematā (1. daļa «Dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Riebiņu no -
va da Stabulnieku ciematā») ar piedāvāto līgumcenu EUR
5308,20 (bez PVN);

‚ ar ZS «Lapegles 2» par malkas piegādi 2016./2017.
gada apkures sezonai Riebiņu novada domes vajadzībām ar
piedāvāto līgumcenu EUR 17 496,00 (bez PVN);

‚ ar SIA «Auto Welle» par specializētā autotransporta
iegādi Riebiņu novada Sociālā dienesta vajadzībām ar pie-
dāvāto līgumcenu EUR 37 157,85 (bez PVN). Līgums tiks
slēgts tikai projekta apstiprināšanas gadījumā;

‚ ar SIA «Zeize» par informatīvās infrastruktūras izveidi
Riebiņu novadā (1. daļa «Ielu norādes zīmes, virzienu no -
rādes zīmes, «Virziena rādītājs» Nr. 704, stabi») ar piedā -
vāto līgumcenu EUR 4588,49 (bez PVN). Līgums tiks
slēgts tikai projekta apstiprināšanas gadījumā;

‚ ar SIA «SIGNUM» par informatīvās infrastruktūras
izveidi Riebiņu novadā (4. daļa «Informatīvais tūrisma
stends») ar piedāvāto līgumcenu EUR 1294,93 (bez PVN).
Līgums tiks slēgts tikai projekta apstiprināšanas gadījumā;

‚ ar SIA «SIGNUM» par informatīvās infrastruktūras
izveidi Riebiņu novadā (2. daļa «Informācijas objektu norā -
des stendi») ar piedāvāto līgumcenu EUR 742,50 (bez PVN).
Līgums tiks slēgts tikai projekta apstiprināšanas gadījumā;

‚ ar SIA «Zeize» par informatīvās infrastruktūras iz -
veidi Riebiņu novadā (3. daļa «Administratīvi teritoriālās vie -
nības nosaukuma zīme») ar piedāvāto līgumcenu EUR 2013,33
(bez PVN). Līgums tiks slēgts tikai projekta apstiprināšanas
gadījumā;

‚ ar SIA «Čivix» par gaismas aparatūras iegādi un uz-
stādīšanu Riebiņu novada kultūras namos ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 38 630,00 (bez PVN). Līgums tiks slēgts
tikai projekta apstiprināšanas gadījumā.

Apstiprina biedrību projektiem līdzfinansējumu
Domes sēdē nolemts piešķirt līdzfinansējumu biedrībām,

kas sagatavojušas un iesniegušas projektus ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Dar -
bības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju» dažādu aktivitāšu ietvaros.

Tā domes sēdē noteikts, ka projekta «Svētā Nikolaja
Riebiņu pareizticīgo baznīcas fasādes atjaunošana» pie-
teikuma atbalstīšanas gadījumā no budžetā paredzētajiem
projektu līdzfinansēšanas līdzekļiem biedrībai «Ticības
avots» piešķirt līdzfinansējumu EUR 1028,18 apmērā, kas
ir 10 % no kopējām projekta izmaksām. 

Projekta «Sīļukalna pagasta Opolūs un Teilānu kapu
ūdens ņemšanas vietas ierīkošana» atbalstīšanas gadījumā
piešķirt Sīļukalna pamatskolas vecāku biedrībai «Saulrozītes»
līdzfinansējumu EUR 282,00 apmērā no projektu līdzfi-
nansējumiem paredzētiem līdzekļiem.

Projekta «Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabul -
nieku pagastā» atbalstīšanas gadījumā nolemts piešķirt
biedrī bai «Atspulgs L» līdzfinansējumu EUR 341,70 apmērā.

Projekta «Roberta Mūka muzeja ēkas siltināšana,
jumta nomaiņa un vides pieejamības nodrošināšana»
atbalstīšanas gadījumā piešķirt biedrībai «Galēnu kultūrvēstures
biedrība» līdzfinansējumu EUR 4345,76 apmērā.

Projekta «Rušonas Sabiedriskā centra fasādes deko-
ratīvā apmetuma izveidošana un centrālapkures ierīko-
šana» atbalstīšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu
EUR 2500 no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas «Dotācijas
biedrībām».

Projekta «Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi ceļā
uz Latvijas simtgadi», kura ietvaros paredzēts Riebiņu no -
vada pašdarbības kolektīviem izgatavot tautas tērpus, atbalstī -
šanas gadījumā nolemts piešķirt līdzfinansējumu EUR
1735,67 no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas «Dotācijas
biedrībām».

Projekta «Sanitārā mezgla izbūve pie Vidsmuižas kato -
ļu baznīcas» atbalstīšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu
EUR 2600 no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas «Dotācijas
biedrībām».

Projekta «Riebiņu katoļu baznīcas interjera kosmē-
tiskais remonts» atbalstīšanas gadījumā piešķirt līdzfinan-
sējumu EUR 2500 no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas
«Dotācijas biedrībām».

Projekta «Pieniņu Romas katoļu baznīcas dārza labie -
kārtošana ar stāvlaukuma izbūvi» atbalstīšanas gadījumā

piešķirt Pieniņu Romas katoļu draudzes līdzfinansējumu
EUR 4894,50 apmērā no projektu līdzfinansējumiem pare-
dzētiem līdzekļiem.

Savukārt projekta «Grāmatas «Mūka ķēķis» izdošana»
atbalstīšanas gadījumā nolemts piešķirt līdzfinansējumu
EUR 200 no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas «Dotācijas
biedrībām» Galēnu Kultūrvēstures biedrībai, kas minēto
projektu iesniegusi ASV vēstniecībā. Projekts paredz izdot
radošās grupas «Mūka ķēķis» dzejoļu grāmatu nekomerciā -
liem nolūkiem

Nolemts līdzfinansējumu piešķirt saskaņā ar Riebiņu no -
vada domes 2015. gada 17. februāra lēmumu Nr. 7 (pro to -
kols Nr. 3) «Noteikumi par Riebiņu novada domes finan -
siālā atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedriskām organizāci -
jām no pašvaldības budžeta».

Arī pašvaldība iesniegusi projektu pieteikumus
Domes sēdē apstiprināti arī vairāki novada domes pro -

jekti, kas iesniegti ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lau -
ku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» dažādu
aktivitāšu ietvaros.

Nolemts iesniegt projektu «Informatīvās infrastruktūras
izveide Riebiņu novadā». Projekta pieteikuma atbalstīšanas
gadījumā no budžetā paredzētajiem projektu līdzfinansēšanas
līdzekļiem piešķirt līdzfinansējumu EUR 3240,58 apmērā,
kas ir 31 % no attiecināmajām projekta izmaksām. Paš valdī -
bai paredzēt priekšfinansējumu EUR 10 453,49 ap mērā
2016./2017. gada budžetā. Minētā projekta ietvaros ir pare -
dzēts iegādāties un uzstādīt informatīvo infrastruktūru visos
Riebiņu novada pagastos – Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku,
Silajāņu, Riebiņu un Rušonas pagastā: ielu norādes zīmes –
75 gab., virzienu norādes zīmes – 33 gab., «Virziena rādī -
tājs» Nr. 704. ceļa zīme – 5 gab., stabi ar stiprinājumiem –
70 gab., informācijas objektu norādes sten di – 9 gab., admi-
nistratīvi teritoriālās vienības nosaukumu zīmes – 33 gab.,
informatīvie tūrisma stendi – 7 gab. Paš valdība nodrošinās
iegādātās infrastruktūras – pamatlīdzekļu uzstādīšanu dabā.

Nolemts iesniegt projektu «Mūsdienīgas gaismas apa -
ratūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu
sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada
kultūras namos». Projekta apstiprināšanas gadījumā paš -
valdībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 46 742,30 (ar
PVN 21 %). Paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no at-
tiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 3863,00, kā arī neat-
tiecināmās izmaksas – PVN 21 % EUR 8112,30 apmērā,
no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem
2016./2017. gada budžetā.

Apstiprināts iesniegt projektu «Specializētā autotrans -
porta iegāde Riebiņu novada Sociālā dienesta vajadzī -
bām». Projekta kopējās izmaksas ir EUR 44961,00 (ar
PVN 21 %). Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai
paredzēt priekšfinansējumu EUR 44961,00 (ar PVN 21 %).
Nolemts paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no attieci-
nāmajām izmaksām, tas ir EUR 2000,00, kā arī neattiecināmās
izmaksas EUR 19 157,85 un PVN 21 % EUR 7803,15
apmērā no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem
līdzekļiem 2016./2017. gada budžetā.

Domes deputāti pieņēma lēmumu piedalīties Izglītības
un zinātnes ministrijas organizētajā projektu konkursā un
iesniegt projektu «Sporta inventāra un aprīkojuma iegā -
de sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada
izglītības iestādēs». Nolemts paredzēt līdzfinansējumu
EUR 3451,00 apmērā no projektu līdzfinansējumiem pare-
dzētiem līdzekļiem

17. maijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Tiks apbalvoti labākie skolēni un pedagogi
Domes sēdē tika apstiprināta kārtība, kādā Riebiņu

novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti
par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases
konkursos un sporta sacensībās 2015./2016. mācību gadā.

Diplomu un naudas balvu saņems skolēni, kuri ieguvuši
godalgotās vietas novada, starpnovadu, atklātajās, reģionālajās
un valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs, kuri aktīvi
piedalījušies ārpusklases konkursos, kā arī par panākumiem
sporta sacensībās. Skolēnu un pedagogu apbalvošana noti -
ka mācību gada noslēguma pasākumā Riebiņu KC 2016.
gada 30. maijā.

Piešķir sociālās dzīvojamās mājas statusu
Dzīvojamajā māja Skolas ielā 8, Stabulniekos ir paš -

valdībai piederošā māja, tajā atrodas 16 dzīvokļi. Ar 2015.
gada 17. novembra domes sēdes lēmumu šīs mājas atse -
višķiem dzīvokļiem tika piešķirts sociālā dzīvokļu statuss.
Lai iesniegtu projektu darbības programmā «Izaugsme un
nodarbinātība» 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energo-
resursu izmantošanu pašvaldību ēkās» ar mērķi paaugstināt
ēkas energoefektivitāti, domes deputāti pieņēma lēmumu
piešķirt sociālās dzīvojamās mājas statusu pašvaldībai pie-
derošajai dzīvojamajai mājai Stabulnieku pagasta Stabulnie -
kos, Skolas ielā Nr. 8.



4. 2016. gada jūnijs

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.

Pavasara kross ar Anitu Kažemāku Riebiņos
Jau otro gadu pēc kārtas Rie-

biņu novadā ir aizritējis atjau-
notais «Pavasara kross ar Anitu
Kažemāku», kas 21. maijā, saulai -
najā sestdienā pulcēja skrējējus
ne tikai no Riebiņu, bet arī no
Preiļu un Līvānu novada, kop-
skaitā – gandrīz 90 dalībniekus. 

Pirms skrējēji stājās uz starta
līnijas, Riebiņu vidusskolas direk -
tore Ineta Anspoka, skolas sporta
skolotāja un skrējiena organizatore
Mārīte Pokšāne, kā arī novada spor -
ta komisijas priekšsēdētājs Ro lands
Naglis sveica riebiņieti, Latvijas
garo distanču skrējēju un šī krosa
patronesi Anitu Kažemā ku ar izcī -
nīto ceturto vietu «Lattelecom» Rī -
gas maratonā un izpildīto Riodeža -
neiro Olimpisko spēļu normatīvu.

Sasaistot skriešanu ar Anitas
Kažemākas vārdu, jau otro gadu
izdodas pulcēt daudz interesentu,
kam patīk skriešana. Kā atzina
pati Anita: «Tā kā šogad ir Olim-
piskais gads, tad sacensību veidā
man, kā sportistei un trenerei, ir
vēlme jaunos un mazos sportistus
pievērst aktīvam un veselīgam dzī -
vesveidam». Un šogad tas izdevās
pilnībā, jo skrējēju īpatsvars sa-
censībās, kas aizritēja sportiskā
gai sotnē pie Riebiņu vidusskolas, –
tieši gados jauni sportisti. 

Lai šis skrējiens noritētu, lielu
paldies ir jāsaka Riebiņu novada
domei par finansiālo atbalstu, Rie -
biņu vidusskolai un sporta skolo-
tājām Mārītei Pokšānei un Skaid-
rītei Vulānei, pedagoģei Annai

Meluškānei un visiem palīgiem –
gan sacensību starta un finiša
zonā, gan visā trasē. Paldies Rie-
biņu vidusskolas pavārēm par sa-
rūpēto tēju un garšīgo putru,
sporta komisijas loceklim Jānim
Upeniekam par rezultātu fiksēšanu
un koordināciju. Paldies AS «Prei -
ļu siers» par sarūpētajiem biez -
piena sieriņiem «Mazulītis» un
dabīgajam minerālūdenim VEN-
DEN no Gaujas Nacionālā Parka,
kas sarūpēja ūdeni, lai katrs da-
lībnieks varētu gan atveldzēties
pēc finiša, jo laika apstākļi bija ļoti
vasarīgi, gan uzņemt ātros ogļhi -
drātus no biezpiena sieriņiem. Liels
paldies jāsaka SIS Latvija un
vei kalam «42KM» par sarūpētajām
balvām ātrākajiem skrējējiem.

Jāpiebilst, ka pēc finiša visi
sportisti un arī līdzjutēji savus

spēkus varēja pārbaudīt basketbola
soda metienos. Tāpat tradicionāli
tika pasniegta specbalva: aizsaulē
aizgājušā skolas pedagoga, aktīva
sportista Guntara Ormaņa balva
kuplākajai un sportiskākajai ģi-
menei, ko saņēma Adamoviču
ģimene no Preiļiem.

Kā pēc skrējiena uzsvēra po-
tenciālā Riodežaneiro Olimpisko
spēļu dalībniece, turpinot ierasto
tradīciju, arī nākamgad šis kross
notiks, cerot, ka tas pulcēs vēl vai -
rāk dalībniekus. Bet ar šī gada
skrējiena sacensību rezultātiem
var iepazīties pašvaldības vietnē
http://riebini.lv/lv/nozares/sports/no
likumi un fotogrāfijas aplūkot http://
riebini.lv/lv/galerija/2016gads 

Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Noslēdzies 2016. gada novada atklātais volejbola
čempionāts vīriešu un sieviešu komandām

Vairāk nekā mēnesi Riebiņu
vidusskolas sporta zālē, kurā ir
pilnībā atjaunots sporta zāles
grīdas segums, aizritēja novada
atklātais volejbola čempionāts
vīriešu un sieviešu komandām. 

Vīriešu komandu konkurencē
sacensības iesāka 8 komandas: di -
vas pašu vienības, pārstāvot Rie-
biņus un Sīļukalnu, kā arī komanda
no Krāslavas, Dagdas, Vecvārka-
vas, Līvāniem, komanda «Leven»
un «Volejbola attīstība Latgalē».
Sieviešu konkurencē bija uz pusi
mazāk komandu – četras: Preiļi,
«Līvānu mežsaimnieks», Rēzekne
un Krāslava. 

Vīriešu komandu vidū labāko
četriniekā iekļuva Riebiņi, Līvāni,
Krāslava un komanda «Leven».
Augstākā vieta no mūsējiem –
Riebiņu komandai, kas spēlē par
bronzu (rezultāts 1:3) atzina lī-
vāniešu pārākumu, savukārt fi-
nālspēlē piecu setu cīņā, pārspējot
krāslaviešus, par turnīra uzvarē-
tājiem kļuva komandas «Leven».

Savukārt sieviešu komandas,
izspēlējot vienu apli, noskaidroja
savus spēku samērus. Ceturtā vie -
ta Dagdas skolniecēm, III vieta –
rēzeknietēm, sudraba godalgas –
Preiļu meitenēm, bet uzvarētā -
jas – «Līvānu mežsaimnieks» ko -
mandas meitenes.

Pēc finālspēlēm komandas pul-
cējās Riebiņu kultūras centrā, kur
tika pasniegti uzvarētāju kau si,
medaļas, pasniegtas balvas labā-
kajiem spēlētājiem – Vitai Školinai
(«Līvānu mežsaimnieks») un Vik-
toram Tarakanovam («Leven»).
Neiztika, protams, bez dejām, par
ko rūpējās Jānis Zieds-Ziediņš. 

Milzīgs paldies jāteic cilvē-
kiem, kas palīdzēja turnīra orga-
nizēšanā un norisē: Riebiņu vi-

dusskolas direktorei, skolas teh-
niskajam personālam, Riebiņu KC,
personīgi Kārlim Vilcānam, Dai -
nim Gorinam un visiem tiem, kas
palīdzēja un nodrošināja sacen -
sību veiksmīgu norisi.

Jāpiebilst, ka Riebiņu novada
volejbola turnīrs ir viens no reta-
jiem šāda statusa turnīriem Latgalē,
kas norisinās gandrīz divu mēnešu
garumā, jo atbilstoši nolikumam,
visas komandas savā starpā tiekas
vienreiz, lai noskaidrotu komandu
izvietojumu turnīra tabulā, kā arī
noskaidrotu play-off pārus, kas

tālāk turpina cīņas par godalgo-
tajām vietām. 

Jau nākamgad ir paredzētas
izmaiņas, taču tās neskars izspēles
kārtību, bet gan norises laiku –
visticamāk Riebiņu novada at-
klātais volejbola čempionāts 2017
atgriezīsies sev ierastajā rudens
pusē, kad vidusskolas sporta zālē
atkal sacentīsies spēcīgākās vo-
lejbola entuziastu komandas gan-
drīz no visas Latgales.

Sabiedrisko attiecību speciālists 
Rolands Naglis

2016. gada Riebiņu novada atklātā volejbola čempionāta spēcī gākās ko-
mandas – «Līvānu mežsaimnieks»  (1. attēlā) un «Leven»

PASĀKUMI JŪNIJĀ
Riebiņu KC
F 23. jūnijā plkst. 22.00 Riebiņu parka estrādē Līgo

nakts draiskā zaļumballe. Par jestriem dančiem gādās atrak -
tīvie brāļi Puncuļi. Programmā: Jāņuguns iedegšana, Līgu
un Jāņu sumināšana, romantiski izbraucieni ar limuzīnu Jāņu
nakts krāsā, alus ātrdzeršanas sacensības, slapjo krekliņu
konkurss un citas draiskas atrakcijas. Svētku kulminācijā –
pliko auglības skrējiens paradīzes tērpos! Ātrākajiem skrējē -
jiem un radošāko paradīzes tērpu īpašniekiem – vērtīgas pār-
steiguma balvas! Darbosies Līgo kafejnīca, Pozitīvā telšu
pilsētiņa, lielā nakts loterija – galvenā balva EUR 100, atpūta
viesu namā, dāvanas skaistumkopšanai un citas vērtīgas balvas.

Silajāņu KN
F 22. jūnijā plkst. 15.00 pasākums bērniem. Minēsim

mīklas, spēlēsim spēles, iesim rotaļās. Ieeja – bez maksas.

Galēnu KN
F 4. jūnijā plkst. 12.00 Bērnības svētki.
F 22. jūnijā plkst. 22.00 Ielīgošanas koncerts Galēnu

parkā. Pēc koncerta zaļumballe kopā ar grupu «Zaļā gais -
ma», darbosies bufete. Ieeja uz zaļumballi – EUR 3.

Rušonas KN
F 20. jūnijā plkst. 18.00 «Līgo svētku meistarklase!»,

vada Inta Reča.
F 22. jūnijā plkst. 21.00 «Ielīgošana Rušonā». Ar dzies -

mām, dejām un teātra skečiem ielīgosim Jāņu dienu!
Plkst. 23.00 zaļumballe, ko spēlēs brāļi Puncuļi. Ieejas
mak sa – EUR 3.

F 2. jūlijā plkst. 14.00  Bērnības svētki.

Sīļukalna KN
F 24. jūnijā plkst. 19.00 Jāņu dienas koncerts ar Sīļu -

kalna pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F 21. jūnijā plkst. 10.00 kino diena – filmas «Limu -

zīns Jāņunakts krāsa» demonstrācija, bet plkst. 11.00 ra -
do šā darbnīca – laiks sieram – siera siešana.

F 28. jūnijā plkst. 12.00 Pēterdienas ieskandināšana.
F 30. jūnijā plkst. 10.00 jauno novadpētnieku vasaras

skolas pirmā nodarbība «Novads, ļaudis un darbi: Riebiņu
pils 20. gadsimta 70. gados».

Ar visiem jūnijā 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 Medicīnas darbinieku diena. 17. jūnijā plkst. 15.00

tikšanās ar ģimenes ārsti Margaritu Kroli.

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

Atklājot sacensības (no kreisās), Riebiņu vidusskolas direk tore Ineta An-
spoka, riebiņiete un Latvijas garo distanču skrē jēju Anita Kažemāka un
sacensību organizatore un skolas sporta pedagoģe Mārīte Pokšāne.


