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Riebiņos izskanēja vokālās mūzikas
un skatuves runas konkurss «Balsis 2016»

Konkursa skatuves runas labākie un atraktīvākie – (no kreisās) Artūrs Rikovskis,
Annija Tumāne, Kaspars Ciematnieks un (otrajā rindā) Austra Elizabete Katkeviča.

24. februārī Riebiņu KC norisinājās skatuves runas konkurss
un vokālās mūzikas konkurss
«Balsis». Tas ik gadu pulcina kopā novada labākos daiļlasītājus
un dziedātājus.
Kā zināms, mūsu valsts tuvojas
savai simtgadei. Īstā svētku programmas īstenošana vēl tikai nākotnē,
bet mums ļoti gribējās jau šogad
padomāt, kādu dāvanu varētu pasniegt savai valstij jubilejā. Par

iedvesmas avotu kļuva 2008. gadā izdotā Riebiņu novada ļaužu
jaunrades darbu grāmata «Pieskāriens Riebiņu novadam», kas ir
īsti mīlestības vārdi savai dzimtajai
pusei, tāpēc arī abi konkursi tika
veltīti savam novadam.
Jāsaka – jauno mākslinieku
vidū nebija zaudētāju, jo visi rādīja lielisku sniegumu. Par to,
protams, paldies jāsaka arī viņu
skolotājiem un vecākiem. Taču

Riebiņu novada dome izsludina mazo grantu projektu konkursu
«Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā»
Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2016. gadā

Visaugstāko novērtējumu un iespēju pārstāvēt Riebiņu novadu konkursa «Balsis» pusfinālā
izcīnīja Sīļukalna pamatskolas 7.–9. klašu meiteņu vokālais ansamblis un vadītāja Zinta Bruzgule.

konkurss paliek konkurss, un tāpēc ir arī paši labākie. Gods pārstāvēt mūsu novadu Latgales skatuves runas konkursā ir četriem
skolēniem: Artūram Rikovskim
no Galēnu pamatskolas (skolotāja
Irita Livmane), Annijai Tumānei
no Galēnu pamatskolas (skolotāja
Elza Leimane), Kasparam Ciematniekam no Sīļukalna pamatskolas (skolotāja Zinta Bruzgule)
un Austrai Elizabetei Katkevičai

no Riebiņu vidusskolas (skolotāja
Diāna Bravacka).
Arī dziedātāju vidū bija paši labākie, kas novadu pārstāvēs konkursa «Balsis» pusfinālā. Tas ir Sīļukalna pamatskolas 7.–9. klašu vokālais ansamblis kopā ar savu skolotāju Zintu Bruzguli. Žūrijas komisiju locekļi noslēgumā izteica gandarījumu par dzirdēto un novēlēja
veiksmi ne tikai pusfinālistiem, bet
arī visiem konkursu dalībniekiem.

Liels paldies arī Riebiņu kultūras centram par pretimnākšanu,
abām žūrijas komisijām par godprātīgu darbu un pozitīvu attieksmi,
Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai par atbalstu, visām novada
skolām un to vadībai par atsaucību.
Tiksimies nākamgad!

Klašu audzinātāju
metodiskās apvienības vadītāja
Rita Pudāne

Skolu padomes tiekas Riebiņu PII «Sprīdītis»

Aicinām Riebiņu novada vietējās iniciatīvas grupas un biedrības piedalīties
projektu kunkursā, izstrādājot projektus, kas veicina tūrisma, kultūras,
izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu,
un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
Konkursa nolikumu un veidlapas skatīt www.riebini.lv
vai interesēties Attīstības un plānošanas daļā,
tālr. 65392649, 65324379

Jaunākais «Latvijas e-indekss» mērījums
Riebiņu novadu ierindo 3. vietā

Riebiņu novada dome ir saņēmusi informāciju par publiskās
pārvaldes digitālo attīstību valstī, kas tiek atspoguļota kā e-indekss
pašvaldībās un valsts iestādēs. Pētījumā piedalījās visas 119 pašvaldības un 102 valsts iestādes. Tā kā dažādām pašvaldībām ir
atšķirīgi resursi e-vides pilnveidošanai, Latvijas e-indeksa pašvaldību topi tiek dalīti trīs grupās: republikas nozīmes pilsētas,
lielie novadi ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 un mazie novadi.
Riebiņu novads starp mazajiem novadiem ir ierindojies ļoti
augstajā 3. vietā. Augstāk ir ierindojušies Strenču un Mērsraga
novads. Salīdzinot ar pagājušā gada datiem, Riebiņu novads ir pakāpies par 52 pozīcijām.
Uzvarētāji tiek noteikti, veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kur tiek vērtēti tādi faktori kā e-vides infrastruktūra, interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un
drošība (pašvaldību mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības
iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā).

Šādās tikšanās reizēs neiztrūkstoša sastāvdaļa – kopbilde.

Šī gada 11. februārī Riebiņu
pirmsskolas izglītības iestādē
«Sprīdītis» tikās Riebiņu novada
izglītības iestāžu padomju pārstāvji. Šis bija sestais gads, kad
skolu padomes tiekas šādā gaisotnē. Ar skanīgām dziesmām
ciemiņus sveica grupas «Saulīte»
audzēkņi, Riebiņu PII «Sprīdītis» padomes locekle Inga Meluškāne visām mammām veltīja
savu dziesmu.

Tikšanās laikā pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Lolita
Šmukste iepazīstināja ar pirmsskolas MA darbu, kā arī aicināja
visus klātesošos nelielā ekskursijā,
izstaigājot pirmsskolas izglītības
iestādes telpas. Savukārt mākslas
terapeite Natālija Rivža iepazīstināja klātesošos ar mākslas terapijas
principiem un novadīja mākslas
terapijas nodarbību, bet novada
izglītības jautājumu koordinatore

Evelīna Visocka pateicās visiem
vecākiem, kas iesaistās izglītības
iestāžu padomju darbā.
Kopīgi pie kafijas tases tika
gan apspriestas novada un izglītības
jomas aktualitātes, gan sirsnīgas
sarunas kolēģu un vecāku vidū.
Paldies Riebiņu PII «Sprīdītis»
padomei par atbalstu, organizējot
šo tikšanos.
Jeļena Harlamova,
Riebiņu PII «Sprīdītis» vadītāja
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Turpmāk pieteikšanās platību maksājumiem – tikai elektroniski

Par turpmāku informācijas apmaiņu un sadarbību novada domē vienojās
(no kreisās) SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra» Preiļu
konsultāciju biroja vadītāja Mārīte Vucenlazdāne, LAD Dienvidlatgales
Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece Ināra Lukaševiča
un novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

Turpmāk pieteikties platību
maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta
dienesta (LAD) Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu (EPS), tā,
tiekoties Riebiņu novada domē
ar novada domes priekšsēdētāju
Pēteri Rožinski un novada lauku

konsultantiem, informēja LAD
Dienvidlatgales Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja
vietniece Ināra Lukaševiča un
SIA «Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra» Preiļu konsultāciju biroja vadītāja Mārīte
Vucenlazdāne.

Zemes stunda būs arī Riebiņu novadā

Arī Riebiņu novada dome ir iesaistījusies Pasaules Dabas fonda
organizētajā un Pasaulē lielākajā akcijā – Zemes stunda, kas notiks
19. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30. Aicinām visus novada iedzīvotājus piedalīties šajā akcijā, simboliski izslēdzot gaismu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi
2016. gadam

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir
izsūtīti maksāšanas paziņojumi par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli
par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos. Šogad noteikti šādi NĪN maksāšanas termiņi: 31. marts, 16. maijs,
15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. Savukārt, ja samaksas
termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 procenti no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Jāuzsver,
ka, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu, un pārskaitījums jāveic uz kādu no tiem pašvaldības kontiem,
kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī maksājuma
mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par
zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra
numurs, par kuru veikts maksājums.
Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN
samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu pieejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv. Piemēram,
lietotāji, kuri autorizējušies pakalpojumam, portālā var iegūt informāciju
par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kas ir daudz ērtāk un būtiski taupa resursus,
kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos NĪN samaksas termiņu.

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi
ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām.
LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi,
arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs
brīdinājumus arī gadījumos, ja
klients aizmirsīs pieteikties kādam
no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11. aprīļa
līdz 22. maijam. Lai sniegtu visu
nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD šī gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo

teritoriju centros, aptverot visu
Latvijas teritoriju, bet no 11. aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un
palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem
klientiem, kuriem nav pieejams
dators ar interneta pieslēgumu,
iespēja iesniegt pieteikumus būs
gan minēto konsultāciju laikā,
gan arī apmeklējot LAD klientu
apkalpošanas centrus. Atbalstu
sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Lai nodrošinātu vienmērīgu
pāreju uz pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu elektroniskā
veidā, lauksaimnieki, kuri 2016.
gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz
15. aprīlim iesniedz pieprasījumu
LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, īpaši norādot LAD
klienta reģistrācijas numuru. LAD
veidlapas un kartes papīra formātā
pieprasījuma iesniedzējiem izsniegs no 25. aprīļa.

Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk
hektāru lauksaimniecības zemes,
un ja saimniecība piesakās LAP
pasākuma «Agrovide un klimats»
vai «Bioloģiskā lauksaimniecība»
atbalstam, tad atbalsta saņemšanai obligāti jāpiesakās tikai EPS
jau 2016. gadā.
LAD atgādina – lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz
līgums par LAD EPS izmantošanu.
Līguma forma ir pieejama gan
elektroniski LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē «Kā kļūt
par EPS lietotāju», gan arī jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā.
Aizpildītu līgumu var iesniegt
gan personīgi LAD klientu centros,
gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt
konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē,
rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv
vai zvanot uz informatīvo tālruni
67095000.

Lai vienotos par turpmāko sadarbību, šī gada 1. martā Riebiņu novada domē tikās nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu
fonds» valdes locekle Valija Vaivode un fonda ideju laboratorijas
koordinatore Inese Šuksta ar novada domes priekšsēdētāju Pēteri Rožinski un novada kultūras
centra vadītāju Ilgu Pokšāni.
Izvērtējot iepriekšējo sadarbību,
tika nolemts, ka 2016. gadā «Viduslatgales pārnovada fonda»
lielākie labdarības pasākumi,
akcijas un to noslēguma pasākumi notiks Riebiņu novadā.
Tā jau 30. aprīlī Riebiņu kultūras centrā notiks ziedotāju un
brīvprātīgo godināšanas pasākums,
kurā tiks teikts paldies fonda ziedotājiem, partneriem, kā arī brīvprātīgajiem par ieguldījumu sabiedrības labā.
Jūlijā norisināsies «Labdarības
Bumbu rallijs 2016». Šīs akcijas
ideja – pērkot biļeti par diviem
eiro, saņem savu unikālo bumbas
numuru, kas ļauj tās īpašniekam
izcīnīt balvu. Iegūtie līdzekļi tiek
novirzīti labdarībai – jauniešu ideju projektu konkursam un tā ietvaros atbalstāmajām iedzīvotāju
iniciatīvām «Viduslatgales pārnovadu fonda» teritorijā.

Augustā norisināsies labdarības
akcijas «Piepildīt sapni – 3» noslēguma pasākums – šīs akcijas
laikā bērniem ar īpašām vajadzībām tiek piepildīti sapnīši. Ģimenēm ir nepieciešams atbalsts
un sajūta, ka arī viņi mūsu valstij,
novadam, pagastam un mums visiem ir vajadzīgi. Tikai mēs paši
varam veidot sabiedrību ar dvēseli,
kurā ģimene un pats bērns justos
piederīgs, vajadzīgs, nozīmīgs,
mīlestības un uzmanības vērts.
Ģimenēm nepieciešama ne tikai
praktiska palīdzība, bet arī kāda
sen lolota sapņa piepildījums.
Lai pateiktos visu piecu novadu
krietnajiem cilvēkiem, kas savu
mūžu ir veltījuši darbam, pasākums
«Mūžs ziedots Darbam» Riebiņu
novadā paredzēts septembrī. Savukārt oktobrī Riebiņu novadā
notiks jau tradicionālās «Lūgšanu
brokastis», kur aicināto viesu vidū
būs uzņēmēji, pašvaldību un iestāžu vadītāji, izglītības, mākslas,
kultūras, sporta, nevalstiskā sektora
un garīgo konfesiju pārstāvji. Šāds
pasākums notiek, lai dotu iespēju
dažādiem sabiedrības pārstāvjiem
sanākt kopā un runāt par to, kas
svarīgs, lūgt Dieva svētību darbiem, veidot garīgu kopību un

saticību. Pasākuma laikā savāktie
ziedojumi tiek izlietoti pirms tam
izvirzītam mērķim.
Tiekoties ar pašvaldības vadītāju, nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» dalībnieces
iepazīstināja ar jauniešu brīvprātīgā
darba pieredzes apliecināšanas
vadlīnijām, kā arī informēja, ka
no 1. marta arī Riebiņu novadā
tiek uzsākta Brīvprātīgā darba
uzskaite, kura tiks piefiksēta grāmatiņā «Manas brīvprātīgā darba
stundas». Sīkāka informācija mājaslapā www.vlpf.lv
Tāpat tika sniegta informācija,
ka tuvākajās dienās tiks izsludināts mini ideju konkurss «Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2016». Konkursa mērķis ir
atbalstīt radošas un inovatīvas vietējo jauniešu iniciatīvas grupu idejas, kas veicina kultūras, izglītības,
sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un
jauniešu iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Idejas varēs tikt īstenotas
VLPF darbības teritorijā – Aglonas,
Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadā.

Riebiņu novadā norisināsies lielākie nodibinājuma
«Viduslatgales pārnovadu fonds» pasākumi

Riebiņu novada domes kontaktinformācija

Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Riebiņu novada domē vairākiem speciālistiem ir mainīts telefona numurs, tādēļ publicējam pašvaldības darbinieku kontaktinformāciju.

2016. gada marts

DOMES LĒMUMI

16. februārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina mazo grantu projektu
konkursa nolikumu

Novada domes deputāti domes sēdē apstiprināja nolikumu mazo grantu projektu konkursam «Ieguldīsim savu
darbu novada attīstībā» Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2016. gadā. Sēdē apstiprināta
mazo grantu projektu konkursa «Ieguldīsim savu darbu
novada attīstībā» vērtēšanas komisija sešu komisijas
locekļu sastāvā: Āris Elsts, Inese Reitāle, Ilze Kudiņa,
Antra Meluškāne, Marija Bernāne un Jāzeps Ivanāns.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» par Riebiņu
novada pašvaldības autoceļu un ielu slīdamības likvidēšanu
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2015./2016. gada

ziemas sezonā ar piedāvāto līgumcenu EUR 11 298,40
(bez PVN);
‚ ar SIA «VICARS» par autotransporta remontu veikšanu un rezerves daļu iegādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu EUR 25 068,01 (bez PVN);
‚ ar SIA «Rūjas zivju audzētava» par zandarta
mazuļu iegādi un ielaišanu Riebiņu novada Salmeja
ezerā, Kaučera ezerā un Jāšezerā ar piedāvāto līgumcenu
EUR 4 830,00 (bez PVN).

Piešķir finansiālu atbalstu

Izskatot biedrības «Asmu Latgalīts» iesniegumu par
finansiālu atbalstu aktīvāko latgaliešu apbalvošanai ar
«Latgales Gada balvu» 7 nominācijās, domes sēdē pieņemts lēmums piešķirt finansiālu atbalstu EUR 100,00 apmērā, līdzekļus paredzot no pamatbudžeta pārējo izdevumu
koda «dotācijas biedrībām».

Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

Domes sēdē tika skatīts Līvānu novada domes paziņojums par SIA «Preiļu slimnīca» kapitāla daļu pārdošanu.
Līvānu novada dome 2016. gada 28. janvārī ir apstiprinājusi
SIA «Preiļu slimnīca» kapitāla daļu pārdošanas noteikumus.
Saskaņā ar Komerclikuma 189. pantu, sabiedrības dalīb-

Pielikums Nr. 1
Riebiņu novada domes 2016. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2016

Plānotie ieņēmumi 2016. gadā

Pielikums Nr. 2
Riebiņu novada domes 2016. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2016

Riebiņu novada domes 2016. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums
pa iestādēm un pasākumiem

3.

niekiem ir pirmpirkuma tiesības uz kapitāla daļām. Līvānu novada domes kapitāla daļu veido 196 832 kapitāla
daļas jeb 23,49759 % no Sabiedrības pamatkapitāla.
Domes deputāti nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Līvānu novada domei piederošajām sabiedrības
ar ierobežotu atbildību «Preiļu slimnīca» 196 832 kapitāla daļām.

Piedalīsies projektā

Domes sēdē pieņemts lēmums piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā «Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un
ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā,
kā arī privātajās upēs, kurās atļauta makšķerēšana».
Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 04.2016.
līdz 11.2016. Projekta pasākuma kopējās izmaksas ir
EUR 5844,30, pašvaldības līdzfinansējums – 25 % jeb
EUR 1461,08, pārējā summa EUR 4383,22 apmērā – no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Nolemts, ka projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā
pašvaldības budžetā tiks ieplānoti līdzekļi projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma
daļa.

4.

2016. gada marts

PASĀKUMI MARTĀ

Riebiņu KC

F 11. martā plkst. 19.00 Kristaps Rasims muzikālajā
monologā «Personības dalīšanās». Ieejas maksa – EUR 3,
4 un 5 (iepriekšpārdošanā un pasākuma dienā).
F 11. martā plkst. 22.00 Sieviešu dienai veltīta svētku
balle. Par jautrību rūpēsies duets «Karakums» – Normunds
Jakušonoks un Kaspars Tīmanis, bet plkst. 00.00 saldais
pusnakts pārsteigums dāmām – šovgrupa «Gym boys».
Ieejas maksa – EUR 5, pēc plkst. 23.00 – EUR 6.
F 19. martā Riebiņu novada vokālo ansambļu koncertskate.

Galēnu KN

F 19. martā plkst. 19.00 Līvānu teātra izrāde «O, vakardiena», autore Armanda Vilcāne, režisors Oskars Bērziņš. Ieeja – par ziedojumiem.
F 27. martā plkst. 14.00 Lieldienas pasākums. Danckovītes luga «Ontans izaklaidej» Galēnu amatierteātra
«Punculīši» un folkloras kopas «Vydsmuiža» izpildījumā.
Ieeja – par ziedojumiem.

Sīļukalna KN

F 27. martā plkst. 19.00 Krustpils pagasta amatierteātra
izrāde A. Niedzviedzis «Pēdējā griba». Ieeja – par ziedojumiem.
F 27. martā plkst. 22.00 Lieldienu balle, spēlē grupa
«Zaļā gaisma». Ieejas maksa – EUR 4.

Stabulnieku KN

F 27. martā Lieldienu balle kopā ar grupu «Ginc &
Es». Sākums plkst. 22.00, ieejas maksa – EUR 4.

Silajāņu KN

F 28. martā plkst. 14.00 Lieldienu koncerts ar pašdarbnieku piedalīšanos. Ieeja – brīva.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 5. marta skatāma Roberta Mūka muzeja ceļojošā izstāde «Pīpju šarms».
F19. martā plkst. 15.00 radošā darbnīca «Zaķu rotaļas». Sagaidot Lieldienas, gatavosim topiārijus, lai uzburtu
svētku sajūtu mājās, dāvātu pavasara prieku tuvajiem.
F Martā skatāma izstāde «Riebiņi tūristu acīm».

Ar visiem martā paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli vai sociālajos tīklos:
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/

Roberta Mūka muzejs
F 11. martā plkst. 15.00 radošā kopa «Mūka ķēķis» ar
Inetu Atpili-Jugani.
F 18. martā plkst. 15.00 Agras Ritiņas gleznu izstādes
atklāšana. Tikšanās ar mākslinieci.
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums
sekot informācijai afišās!

Zemledus makšķerēšanas un galda tenisa
sacensības

Šī gada 12. martā norisināsies sacensības – Riebiņu novada
kausa izcīņa zemledus makšķerēšanā 2016. Sacensības notiks Riebiņu novada Bicānu ezerā. Pulcēšanās vieta – Šaures, starp Kategrādes un Bicānu ezeriem. Reģistrācija no plkst. 8.00. Sacensību sākums
plkst. 9.00, to ilgums – 4 stundas. Sacensību nolikums pieejams
pašvaldības vietnē www.riebini.lv.
Savukārt 19. martā plkst. 10.00 Galēnu pamatskolas sporta zālē
startēs tradicionālās galda tenisa sacensības. Sacensību nolikums
pieejams pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

26. martā startēs novada atklātais volejbola
čempionāts vīriešiem un sievietēm

2016. gada 26. martā startēs Riebiņu novada
atklātais čempionāts volejbolā vīriešu un sieviešu
komandām. Sacensības norisināsies Riebiņu vidusskolas sporta zālē. Komandas tiek aicinātas pieteikties līdz šī gada 21. martam pa tālruni 26173320
(R. Naglis) vai elektroniski – rolands.naglis@riebini.lv,
norādot komandas nosaukumu un pārstāvja kontaktinformāciju, bet
komandu līdzjutējus aicinām just līdzi savām vienībām, apmeklējot
spēles, kas norisināsies sestdienās un svētdienās Riebiņu vidusskolas
sporta zālē (ieeja no pagalma puses).
Sacensību nolikums pieejams mājaslapā http://riebini.lv/lv/sports/
nolikumi, šajā interneta vietnē varēs arī sekot līdzi spēļu grafikam
un rezultātiem.

Riebiņu novads tika pārstāvēts
starptautiskās tūrisma izstādēs

Šī gada februārī Riebiņu novads tika pārstāvēts divās starptautiskās tūrisma izstādēs. No
5. līdz 7. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā norisinājās
23. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus «Balttour 2016»,
kurā savu tūrisma piedāvājumu
prezentēja arī Riebiņu novads.
Pateicoties Latgales reģiona
attīstības aģentūras un Latgales
plānošanas reģiona darbam, kā
arī Latgales pašvaldību atbalstam,
Latgales kopējā stendā tika ietverts
plašs tūrisma piedāvājums –
naktsmītnes, apskates objekti,
aktīvā tūrisma iespējas u.c. Liela
interese bija tieši par tūrisma
piedāvājumu bērniem, kā arī
aktīvo atpūtu. Latgales stends
šogad tāpat kā pēdējos gados izpelnījās tūrisma profesionāļu uzslavas kā vienots un tūristiem
pievilcīgs stends. Latgales stendā
izstādes laikā darbojās arī amatnieki un seno arodu meistari,
kuri demonstrēja procesu, kā top
Latgales tradicionālā keramika,
seno latgaļu dzīvesveidu, kā arī
izstādes apmeklētājus iepazīstināja
ar mūzikas instrumentu un stikla
mākslas darbnīcu.
5. februārī uz lielās skatuves
ar latgaliešu dziesmām lustināja
kapela «Nu i raun!» no Riebiņiem,
savukārt nākamajā dienā izstādē
piedalījās Jeļena Mihailova, kura
prezentēja jau popularitāti ieguvušo «Leļļu karaļvalsti» Preiļos. Izstādes tirdziņā sava uzņēmuma
jaunumus – piparkūkas ar Preiļu
parka vārtu simboliku un ekskursiju bērniem «Burvju dārzs» –
veiksmīgi reklamēja Irēna Koleda.
No 10. līdz 14. februārim Riebiņu novada tūrisma organizatore
piedalījās Vācijas pilsētā Minhenē Latvijas nacionālajā stendā
Dienvidvācijā gala patērētāju visvairāk apmeklētākajā tūrisma izstādē «f.re.e 2016», kuru šogad
apmeklēja 122 000 interesentu.
Izstādes laikā interese par Latvijas,
tajā skaitā arī Latgales tūrisma
iespējam bija ļoti liela. Kopumā
izstādes apmeklētāji bija ļoti labi

Savu tūrisma piedāvājumu tradicionāli prezentēja arī Preiļu un Riebiņu
novads, ko pārstāvēja (no kreisās) Irēna Kjarkuža, Inese Martinkus un
Iveta Šņepste.

Uz starptautiskās tūrisma izstādes – gadatirgus «Balttour 2016» lielās
skatuves Ķīpsalā uzstājas novada lauku kapela «Nu i raun!».

informēti par Latviju, tāpēc pie
stenda daudzi nāca ar konkrētiem,
jau iepriekš sagatavotiem jautājumiem. Daudzi stenda apmeklētāji
Latvijā jau bija bijuši, un jaunā
ceļojumā plāno doties, iepazīstot
jaunas vietas – nostāk no galvaspilsētas. Visvairāk izstādes apmeklētājus interesēja atpūta pie dabas,
kā arī kultūrvēsturiskais mantojums. Bieži tika uzdoti jautājumi
par velomaršrutiem. Arī šoreiz
izstādes apmeklētāji apliecināja,
ka, plānojot ceļojumu, vēlas apmeklēt visas trīs Baltijas valstis.
Vācu tūristiem Latgalē interesē

pilsētu, kultūras, lauku, aktīvais
un dabas tūrisms. Vācieši visbiežāk
ceļo ar vieglo automašīnu, bet
nereti tiek izmantoti arī kemperi,
tāpēc viņi tūrisma informācijas
centros bieži vien interesējas par
kempingiem.
Jāpiebilst, ka šogad Latgale
tika pārstāvēta starptautiskās tūrisma izstādēs Lietuvā, Nīderlandē,
Somijā, Igaunijā un divās izstādēs
Vācijā.

Iveta Šņepste,
Riebiņu novada tūrisma
organizatore

Seminārs lauksaimniekiem Sīļukalnā un Galēnos

Šī gada 18. martā no plkst. 10.00 Sīļukalna kultūras namā un no plkst. 12.30 Galēnu kultūras
namā notiks informatīvs seminārs par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem,
kur tiks sniegta aktuālā informācija lauksaimniekiem.
Lektore – LLKC Preiļu konsultāciju biroja vadītāja Mārīte Vucenlazdāne – stāstīs par LAP
investīciju piesaisti («Ieguldījumi materiālajos aktīvos», «Jaunie lauksaimnieki», «Mazo saimniecību
attīstības nosacījumi»). LLKC Preiļu konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante Kristīne Neiceniece
vadīs lekciju par aktualitātēm grāmatvedībā 2016. gadā, LLKC Preiļu nodaļas Riebiņu novada lauku
attīstības konsultante Tekla Mediņa – par aktualitātes lauksaimniekiem (PVD, LDC u.c.), bet LLKC
MKPC Preiļu nodaļas vadītāja Astrīda Rudzīte stāstīs par aktualitātēm mežsaimniecībā.
NB! Būtiski, ka semināra ietvaros notiks LAD EPS līgumu slēgšana. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un jābūt izveidotam e-pastam!

Piesaki talkošanas vietu Riebiņu novadā!

Strauji tuvojas lielākā pavasara sakoptības akcija – Lielā Talka, kas visā valsts teritorijā šogad
norisināsies 23. aprīlī, tādēļ aicinām iedzīvotājus
aktīvi sniegt savus priekšlikumus par talkošanas
vietām Riebiņu novadā.
Informāciju lūgums iesniegt līdz šī gada 31. martam Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā
Rolandam Naglim, sniedzot priekšlikumus iesniegumu formā pagastu teritoriālajās pārvaldēs (ar
norādi «Lielās Talkas koordinatoram R. Naglim»),
Riebiņu novada domē – Saules ielā 8, Riebiņos,

Riebiņu novadā (12. kabinets) vai, sūtot elektroniskās
vēstules uz e-pasta adresi: rolands.naglis@riebini.lv.
Arī šogad, lai veiksmīgi nodrošinātu Lielās
Talkas laikā savākto atkritumu nogādi poligonos,
Lielās Talkas organizatori oficiālo talku norises
vietās nodrošinās speciālus maisus. Tāpat sekojiet
līdzi aktuālākajai informācijai www.talkas.lv un
pašvaldības vietnē www.riebini.lv.
R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

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.

