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Riebiņos notika žēlsirdībai
veltītās Lūgšanu brokastis

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis pateicās ik vienam,
kas atsaucās aicinājumam un piedalījās
«Lūgšanu brokastīs».

Bezmaksas transports uz LR proklamēšanas
svētku koncertu Riebiņu KC

Riebiņu novada dome organizē bezmaksas braucienu uz
LR proklamēšanas gadadienas svētku koncertu Riebiņu KC
2016. gada 18. novembrī šādos maršrutos:
Maršruts Nr. 1 (A. Osmanis)
Aglonas st. – plkst. 17.30; Kastīre – plkst. 17.40; Kategrade –
plkst. 17.50; Gailīši 2 – plkst. 17.55; Gailīši – plkst. 18.00; Riebiņi.
Maršruts Nr. 2 ( J. Betlers)
Stabulnieki – plkst.17.45; Ceperi – plkst. 17.50; LomiBortnieki – plkst. 18.00; Soboļevka – plkst. 18.05; Zeimuļi – plkst.
18.15; Galēni – plkst. 18.20; Stabulnieki – plkst. 18.30; Riebiņi.
Maršruts Nr. 3 (J. Sporāns)
Grigi – plkst. 17.30; Sīļukalns – plkst. 18.00; Upenieki – plkst.
18.10; Vilciņi – plkst. 18.15; Dravnieki – plkst. 18.25; Riebiņi.
Maršruts Nr. 4 (J. Litaunieks)
Pieniņi – plkst. 18.00; Riebiņi.
Maršruts Nr. 5 (J. Litaunieks)
Silajāņi – plkst. 18.30; Kotļerova – plkst. 18.40; Riebiņi.

Plkst. 23.00 minētajos maršrutos autobusi kursēs atpakaļ.
Jautājumu gadījumu zvaniet pa tālruni 26097971.

21. oktobrī vairāk nekā divi
simti cilvēku pulcējās uz nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds» rīkotajām Lūgšanu brokastīm Riebiņu kultūras
centrā. Tas bija trešais fonda
rīkotais šāda veida labdarības
pasākums, un tā laikā tika saziedoti EUR 3900.
Viduslatgales pārnovadu fonds
pirms diviem gadiem dažādu
konfesiju un politiskās pārliecības
cilvēkus pirmo reizi aicināja vienoties lūgšanā Preiļos. Saziedotie
līdzekļi tika izlietoti, lai sarīkotu
pasākumu krietnajām daudzbērnu
ģimenēm, kas dzīvo fonda teritorijā. Par pērnruden Līvānos Lūgšanu brokastīs savāktajiem līdzekļiem noorganizēti pasākumi senioriem, kas ilgus gadus sava mūža aizvadījuši darbā. Šāgada ziedojumi nonāks pie tiem cilvēkiem,
kurus pēkšņi skārušas nelaimes –
smagas slimības, ugunsgrēki, zaudējumi.
«Izprast Dieva žēlsirdības nozīmi, piedzīvot žēlsirdību savā
dzīvē un būt žēlsirdīgiem pret saviem tuvākajiem, mums jāmācās
piedot, jo kas ienīst, tas kļūdās,»
uzsvēra priesteris Andris Ševels.
Pārdomās par žēlsirdību un labestību ar Lūgšanu brokastu dalībniekiem dalījās Romas katoļu

Kopīgā lūgšanā klātesošos aicināja piedalīties (no kreisās) Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Daugavpils bīskaps Einārs Alpe un Lūgšanu brokastu vadītājs prāvests Andris Ševels.

Labdarības pasākumā piedalījās (no kreisās) mūziķis un grupas «Prāta
Vētra» līderis Renārs Kaupers, Edgars Kārkls, Kristīne Kalniņa un Marts
Kristians Kalniņš no grupas «Raxtu Raxti».

Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis,
savukārt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Daugavpils bīskaps Einārs Alpe atgādināja, ka
žēlsirdība ir Dieva dāvana.
Lūgšanu brokastu dalībnieki
apņēmās turpmāk būt vērīgāki un
daudz biežāk sniegt palīdzīgu roku līdzcilvēkiem. Saglabāt šo vērtību mudināja arī pasākuma viesi –
mūziķis un grupas «Prāta Vētra»
līderis Renārs Kaupers, Kristīne
Kalniņa, Marts Kristians Kalniņš
un Edgars Kārkls no grupas «Raxtu Raxti». Pieredzē dalījās «Latvijas Radio 5» labdarības maratona

«Dod pieci» dalībnieks Magnuss
Eriņš. Lūgšanu brokastis Riebiņos
apmeklēja arī Latvijas lūgšanu
brokastu rīcības komitejas vadītāja Inese Šlesere.
Viduslatgales pārnovadu fonds
pateicas visiem Lūgšanu brokastu
dalībniekiem un atbalstītājiem, kā
arī restorāna «Vairāk saules» vadītājam Endijam Bērziņam un Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienības Preiļos
audzēkņiem, skolotājiem, īpaši Inārai Liepiņai par garšīgo mielastu.
Paldies Riebiņu novadam par atsaucību un kultūras centra fantastiskajam kolektīvam par lielo atbalstu.

Mākslas plenērs «Latgales mākslas nedēļa Riebiņos» aizvadīts godam

No 10. oktobra līdz 14. oktobrim Riebiņos tika rīkots mākslas
plenērs «Latgales mākslas nedēļa
Riebiņos». Plenēru organizēja
biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība» sadarbībā ar Riebiņu novada domi un Riebiņu
novada kultūras centru «Latgales mākslas nedēļa Riebiņos» Latgales kultūras programmas 2016
projektu konkursa projekta «Latgales kultūras un mākslas mēnesis Riebiņu novadā» ietvaros.
Mākslas plenērā piedalījās 17
mākslinieki – trīs lietuvieši: no Utenas, Obeliai, Viļņas, viens gruzīnu
mākslinieks, kurš dzīvo Latvijā,
Lapmežciemā un mākslinieki no
Preiļiem, Rēzeknes, Jēkabpils, Rīgas, Jelgavas un Lielvārdes.

Nedēļas garumā mākslinieki
ne tikai gleznoja, bet katram vakaram tika sagatavota īpaša programma. Pirmdienas vakars tika
veltīts sirsnīgām sarunām ar tējas
baudīšanu un dziesmām ģitāras
pavadībā pie ugunskura. Otrdienas vakarā mākslinieki prezentēja sevi – stāstīja par saviem darbiem un radošo darbību. Trešdienas vakarā bija keramikas nodarbības keramiķes Ilonas Abdulajevas vadībā, kur no māla tika izgatavoti svilpaunieki. Paralēli tam,
gruzīnu mākslinieks Nugzars Paksadze cienāja ar vakariņām gruzīnu gaumē. Ceturdienas vakars tika pavadīta večerinkas stilā, savukārt piektdienas vakarā tika atklāta mākslinieku darbu izstāde un

koncerts, ko bija sarūpējuši vietējie pašdarbības kolektīvi.
Kopumā tika uzgleznoti 100
darbi. Kā viens no mākslas plenēra nolikuma punktiem bija –
katrs mākslinieks vienu darbu atstāj Riebiņos. Mākslas darbu izstāde ir skatāma Riebiņu novada
kultūras centra 2. stāvā līdz pat
decembrim.
Latgales mākslas nedēļa Riebiņos tika aizvadīta godam – ar
pozitīvām emocijām, ar skaistiem
darbiem, ar dvēseles siltumu un
draudzību. Paldies ikvienam, kas
palīdzēja mākslas plenēra veiksmīgai norisei.
Biedrība «Riebiņu novada
attīstības biedrība»

2016. gada mākslas plenēra «Latgales mākslas nedēļa Riebiņos» mākslinieku kopbilde.

2.

Sociālās aprūpes centrs «Rušona»
saņem dāvinājumu no Francijas

Visiem SAC «Rušona» esošajiem sirmgalvjiem nodrošinātas funkcionālās
gultas un speciālie galdiņi.

Pateicoties Sociālās aprūpes centra (SAC) «Rušona» vadītājas
Ingunas Rubanes sadarbībai ar labdarības organizāciju no Francijas «AIMA», šī gada 19. oktobrī SAC «Rušona «saņēma dāsnu
ziedojuma kravu.
Sūtījumā no Francijas tika saņemtas 36 funkcionālas gultas, tik pat
matrači, 30 nakts skapīši, 23 speciālie galdiņi – ar regulējamu augstumu gulošiem klientiem, 25 pusdienu galdiņi, 30 atpūtas krēsli, 4 divu
durvju skapji, 2 kumodes un vēl dažādas saimniecībā noderīgas lietas.
Riebiņu novada dome atbalstīja labdarības sūtījumu, sedzot ceļa
izdevumus EUR 2975 apmērā, kā arī nodrošinot kravas izkraušanu.
SAC «Rušona» iemītniekiem funkcionālās gultas ir ļoti būtisks ieguvums, īpaši klientiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Funkcionālo
gultu priekšrocības: tās ir viegli paceļamas un nolaižamas, tām ir noņemamas sānu malas, 4 riteņi ar bremzēm, ar vadības pulti regulējams
augstums, muguras un gurnu sekcijas slīpums, paredzēta pacientiem
ar svaru līdz 175 kg.
Iegādājoties šīs funkcionālās gultas, arī darbiniekiem tiek būtiski
atvieglots darbs klientu aprūpē. Šobrīd katrs klients ir ticis pie jaunas funkcionālas gultas un ērta nakts skapīša, kurš piemērots klienta
vajadzībām. Šīs modernizētās gultas uz ritenīšiem, kas ir viegli pārvietojamas, atvieglo aprūpētāju darbu, līdz ar to ir vieglāk veicama
telpas mitrā uzkopšana. Klientiem tagad funkcionālā vide ir labāk
piemērota viņu veselības stāvoklim, tāpat uzlabota drošības sajūta, jo
gultai ir sānu malas, kuras ir regulējamas.
Jāpiebilst, ka galdiņi un nakts skapīši ir ar noapaļotiem stūriem,
lai klients nesavainotos, atvilktnes pielāgotas klienta iespējām (viegli
atveramas) pielāgotā augstumā. Atpūtas krēsli ir no dabīga materiāla
ar mitruma necaurlaidīgu pārklājumu.
Darbinieku un klientu vārdā pateicamies Riebiņu novada domes
priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim un sociālā dienesta vadītājai Sandrai
Sprindžai, Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājam Dainim
Alžānam par atbalstu un sapratni. Pateicamies visiem un ikvienam
par līdzdarbību un ieguldīto darbu šajā labdarības projektā.
Sociālā darbiniece Egija Juriša

«Puķuzirnis» aicina atsaukties ģimenes
ar zemiem ienākumiem

Lai sniegtu atbalstu ikdienas pārtikas nodrošināšanā trūkumā
nonākušajām ģimenēm, biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» aicina atsaukties ģimenes ar bērniem no Preiļu un Riebiņu novada, kurām pašvaldība formālu iemeslu dēļ nevar piešķirt trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu un kuru ienākumi
ir zem iztikas minimuma – EUR 252 uz vienu ģimenes locekli.
Biedrība ir iesaistījusies lielveikalu tīkla «Rimi» un Latvijas Samariešu apvienības rīkotajā kampaņā «Pārtikas banka «Paēdušai Latvijai»», kuras ietvaros četras biedrības brīvprātīgās – Liene, Sandra,
Zanda un Krista – 14. oktobrī Daugavpils «Rimi» veikalā aicināja iedzīvotājus iegādāties dažādus pārtikas produktus ar ilgu uzglabāšanas
termiņu, kuri tālāk tiek nodoti ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Lai
arī biedrībai šī ir pirmā šāda veida pieredze, jāatzīst, ka iedzīvotāju
atsaucība bija salīdzinoši liela – savākts liels daudzums ar dažāda
veida putraimiem, konserviem, ziedojumos iegādāta arī tēja, cukurs,
sula, sausiņi, kukurūzas nūjiņas, žāvēti augļi – visus produktus pat
nevar uzskaitīt. Biedrībā veikta preču sakomplektēšana, un pārtikas
pakas gaida to īpašniekus.
Lai saņemtu pārtikas produktus, pieaugušajam ģimenes pārstāvim
personīgi jāierodas biedrības telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos (Preiļu
1. pamatskolas vecā korpusa 1. stāvā, ieeja no sporta laukuma puses),
jāaizpilda noteikta parauga iesniegums, kurā jānorāda dati par sevi,
kopējie ģimenes ienākumi mēnesī (jāuzrāda arī tos apliecinoši dokumenti, piemēram, izziņa no darba vietas vai izdruka no internetbankas),
informācija par bezdarbnieka statusu, sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu, kā arī jāparakstās par pakas saņemšanu. Šobrīd biedrībā
ir 40 pārtikas pakas, tās tiks izsniegtas rindas kārtībā. Nepieciešamības
gadījumā, ja situācija ģimenē nebūs mainījusies, paku būs iespējams
saņemt arī nākamajos mēnešos. Pakas iespējams saņemt sākot ar
31. oktobri šādā laikā: pirmdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 12.30, bet otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00
līdz plkst. 15.30. Papildu informācija pa tālruni 25979530 (Krista).
Aicinām sekot arī aktuālajai informācijai biedrības mājas lapā
www.pukuzirnis.lv.
Anita Gāga,
Biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»» valdes locekle

2016. gada novembris

Unikāls dāvinājums Jānim Streičam «Streiča gadā»

Riebiņu vidusskola sadarbībā ar Riebiņu novada domi, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju, Nacionālo kino centru (NKC), Rīgas
Kino muzeju un biedrību «Ekrāns» šī gada maijā izsludināja
kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai veltītu zīmējumu
un jaunrades darbu konkursu
«Jāņa Streiča kino pasaule – manai dvēselei un mūsu laikmetam»
Latgales skolu jauniešiem.
22. oktobrī Riebiņu vidusskolā
norisinājās šī konkursa noslēguma
pasākums. Tajā tika sumināti konkursa labāko darbu autori, un noslēgumā izveidotais darbu kopkrājums uzdāvināts mūsu novadniekam un izcilajam kino Meistaram. Pasākums iesākās ar dziesmu «Skaidra volūda», ko dziedāja
visi klātesošie. Viesus uzrunāja
un sveica Riebiņu vidusskolas
direktore Ineta Anspoka, Riebiņu
novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka un Riebiņu novada domes izpilddirektors
Āris Elsts. Viņiem tika uzticēta arī
konkursantu apbalvošana.
Radošo darbu vērtējumā 7.–
9. klašu grupā atzinības ieguva:
Paula Erta no Preiļu 1. pamatskolas, Ivita Štika un Marta Mičule
no Dravnieku pamatskolas, Simona Tretjakova no Galēnu pamatskolas, Juris Kokins no Riebiņu
vidusskolas. 3. vieta piešķirta Rlandam Upeniekam no Sīļukalna pamatskolas, 2. vieta – Paulai
Lindai Liniņai no Preiļu 1. pamatskolas un Baibai Balodei no
Dravnieku pamatskolas, bet 1. vieta – Anastasijai Dementjevai no
Preiļu 1. pamatskolas.
Radošo darbu vērtējumā 10.–
12. klašu grupā atzinības ieguva:
Rūdolfs Čeirs, Paula Viļuma un
Marija Mihailova no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas,
Austra Elizabete Katkeviča no
Riebiņu vidusskolas, Zanda Šoldre
no Preiļu 2. vidusskolas. 3. vietu
ieguva Paula Aleksandra Pūre,
2. vietu – Maija Kalneja, bet 1. vieta – Jevģēnijam Skritņikam – visi no Austrumlatvijas Tehnoloģiju
vidusskolas.
Ilustratoru vērtējumā atzinības
piešķirtas Anastasijai Ivanovai no
Preiļu 2. vidusskolas un Rolandam Upeniekam no Sīļukalna pamatskolas. 3. vieta – Elīnai Aiz-

Zīmējumu un jaunrades darbu konkurss Riebiņu vidusskolā sākās ar
kopīgu dziesmas «Skaidra volūda» skandēšanu. No kreisās: aktieris
Jānis Paukštello, Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore
Evelīna Visocka, kinorežisors Jānis Streičs, Riebiņu novada domes izpilddirektors Āris Elsts un Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka.

purvietei no Sīļukalna pamatskolas, 2. vieta – Danai Anspokai no
Preiļu 1. pamatskolas, bet 1. vieta – Daniellai Čiževskai no Rēzeknes sākumskolas un Raivim
Konstantinovam no Preiļu 2. vidusskolas.
Simpātiju balvu ilustratoru
vidū (ārpus konkursa) izpelnījās
Sīļukalna pamatskolas skolnieces
Martas Bečas veidotais zīmējums.
Savus favorītus konkursantu vidū bija izraudzījušies Latvijas Nacionālais kino centrs (vērtēšanā
iesaistījās Kristīne Matīsa), Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Riebiņu
novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka.
Apbalvošana mijās ar Riebiņu
vidusskolas folkloras kopas «Jumalāni» un Rolanda Nagļa uzstāšanos. Viņu izpildījumā skanēja
dziesmas no J. Streiča režisētajām
filmām. Konkursanti saņēma gan
Riebiņu novada domes, gan Riebiņu vidusskolas un Latvijas nacionālā kinocentra sarūpētās pārsteiguma balvas: latviešu mākslas un multiplikācijas filmu DVD,
pildspalvas, interesantas, Riebiņu
vidusskolā veidotas atjautības spēles, dāvanu kartes. Īpaši vērtīgi bija ar NKC veidoto Streiča gada logo rotātie diplomi, atzinības un pateicības ikvienam, kas piedalījās,
jo tos visus rotāja arī Jāņa Streiča
pašrocīgi parakstītais autogrāfs.
Visi pasākuma dalībnieki labprāt
iemūžināja šos mirkļus, fotografējoties ar Jāni Streiču.

Pasākums noritēja patiesi jaukā un sirsnīgā gaisotnē, par ko atzinīgi izteicās ne tikai pats gaviļnieks
– kinorežisors J. Streičs –, bet arī
viņa kompanjons šajā pasākumā – aktieris Jānis Paukštello.
Vēl vienu pārsteigumu sagādāja
Raivja Konstantinova J. Streičam
dāvinātā glezna «Jāņu vakars».
Konkursa rīkotāji saka paldies
skolām, kas atrada iespēju un uzskatīja par nepieciešamu piedalīties radošo darbu un ilustrāciju
kopkrājuma – dāvanas veidošanā:
Riebiņu vidusskolai, Preiļu 1. pamatskolai, Preiļu 2. vidusskolai,
Galēnu pamatskolai, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolai,
Dravnieku pamatskolai, Sīļukalna pamatskolai un Rēzeknes sākumskolai.
Lai skolotāji Rita Teilāne, Līga Čača, Iveta Broka-Kazāka, Iveta Upeniece (Sīļukalna pamatskola), Rita Lazda, Inna Zenovjeva
(Preiļu 2. vidusskola), Žanete Beča, Irēna Barone (Preiļu 1. pamatskola), Maruta Krustāne (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola),
Rita Pudāne (Riebiņu vidusskola),
Inga Elste (Galēnu un Dravnieku
pamatskola), Žanna Ļebedeviča
(Riebiņu vidusskola un Preiļu
2. vidusskola) arī turpmāk prot
saskatīt un atraisīt savu skolēnu
radošākās izpausmes, mācot viņiem
radīt prieku līdzcilvēkos.
Konkursa iniciatore un darba
grupas koordinatore
Diāna Bravacka

Iegūta pieredze jaunatnes darba organizēšanā Šveicē

Latvijas delegācijas kopbilde.

No 17. līdz 21. oktobrim 30
cilvēku delegācija no Latvijas
devās uzzināt, iepazīt un aizņemties vērtīgo pieredzi par to, kā
Šveicē norit darbs ar jaunatni.
Studiju vizīti organizēja Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra Latvijas un Šveices sadarbības programmas «Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai at-

tālos vai mazattīstītos reģionos»
ietvaros. Jāpiemin, ka Riebiņu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs «Pakāpieni»
ir viens no 26 jaunatnes centriem
Latvijā, kas izveidoti šī projekta
ietvaros.
Visu nedēļu Šveices pilsētā
Ženēvā Latvijas delegāciju uzņēma jauniešu dibinātais sociālais

uzņēmums «Euforia», kas iepazīstināja ne tikai ar savu nozīmi jauniešu dzīvēs, bet arī iepazīstināja
ar daudzpusīgo pieeju jaunatnes
darba organizēšanā Šveicē, sniedza iespēju viesoties vairākos jauniešu centros, sociālajos uzņēmumos, kā arī tikties ar vietējiem jauniešiem.
Priecē, ka studiju vizītes laikā
bija iespēja iepazīt ne tikai darbu
ar jaunatni Šveicē, bet arī Latvijas
delegāciju – čaklos, daudzpusīgos,
enerģiskos Izglītības ministrijas,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un jaunatnes centru
pārstāvjus. Ikdienas darbā tiks pielietotas vizītes laikā iepazītās metodes, vides iekārtošanas idejas jaunatnes centrā, kā arī tiks attīstīta
sadarbība ar kolēģiem no Latvijas
un Šveices jaunatnes centriem.
Liene Ustupe
Riebiņu novada jaunatnes
lietu speciāliste

2016. gada novembris

DOMES LĒMUMI

18. oktobrī notika kārtējā Riebiņu novada domes
sēde

Lemj par Silajāņu skolas palīgkorpusa
telpu turpmāku izmantošanu

Domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu par Silajāņu skolas palīgkorpusa telpu apsekošanu un
ēkas turpmāku izmantošanu.
Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja informēja,
ka ir izveidojusies rinda domes reģistrā uz
sociālajiem dzīvokļiem, kā arī pieaudzis pieprasījums
no mazaizsargātajiem iedzīvotājiem par telpu ierādīšanu, tādējādi ir radusies nepieciešamība paplašināt
sociālo dzīvokļu fondu. Sociālo jautājumu pastāvīgā
komiteja apsekoja Silajāņu skolas palīgkorpusa
telpas. Tās laikā tika izvērtēta ēkas atbilstība
sociālo dzīvokļu izveidošanai un tika secināts, ka
ēka šobrīd tiek apkurināta, skolas internāta istabiņas
ir piemērotas dzīvošanai un ēkai ir nepieciešami līdzekļi elektroinstalācijas nomaiņai.
Nākotnē Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja
iesaka šo ēku izmantot sociālo dzīvokļu izīrēšanai
sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem. Plānojot
nākamā gada Riebiņu novada domes budžetu,
Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja iesaka iekļaut
naudas līdzekļus elektroinstalācijas nomaiņai, kā
arī lūdz norīkot speciālistu, kas dos savu atzinumu
nepieciešamajiem ieguldījumiem ēkas remontā.
Pēc speciālista sniegtā atzinuma – secīgi plānot līdzekļus ēkas stāvokļa uzlabošanai, lai Sociālais
dienests varētu nodrošināt mazaizsargātajiem iedzīvotājiem telpas dzīvošanai.
Nolemts pieņemt zināšanai Sociālo jautājumu
pastāvīgās komitejas priekšlikumus par Silajāņu
Skolas palīgkorpusa telpu izmantošanu sociālo dzīvokļu fonda palielināšanai.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar IK «METRS» par Riebiņu novada autoceļu projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu
(1. daļa «Riebiņu novada domes Rušonas pagasta
pašvaldības Aglonas stacijas ciemata Nr. 51 Lauku
iela km 0,00–0,68 pārbūve») ar piedāvāto līgumcenu
EUR 4370,00 (bez PVN);
‚ ar IK «METRS» par Riebiņu novada autoceļu projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu
(2. daļa «Riebiņu novada domes Galēnu pagasta
pašvaldības Lomu-Bortnieku ciemata Nr. 3 Dārzu
iela km 0,00–0,58 pārbūve») ar piedāvāto līgumcenu
EUR 3405,00 (bez PVN);
‚ ar IK «METRS» par Riebiņu novada autoceļu projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu (3. daļa «Riebiņu novada domes Riebiņu pagasta pašvaldības Riebiņu ciemata Nr. 26 Saules iela km 0,38–0,47 km
un Nr. 35 Domes iela km 0,00–0,14 pārbūve») ar
piedāvāto līgumcenu EUR 4090,00 (bez PVN);
‚ ar IK «METRS» par Riebiņu novada autoceļu projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu
(4. daļa «Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības
autoceļš Nr. 48 Duntišķi–Skangaļu karjers–Riebiņi
posms km 1,63–2,18 pārbūve») ar piedāvāto līgumcenu EUR 3230,00 (bez PVN);
‚ ar SIA «Mebir S» par mēbeļu iegādi Riebiņu
novada domes vajadzībām (1. daļa «Korpusa mēbeles») ar piedāvāto līgumcenu EUR 10 315,64 (bez PVN);
‚ ar SIA «LEKON» par mēbeļu iegādi Riebiņu novada domes vajadzībām (2. daļa «Krēsli,
salokāmi galdi, dīvāni») ar piedāvāto līgumcenu
EUR 4 966,79 (bez PVN).
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi

Novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Bogdanova
saņem labklājības ministra atzinības rakstu

Labklājības ministra atzinības rakstu saņēmušie, tostarp Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte
Bogdanova (sestā no labās).

Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas
20 gadu jubileju, 14. oktobrī Rīgā, kultūras pilī
«Ziemeļblāzma» notika svinīgais sarīkojums,
kurā sumināja bāriņtiesu darbiniekus, kas ar
godprātīgu un nesavtīgu darbu nodrošina bāriņtiesu darbību ikdienā, kā arī godināja tos,
kuri piedalījušies bāriņtiesu sistēmas izveidošanā
un turpina to darīt arī šobrīd.
Svinīgajā pasākumā piedalījās un svētku dalībniekus uzrunāja labklājības ministrs Jānis Reirs,
Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks,
tiesībsargs Juris Jansons, Ministra prezidenta padomniece Lelde Līce-Līcīte, kā arī Tieslietu
ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citu
valsts, pašvaldību institūciju un biedrību pārstāvji,
uzsverot bāriņtiesu darba nozīmīgumu, nodrošinot
bērnu un citu rīcības nespējīgo personu personisko
un mantisko interešu aizsardzību, tostarp paužot

visdziļāko pateicību un cieņu par padarīto, bieži
vien emocionāli grūto, bet visai sabiedrībai nepieciešamo darbu.
Savu īpašo apsveikumu visiem bāriņtiesu darbiniekiem un svētku viesiem sūtīja Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, pateicoties par paveikto, vēlot
izturību un spēku, tostarp aicinot arī turpmāk
stiprināt bāriņtiesu kapacitāti. Video uzrunā visus
sumināja svētku norises vietas – Rīgas pašvaldības
– vadītājs Nils Ušakovs.
Godinot labākos, tika pasniegtas Ministru
kabineta pateicības un Labklājības ministrijas
atzinības raksti, kā arī Latvijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācijas balva.
Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu amata pienākumu
pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu
bāriņtiesā ar labklājības ministra atzinības rakstu
apbalvoja arī Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Mārīti Bogdanovu.

Pateicoties Riebiņu novada domes mazo grantu
projektu konkursam «Ieguldīsim savu darbu novada
attīstībā», tika īstenota ideja par Sīļukalna pagastā
esošo Salenieku kapu vides sakopšanu un labiekārtošanu. Projekta ietvaros tika uzbūvēta lapene pie
lielā krusta, uzstādīta kapu nosaukuma plāksnīte
un sakopta kapu teritorija. Piešķirtais budžets
projekta īstenošanai – EUR 300.
Projekta iniciatīvu grupa vēlas izteikt pateicību
Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājam

Arnim Opolajam, kurš izpalīdzēja gan ar padomu,
gan ar resursu piegādi. Savu brīvo laiku darbam pie
lapenes būvēšanas ziedoja arī iniciatīvu grupas dalībnieks Aleksands Salenieks kopā ar dēlu Mārtiņu.
Paldies arī visiem brīvprātīgajiem un Salenieku
kapu vecākajam Jānim Bojāram, kurš organizēja
kapu sakopšanas talku. Ar kopīgi padarītu darbu
varam būt gandarīti par pozitīvu iznākumu.

Labiekārtota Salenieku kapsēta Sīļukalna pagastā

Projekta vadītāja Ilze Piskunova

3.

Riebiņu vidusskola saņem dažādu aprīkojumu
atbalsta programmas «Savai Skolai» ietvaros

Turpinoties jauna inventāra piegādēm mācību iestādēm, kas
piedalījās «Maxima Latvija» organizētajā izglītības atbalsta programmā «Savai Skolai», jaunas preces mācību procesa modernizēšanai saņēma arī Riebiņu vidusskola – saņemts galda tenisa
komplekts, dažāds sporta inventārs, melnbaltais printeris un
mūzikas centrs, portatīvais dators, videokamera un fotokamera,
maza interaktīva enciklopēdija un kinētiskās smiltis – inventārs,
kas uzlabos mācību procesu kā skolēniem, tā arī pedagogiem.
Šaubas par to, vai piedalīties projektā, neradās, jo papildināt un
nomainīt esošo mācību līdzekļu klāstu ir būtiski vienmēr. Tādēļ
uzlīmju krāšanas procesā iesaistījās visi – skolēni, vecāki un skolas
atbalstītāji. Parasti uzlīmes uz skolu nesa skolēni, taču arī vecāki,
skolas absolventi un atbalstītāji ieradās ar sakrātajām uzlīmēm un interesējās, vai nepieciešamajam precēm būs sakrāts pietiekams
daudzums uzlīmju.
Dalība izglītības atbalsta projektos ir viens no veidiem, kā varam
skolai iegūt tai nepieciešamās lietas. Tādēļ aktīvi piedalāmies
dažādos projektos, ar kuru palīdzību jau esam skolai ieguvuši daudz
vērtīga inventāra.
Noslēdzoties «Maxima Latvija» organizētajai izglītības atbalsta
programmai «Savai Skolai», 1028 izglītības iestādēs visā Latvijā
savā īpašumā ieguva sporta inventāru, mūzikas centrus, printerus,
datorus un citas mācību procesa modernizēšanai nepieciešamas lietas
gandrīz 1 miljona eiro vērtībā.
Riebiņu vidusskolas direktore
Ineta Anspoka

Apstiprināti trīs projekti LEADER programmā

Riebiņu novada dome šī gada maijā iesniedza trīs projektu
pieteikumus biedrības «Preiļu rajona partnerība» atklātā projektu
konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
19.2. pasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros – projektu Nr. 16-03-AL21A019.2201-000002 «Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu
novada domes sociālā dienesta vajadzībām», projektu Nr. 16-03AL21-A019.2202-000004 «Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde
un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos» un projektu Nr. 16-03AL21-A019.2203-000003 «Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu
novadā». Sākotnēji projektus vērtēja biedrība «Preiļu rajona partnerība»,
pēc tam – Lauku atbalsta dienests (LAD).
2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome ir saņēmusi
apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta visu trīs projektu īstenošanā.
Projekta Nr. 16-03-AL21-A019.2201-000002 «Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada domes sociālā dienesta
vajadzībām» mērķis ir iegādāties specializētu autotransportu Riebiņu
novada sociālā dienesta vajadzībām, tādējādi nodrošinot pensijas
vecuma personu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nogādāšanu uz
sociālās aprūpes vai veselības aprūpes un citām iestādēm, uzlabojot
sociālo situāciju novadā, kā arī attīstot jaunu sociālo pakalpojumu
Riebiņu novadā. Projekta ietvaros tiks iegādāts specializētais autotransports,
kurš būs aprīkots gan ar nestuvēm gulošu cilvēku pārvadāšanai, gan ar
ratiņkrēslu, kā arī ar tam atbilstošiem drošības stiprinājumiem cilvēku
vešanai. Par specializētā autotransporta piegādi tiks slēgts līgums ar SIA
«Auto Welle». Projekta kopējās izmaksas ir EUR 44 961,00, no tām attiecināmās izmaksas – EUR 20 000,00, no attiecināmajām izmaksām
publiskais finansējums – EUR 18 000,00.
Projekta Nr. 16-03-AL21-A019.2202-000004 «Mūsdienīgas gaismas
aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas
kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos» mērķis
ir pilnveidot Riebiņu novada kultūras namu materiāltehnisko bāzi,
iegādājoties gaismas aparatūru, tādējādi uzlabojot pasākumu organizēšanas
iespējas, veicinot novada kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu
novadā. Projekta galvenā aktivitāte ir mūsdienu prasībām atbilstošu
gaismas iekārtu iegāde un uzstādīšana Riebiņu novada kultūras centrā,
Silajāņu, Galēnu, Stabulnieku, Sīļukalna kultūras namos un Rušonas
tautas namā, līdz ar to projekta ietvaros tiks iegādāti dažādi gaismas
efekti. Par gaismas aparatūras iegādi tiks slēgts līgums ar SIA «Čivix».
Projekta kopējās izmaksas EUR 46 742,30, no tām attiecināmās
izmaksas ir EUR 38 630,00, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums – EUR 34 767,00.
Projekta Nr. 16-03-AL21-A019.2203-000003 «Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu novadā» mērķis ir izveidot Riebiņu novada
informatīvo infrastruktūru, izgatavojot un uzstādot ielu un objektu
norādes zīmes, tūrisma objektu norādes, administratīvi teritoriālās
vienības nosaukumu zīmes un tūrisma stendus Riebiņu novada teritorijā,
tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem un tūristiem informācijas pieejamību un
lauku dzīves telpas attīstību. Projekta ietvaros plānots iegādāties un
uzstādīt informatīvo infrastruktūru visos Riebiņu novada pagastos –
Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku, Silajāņu, Riebiņu un Rušonas: ielu
norādes zīmes – 75 gab., virzienu norādes zīmes –
33 gab., «Virziena rādītājs» Nr. 704. ceļa zīme – 5 gab., stabi ar stiprinājumiem – 70 gab., informācijas objektu norādes stendi – 9 gab., administratīvi teritoriālās vienības nosaukumu zīmes – 33 gab., informatīvie
tūrisma stendi – 7 gab. Par informatīvo zīmju izgatavošanu tiks slēgts
līgums ar SIA «Zeize» un SIA «SIGNUM». Projekta kopējās izmaksas
EUR 10 453,50, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 10 453,50, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums – EUR 7212,92.
Projektu īstenošana ir jāveic līdz 2017. gada 28. septembrim.
Attīstības un plānošanas daļa
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2016. gada novembris

Realizēts projekts «Atbalsta pasākumi Riebiņu novada
nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai»

Biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība» ir realizējusi projektu
Nr.2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028/06 «Atbalsta pasākumi Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai». Projekta
aktivitāšu īstenošana notika laika posmā no 01.06.2016. līdz 31.10.2016.
Projekta ietvaros tika noorganizēta Riebiņu novada NVO biedru
(20 dalībnieku) motivācijas paaugstināšanas pasākumi – nometne «Motivācijas brīvdienas» ar trīs dienu apmācībām par sevis pilnveidošanu,
par darbu komandā, par iespējām radīt pašam un motivēt radīt citiem.
Ir izveidots novada NVO sadarbības tīkls, kas atspoguļosies mājas
lapā, sadaļā http://riebinuattistiba.lv/lv/partneri/sadarbibas-partneri. Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Dienvidlatgales NVO
centru, ar mērķi iepazīt Dienvidlatgales NVO centra labās prakses piemērus, veikta pozitīva informatīvā aprite, kā arī stiprināta sadarbība ar
Dienvidlatgales NVO centru, izveidoti jauni kontakti, noslēgts sadarbības līgums. Informācija par projekta aktivitātēm būs pieejama mājas
lapas sadaļā: http://riebinuattistiba.lv/lv/dokumenti
Projekta ietvaros tika veikta 20 Riebiņu novada NVO pārstāvju apmācība par brīvprātīgo darbu. Informācija par brīvprātīgā darba tēmām
un tajās iekļauto informāciju tiks atspoguļotas mājas lapā sadaļā
http://riebinuattistiba.lv/lv/brivpratigajiem.
Tāpat projekta ietvaros tika izstrādāta biedrības «Riebiņu novada attīstības biedrība» mājas lapa: www.riebinuattistiba.lv, kur jau pašlaik ir
savākta un ievietota informācija par visām novadā aktīvajām NVO. Perspektīvā plānots mājas lapu papildināt ar informāciju, visās tajā iekļautajās sadaļās.
Inese Reitāle
Biedrības Riebiņu novada attīstības biedrība» valdes priekšsēdētāja
Projekts: Projekta Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028/06 «Atbalsta
pasākumi Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai»*
Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 4978,80.
Projekta realizētājs:Biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība»
*Projekta pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas
fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

PASĀKUMI NOVEMBRĪ

Riebiņu KC

F 18. novembrī plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas svētku koncerts un Riebiņu novada Atzinības rakstu pasniegšana. Ieeja – bez maksas.

Galēnu KN

F 16. novembrī plkst. 19.00 neliels vēsturisks ieskats
Latvijas valsts dibināšanas pirmsākumos, pēc tam tiks demonstrēta filma «Melānijas Hronika».
F Filma veidota pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna «Veļupes krastā» motīviem. Ieejas maksa – EUR 1, bērniem no 12 līdz 18 gadu vecumam – ieeja bez maksas.

Silajāņu KN

F No 14. novembra skatāma foto izstāde «Pagasts bildēs».

Rušonas KN

F 12. novembrī plkst. 12.00 senioru pēcpusdiena. Ieeja – bez maksas.
F 12. novembrī plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa –
EUR 1.
F 19. novembrī plkst. 22.00 groziņballe, spēlē Māris
Leidums. Ieejas maksa – EUR 3.

Stabulnieku KN

F 11. novembrī plkst. 14.00 Viestura Kairiša filma «Melānijas Hronika». Ieejas maksa – EUR 1, skolēniem – ieeja
bez maksas.
F Līdz 31. decembrim skatāma Ilzes Fetjko (Sīļukalns)
gleznu izstāde «Mana daba var būt arī tava».

Sīļukalna KN

F 26. novembrī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra
izrāde A. Danskovīte «Gostu gosts». Ieejas maksa – EUR
3.00, skolēniem EUR – 1.50.
F 26. novembrī plkst. 22.00 balle kopā ar grupu «Zaļā
gaisma». Ieejas maksa – EUR 4.00.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 11. novembra skatāma tematiska izstāde «Mana
zeme – Latvija».
F 25. novembrī plkst. 14.00 Adventa vainagu gatavošana «Četras sveces».
F 29. novembrī plkst. 11.00 pirmās Adventa sveces iedegšana.

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

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!

Stabulniekos tiek īstenots projekts «Sabiedriskās
aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā»

Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» ietvaros ir atbalstīts Riebiņu
novada biedrības izstrādātais projekts «Sabiedriskās aktivitātes
veicināšana Stabulnieku pagastā». Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3282,65, no tām publiskais finansējums – EUR 2954,38.
Projekta mērķis ir veicināt Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
vietējās kopienas iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšanos, iedzīvotāju jaunu zināšanu un prasmju
pilnveidošanu, atbalstot pilsoniskās sabiedrības attīstības iniciatīvas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un sabiedrības veselīga dzīvesveida apziņas veidošanos, tā-

dā veidā sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos pagastā, un motivēt iedzīvotājus aktīvai līdzdalībai pasākumos.
Projekta ietvaros plānotas dažādas aktivitātes. No šī gada 1. septembra līdz pat 2017. gada 31.
augustam paredzēta radošo fantāziju meistarklašu organizēšana –
enkaustika, kvīlings, zīda apgleznošana, darbs ar dabas materiāliem,
koka dedzināšana, ziepju gatavošana, darbs ar otrreizējās pārstrādes materiāliem, pastiža izstrādājumi, rotu veidošana un citas
aktivitātes.
Ir paredzēts noorganizēt bērnu
vasaras atpūtas un izzinošo nometni 20 sociālā riska un daudzbērnu
ģimeņu bērniem no 2017. gada
10. līdz 14. jūlijam. Nometni paredzēts organizēt Dravnieku pamatskolas telpās un brīvā dabā.
Tā būs 5 dienu vides izzinošā un
atpūtas nometne, kuras laikā tiks
domāts zaļi – vākta makulatūra,

šķiroti atkritumi, darbos izmantoti
otrreizējās pārstrādes materiāli.
2017. gada pavasarī paredzēta
aktīvā tūrisma dienas noorganizēšana Riebiņu novada iedzīvotājiem.
Visas nodarbības notiek biedrības «Atspulgs L» telpās Sorokina
ielā 14, Stabulniekos. Nodarbības
paredzētas gan maziem bērniem,
gan jauniešiem un pieaugušajiem.
Telpās ir arī bērnu rotaļu istaba,
veļas mazgājamā mašīna, šujmašīna, adāmmašīna, interesenti arī
ikdienā var nākt un nepieciešamības gadījumā darboties. Aktīvākie dalībnieki jau ir uzsākuši
kvīlinga nodarbības un ziepju gatavošanas nodarbības.
Aicinām interesentus katru trešdienu uz nodarbībām – no plkst.
15.30 bērnu auditorija, bet no
plkst. 18.00 – pieaugušo auditorija.
Projekta vadītāja
Skaidrīte Grigale

Riebiņu novada izglītības iestādes saņēmušas
jaunu sporta inventāru

Riebiņu novada dome laika
posmā no 2016. gada 20. jūlija
līdz 2016. gada 20. oktobrim īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināta projekta konkursa «Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās
vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs» apstiprināto projektu «Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada izglītības iestādēs». Projekta īstenošanai Riebiņu novada dome saņēma
valsts budžeta finansējumu EUR
3451,00 apmērā.
Riebiņu novada domes projekta «Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada
izglītības iestādēs» galvenie uzdevumi bija radīt Riebiņu novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem
iespēju nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, kā arī sekmēt iz-

pratni par veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu savstarpējo mijiedarbību. Realizējot projektu
«Sporta inventāra un aprīkojuma
iegāde sporta stundu kvalitātes
uzlabošanai Riebiņu novada izglītības iestādēs», tika iegādāts
mūsdienīgs, kvalitatīvs un drošības prasībām atbilstošs sporta inventārs dažādu sporta veidu, tajā
skaitā jaunu – florbols, frisbijs,
badmintons, koriģējošā vingrošana
u.c. – apgūšanai, kā arī jaunu metožu izvēlei un fizisko aktivitāšu
veicināšanai vietējā sabiedrībā.
Pedagogiem būs iespēja vadīt in-

teresantākas, radošākas stundas,
kas ļaus skolēniem gūt vairāk sasniegumu un pilnveidot sevi sportā.
Jāpiebilst, ka dažāds sporta inventārs iepriekšminētā projekta
ietvaros tika iegādāts visām novada izglītības iestādēm: Riebiņu
pirmsskolas izglītības iestādei
«Sprīdītis», Rušonas pamatskolai,
Dravnieku pamatskolai, Galēnu pamatskolai, Sīļukalna pamatskolai un Riebiņu vidusskolai. Projekta
kopsumma ir EUR 6900,41, no kuriem valsts budžeta finansējums –
EUR 3451,00.
Projekta vadītāja
Ilze Kudiņa

Zivju fonda projekta pasākuma «Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā, kā arī
privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana» ietvaros tika realizēts projekts Nr. 1.12. «Zandarta

mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jašezerā».
Projekta mērķis bija papildināt zandarta mazuļu krājumus
Riebiņu novada Salmeja ezerā,
Kaučera ezerā un Jašezerā, radot
labvēlīgus apstākļus kvalitatīvai
makšķerēšanai un aktīvā tūrisma
aktivitātēm novada iedzīvotājiem
un viesiem.
Projekta rezultātā tika iegādāti
un ielaisti vienvasaras zandartu
mazuļi Riebiņu novada Salmeja
ezerā (10 000 gabali), Kaučera
ezerā (4 000 gabali) un Jašezerā
(9 000 gabali), ar vidējo svaru

1,5 g, 5–7 cm gari. Zandartu mazuļus piegādāja SIA «Rūjas zivju
audzētava».
Projektā izvirzītie mērķi tika
sasniegti – palielināti Riebiņu
novada Salmeja, Kaučera ezeru
un Jašezera zivju krājumi, līdz ar
to radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma
attīstībai Riebiņu novadā, kā arī
veicināta ezeru apsaimniekošanas
attīstība Riebiņu novadā. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 5844,30,
no kuriem EUR 4383,22 finansē
Zivju fonds.

Realizētā projekta ietvaros iegūtais inventārs Galēnu pamatskolas vajadzībām.

Ielaisti zandarta mazuļi Rušonas pagasta
Salmeja, Kaučera un Jašezerā

Attīstības un plānošanas daļa
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