Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

Stabulnieku ciematā uzstādīti
jauni apgaismes ārējie tīkli

Daļa no uzstādītajiem jaunajiem
apgaismes ārējiem tīkliem Stabulnieku ciematā.

Vairāk nekā mēnesi Stabulnieku ciemata iedzīvotāji var priecāties, ka ciemata centrs tumšajos
rudens vakaros ir gaišs, jo ciemata
centrā uzstādīti jauni apgaismes
ārējie tīkli.
Riebiņu novada Stabulnieku ciemata centrā kopumā uzstādīti 25
ielu apgaismes balsti ar L-veida un
T-veida konsoli, kā arī bez konsoles.
Kopumā veikta 27 apgaismojuma
gaismas ķermeņu (LED) 84W montāža balstos.
Saskaņā ar veikto iepirkumu
«Ielu apgaismojuma 1. kārtas ierīkošanas darbi Riebiņu novada Stabulnieku ciematā» par uzvarētāju
tika noteikts un līgums tika noslēgts
ar SIA «AVITON» par kopējo summu EUR 23 517,13 (bez PVN).
Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

«Ja gribi sajust, ka Dievs Tev kā bērnam noglāsta galvu, esi žēlsirdīgs. Ar to Tu gūsi svētlaimi
zemes virsū. Un iegaumē, ka tur, kur valda Mūžīgā
svētlaime, tiks pieņemti vienīgi tie, kas zemes dzīvē
bija žēlsirdīgi».
/Jānis Streičs, kinorežisors/
Nodibinājuma «Viduslatgales pārnovadu fonds»
Lūgšanu brokastu rīcības komiteja
ielūdz Jūs ar savu klātbūtni pagodināt

LŪGŠANU BROKASTIS

2016. gada 21. oktobrī plkst. 11.00 Riebiņu novada kultūras namā.
Lūdzu, apstipriniet savu dalību līdz š. g. 15. oktobrim,
zvanot uz tālruni: 22026684, 29988509
vai rakstot elektroniski uz e-pastu: vlpf@inbox.lv
Pasākuma īpašie viesi: Renārs Kaupers, Kristīne Kārkle un
Marts Kristiāns-Kalniņš. Ziedojums dalībai – 20,00 EUR vienai
personai. Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds», Reģ.
Nr. 40008210954
AS «SEB Banka» LV35UNLA0050021079970
ar norādi «Dalība Lūgšanu brokastīm».
Būs iespēja dalības maksu samaksāt skaidrā naudā pirms pasākuma.
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Riebiņu vidusskolai Zaļais karogs
piešķirts jau astoto reizi

19. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika
ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Riebiņu vidusskola prestižo starptautisko Zaļo karogu saņēma jau astoto gadu pēc kārtas. Tas ir bijis iespējams, sadarbojoties skolotājiem,
audzēkņiem, vecākiem un tehniskajiem darbiniekiem. Uz Zaļā karoga saņemšanas ceremoniju devās ekopadomes dalībnieki: koordinatore Sanita Upeniece, direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Juris Čižiks un skolas direktore Ineta
Anspoka.
Ekoskola ir zaļo iespēju skola.
Programma piedāvā ietvaru pastāvīgām «zaļām» aktivitātēm skolā,
to skaitā arī visiem citiem «zaļajiem» projektiem, kurus skola vēlas īstenot. Ekoskolai ir jāievēro
konkrēts darba ritms, un tas sastāv no septiņiem soļiem, kas skolai jāīsteno katru gadu, kā arī no
tēmām, kas katru gadu ir jāmaina.
Ekoskolu kustības veiksmes pa-

Balvu saņēma Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka (no kreisās),
ekopadomes koordinatore Sanita Upeniece; kopā ar pedagoģēm – Latvijas ekoskolu koordinators Daniels Trukšāns.

matā ir iespēja katrai skolai izvēlēties sev atbilstošus mērķus –
piemērotus gan skolēnu vecumam, gan iespējām, gan pieredzei.
Zaļo karogu piešķir galvenokārt
par veiksmīgu darba procesu un
rezultātiem.
Savukārt galvenais rezultāts

skolā ir bērnu izglītība, viņu sapratne, zināšanas par ilgtspējīgas
attīstības jautājumiem un iegūtā
«zaļā» domāšana, kas, cerams, paliks uz visu mūžu.
Riebiņu vidusskolas direktore
Ineta Anspoka

Nominantu izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta saņemšanai

Kā katru gadu, tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai –
Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem
darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā,
vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.
Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču
izvirzīt kandidātus apbalvošanai, kā ierasts, var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.
Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
1. Iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu,
2. Iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis
cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu, kā arī – kādā nominācijā.
Iesniegumus līdz 2016. gada 31. oktobra plkst. 17.00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai
iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules
iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e-pastu rolands.naglis@riebini.lv ar
norādi «Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta saņemšanai».
Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

17. oktobrī plkst. 10.00 Riebiņu novada Kultūras centra Mazajā zāle
notiks apmācības «Brīvprātīgais darbs no A līdz Z»

Dalība apmācībās Tev sniegs iespēju labāk iepazīt sevi un citus, realizēt savas idejas un potenciālu,
iepazīt brīvprātīgo darbu un tā sniegtās iespējas, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas, interesanti un
noderīgi pavadīt laiku, strādājot komandā un atsevišķi. Lektore: Nataļja Demjaņenko, Sociālo brīvprātīgo
biedrība «ODIN/VITA»
Apmācību programma
Aktivitāte
Norise
1. Brīvprātīgo darba organizēšana
darbs grupās un diskusija – 2h
2. Likumdošanas ietvars brīvprātīgajam darbam jeb
Brīvprātīgo darbu regulējošie likumi (jaunatnes likums,
BD likums, Biedrību un nodibinājumu likums utt.)

lektora uzstāšanās – 1h

4. Brīvprātīgo darbu iespējas Latvijā (NVA programma, festivāli utt.)

lektora uzstāšanās – 30 min

6. Brīvprātīgo darba izmaksu atlīdzināšana (grāmatvedības
uzskaites organizēšana un kārtošana, vairāk par tādiem
dokumentiem kā līgums, atskaites)

lektora uzstāšanās – 1 h

3. Brīvprātīgo darbu organizēšana (piesaiste, reklāma,
apmācības, atbalsta grupas, darba novērtēšana, pateicības
izteikšana utt.)

lektora uzstāšanās – 1h

5. Brīvprātīgo darbu iespējas ārpus Latvijas (Erasmus +: EBD,
jauniešu apmaiņas, strapt. apmācības, senioru projekti)

lektora uzstāšanās – 30 min

Pasākums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta Nr. 2016.LV/NVOF/
DAP/MIC/028/06 «Atbalsta pasākumi Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai»
(turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros, Projekta aktivitāšu norises nodrošināšanai*.
*Projekta pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

2.

Seniori apceļo Vidzemi

Kopīgs ceļotāju foto – atmiņām.

Pašā vasaras izskaņā Sīļukalna un Riebiņu senioru biedrību
apvienotajai grupai, kopskaitā 22 cilvēkiem, bija lieliska iespēja
doties jaukā ceļojumā iepazīt Vidzemi. Lai sasniegtu ieplānoto
maršrutu, Riebiņu novada dome senioriem nodrošināja autotransportu.
Pirmā pieturvieta – Nagļu pagasta putnu vērošanas tornis ar skatu
laukumiņu. Tepat noskaidrojām, ka Lubānas ezers ir vislielākais iedambētais ezers Eiropā. Savukārt, iegriežoties Meirānos pie Jāņa un
Ilzes lauku sētā «Rozes», senioriem tika demonstrēta putnu kolekcija:
strausi, pāvi, fazāni, pudeļpīles, tītari un citi putni.
Tikmēr Madonā tika aplūkota SIA «Domu pietura», kur saimniece Astra Riekstiņa piedāvāja degustēt un iegādāties pašgatavoto
vīnu. Saimniece norādīja, ka vasaras periodā uzņemot līdz pat 1000
tūristu. Esot viesojies iepriekšējais LR Valsts prezidents Andris Bērziņš, bet pašreizējās valsts pirmās personas – Raimonda Vējoņa lauku mājas atrodoties kaimiņos. Ceļojuma laikā tika apskatīta Latvijā
vienīgo pusdārgakmeņu apstrādes vieta – Gulbene, kā arī ar kuģīti
apbraukāts 130 km2 lielais Stāmerienes ezers.
Iespaidos bagātinājušies, seniori atpakaļceļā skandēja dziesmas
no sava novada ansambļu repertuāra un citas jaunības dienu dziesmas. Par šī brauciena plānošanu un realizēšanu esam pateicīgi Sīļukalna senioru biedrības «Zilais lakatiņš» vadītājai Anisijai Putinei un
Riebiņu senioru biedrības «Riebiņu varavīksne» vadītājai Ženijai
Pauniņai.
Brauciena dalībniece Valentīna Skutele
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Nozīmīgu apbalvojumu pasniedz
Riebiņu vidusskolas pedagoģei Diānai Bravackai

Nikodema Rancāna balvas
Latgales izcilākajiem pedagogiem konkursā galveno balvu
nominācijā «Par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu,
pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību
un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem)» ieguva Riebiņu vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja
Diāna Bravacka. Pedagoģe, kas
par savu misiju uzskata nodot
iegūtās zināšanas jaunākajai
paaudzei.
Jāpiebilst, ka Nikodema Rancāna balvas Latgales izcilākajiem
pedagogiem pasniegšanas ceremonija notika 25. septembrī Ludzas tautas namā, un konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem aizvadīts jau otro reizi.

Nikodema Rancāna balvas ieguvēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Diāna Bravacka (no kreisās) un Riebiņu vidusskolas direktore
Ineta Anspoka.

Un atkal ir rudens. Nu jau
sesto gadu mūsu novada skolu
jaunie mākslinieki dodas dabā,
lai rudens krāsainos mirkļus
atspoguļotu savās gleznās. Šogad
visi devās uz Rušonas pamatskolu.
Objektu izvēle bija gana plaša: daži izvēlējās gleznot Jašas
upes ainavu, daži – ainavu ar stafāžu, bet citās gleznās tika atspoguļota koku lapotņu zaļo toņu
daudzveidība. Plenērā tika pārstāvētas visas novada skolas –
Dagnis Stikāns, Baiba Balode un
Marta Mičule no Dravnieku pamatskolas, Edīte Meikulāne un

Simona Tretjakova no Galēniem,
Karina Komlačova, Amanda Klindžāne, Anastasija Kuzmenko,
Austra Katkeviča un Diāna Berovska no Riebiņu vidusskolas,
Rušonas pamatskolu pārstāvēja
Kristiāns Určs un Ieva Kalvāne,
bet Sīļukalnu – Anna Ciematniece
un Marta Beča.
Paldies vizuālās mākslas skolotājām Intai Brokai, Lienei Upeniecei, Rutai Vjaksei, Ivetai Casno, Intai Kalvānei un Ritai Teilānei par skolēnu intereses rosināšanu un iedrošināšanu gleznot dabā. Arī šogad kopā ar mums bija

Jauno mākslinieku plenērs Rušonā

mūsu ikgadējā viešņa no Vārkavas – Astrīda Spūle.
Sakām lielu paldies Rušonas
skolas direktorei un kolektīvam
par viesmīlīgo uzņemšanu un radošo gaisotni dienas garumā. Skolotājiem bija iespēja ne tikai savstarpēji dalīties pieredzē, bet arī
iepazīt ievērojamākās vietas Rušonas pagasta teritorijā, par ko
pateicamies mūsu gidei – skolotājai Ivetai Casno.
Riebiņu novada mākslas
jomas MA vadītāja
Ārija Bergmane-Sprūdža

Olga un Pēteris Maslobojevi laulību gadadienu svinēja īstajā dienā

Kāzu jubilejas jāatzīmē tieši tad, kad tās ir, saka Olga un
Pēteris Maslobojevi no Riebiņiem. Viņu laulību zelta gadadiena šogad iekrita pirmdien –
12. septembrī. Tieši šajā dienā
pirms piecdesmit gadiem Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēta viņu laulība.
Toreiz jaunie cilvēki iepazinās
pie Olgas draudzenes, kura bija
ieprecējusies Latvijā. No Krievijas
atbraukušo meiteni draudzene
negribēja laist projām, drīz Olga
sāka strādāt, iemīlējās latviešu
puisī, apprecējās un tā arī palika
Latvijā. Darba mūžs abiem zelta
jubilāriem pagājis galvaspilsētā
Rīgā.
Pēteris visu mūžu strādājis
iekšlietu struktūrās, par savu dar-

bu vien saka, ka arī tajos laikos
viegli nebija, vajadzīga bija gan
uzņēmība, gan drosme un atbildība. Un tās stiprajam Latgales
vīram nav trūcis. Savukārt sieva
strādājusi šūšanas apvienībā
«Māra», kas savā laikā bija ļoti
populārs uzņēmums. No vienkāršas strādnieces, pastāvīgi uzkrājot pieredzi un daudz mācoties,
Olga kļuvusi par maiņas vadītāju.
Par darbu abi jubilāri saņēmuši
gan uzslavas, gan pateicības un
dažāda veida apbalvojumus.
Jubilāri dalās atmiņās par
bērnības un jaunības gadiem, par
savu kāzu dienu. Uz dzimtsarakstu
nodaļu braukuši ar trolejbusu,
pēc sarakstīšanās kāzas svinējuši kopā ar saviem tuviniekiem,
parkā fotografējušies. Olga no savas kāzu dienas saglabājusi līga-

vas kleitu, kuru pati arī darinājusi. Ģimenē izaudzināti divi bērni – meita un dēls, ir trīs mazbērni un divi mazmazbērni. Protams, vislielākais prieks ir tieši
par viņiem.
Tie dzīves gadi skrien kā zirgi, nemaz nevar aptvert, ka kopā
pavadīti tik daudzi gadi – vesels
pusgadsimts. Mums tāda pavisam
parasta divu cilvēku mīlestība un
divu cilvēku dzīve, smejas un joko abi jubilāri. Bet tur jau laikam
arī ir tās skaistums.
Jubilāri priecājās par dāvātajiem ziediem un Riebiņu novada
domes piemiņas veltēm skaistajos
svētkos.
M. Litauniece,
Riebiņu novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Pēteris un Olga Maslobojevi arī pēc piecdesmit kopdzīves gadiem jūtas
tikpat laimīgi un iemīlējušies kā jaunībā.

Riebiņu novada dome realizē projektu «Meža dienas 2016» ietvaros

Projekta ietvaros Galēnu parkā uzstādīti soliņi.

Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu
konkursā Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) projekta «Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei» «Meža dienu
2016» norises nodrošināšanai,
kur projekta finansētājs – Meža
attīstības fonds. Latvijas pašvaldības «Meža dienās 2016»
uzsāk jaunu tradīciju trīs gadu
garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/
vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Riebiņu novada domes iesniegtā projekta mērķis bija sa-

kopt Riebiņu novada Galēnu muižas parku. Projekta ietvaros tika
iegādāti 8 guļbūves soliņi. Guļbūves soliņi tika uzstādīti dažādās vietās pie parka galvenajām
takām, lai cilvēki varētu apsēsties un atpūsties. Galēnu muižas
parka sakopšanas talkā aktīvi piedalījās pašvaldības darbinieki un
pagasta iedzīvotāji.
Paralēli tam Galēnu pamatskolā no 2016. gada 12. septembra
līdz 16. septembrim notika radošs
zīmēšanas konkurss 5.–9. klašu
skolēniem «Es Galēnu parkā»,
kura ietvaros skolēni zīmēja savas sajūtas, domas par Galēnu

parku. Pēc konkursa darbu izstāde bija skatāma Galēnu pamatskolā.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 400,00 guļbūves soliņu iegādei, bet Riebiņu novada dome
piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus papildus materiālu iegādei soliņu krāsošanai.
Attīstības un
plānošanas daļa

2016. gada oktobris

DOMES LĒMUMI

29. augustā notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Piešķir finansējumu projekta realizācijai

Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu
piedalīties kā projekta partnerim 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» projektu konkursā un nolēma pilnvarot domes
priekšsēdētāju parakstīt projekta partneru nodomu protokolu par dalību projektā.
Riebiņu novada dome šī projekta rezultātā plāno nodrošināt Rušonas baznīcas klostera telpu daļēju izmantošanu tūrisma vajadzībām. Plānots veikt tehnisko projektu
klostera jumtam, veikt kosmētisko remontu klostera
1. stāva garenajā koridorā, trepēm uz pagrabstāvu un pagrabstāva vienai telpai, kā arī ierīkot elektrību šajās
telpās. Projekta obligāts nosacījums ir tūristus piesaistoša
pakalpojuma ieviešana. Plānots vadīt vēsturiskas ekskursijas
pa izremontēto ēkas daļu (par baznīcas, klostera, mūku
un vietējās apkārtnes vēsturi), kā arī paredzēt radošās nodarbības klostera pagrabstāvā. Lai radītu mūku laikam atbilstošu vēsturisko auru, ēkā skanēs garīgā mūzika.
Domes sēdē pieņemts lēmums projekta apstiprināšanas
gadījumā paredzēt projekta partnera (Riebiņu novada
domes) līdzfinansējumu EUR 16 184,00 apmērā, kas ir
15 % no kopējām projekta izmaksām (EUR 86 184,00).
Projekta apstiprināšanas gadījumā nolemts slēgt
nomas līgumu par Rušonas baznīcas klostera apsaimniekošanu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai. Noteikts
projektu iekļaut Riebiņu novada Attīstības programmas
2012.–2018. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plānā.

Sedz izdevumus dalībai uzņēmēju dienās
un piešķir finansiālu atbalstu

Riebiņu novada dome, skatot Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras (LRTK) aicinājumu piedalīties
otrajās «Latgales uzņēmēju dienās 2016», kas no 23. līdz
24. septembrim notika Rēzeknē, Latgales vēstniecībā
«Gors», nolēma piešķirt no projekta līdzfinansējumu līdzekļiem Riebiņu novada uzņēmēju dalībai «Latgales uzņēmēju dienās 2016» stenda izmaksu segšanai EUR
387,20 apmērā.
Savukārt atbalstu EUR 100,00 apmērā nolemts piešķirt no projekta līdzfinansējumu līdzekļiem Latvijas Bāriņtiesu 20 gadu darbības svētku pasākuma nodrošināšanai un to izmaksu segšanai Ziemeļblāzmas Kultūras pilī, Rīgā.

Pašvaldība nodrošinās siltumapgādes
pievadīšanu un tirdzniecību Riebiņu ciematā

Domes deputāti, izskatot SIA «Agrofirma «Turība»»
iesniegumu par siltumenerģijas pārdošanu, nolēma nodrošināt 2016./2017. apkures sezonā Riebiņu ciemata iedzīvotājiem siltumapgādes pievadīšanu un tirdzniecību, pērkot to no siltumenerģijas ražotāja SIA «Agrofirma «Turība»» pēc apstiprinātajiem tarifiem.
20. septembrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Piešķir finansējumu remontdarbiem

Domes deputāti nolēma piešķirt papildus finansējumu
EUR 6335,00 apmērā Silajāņu kultūras nama remontam
no projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Saskaņā ar sagatavoto tāmi paredzēts veikt Silajāņu kultūras nama zāles griestu remontdarbus.

Lemj par izmaiņām izglītības iestāžu
darbinieku darba samaksā
un apstiprina Valsts budžeta mērķdotācijas
noteikumu projektu

Domes sēdē pieņemts lēmums pārskatīt likmju skaitu
pirmsskolu pedagogiem, pedagogu palīgiem un izglītības
iestāžu logopēdiem, kas tiek finansēti no pašvaldību
budžeta.
Nolemts piemaksāt izglītības iestāžu vadībai: Sīļukalna
un Dravnieku pamatskolu vadībai līdz EUR 700, attiecīgi
samazinot darba slodzi; Rušonas un Galēnu pamatskolu
vadībai līdz EUR 800, attiecīgi samazinot darba slodzi.
Nolemts piešķirt papildus finansējumu EUR 317,63 mēnesī Sīļukalna pamatskolas pedagogu darba samaksai
mācību stundu nodrošināšanai un nepiešķirt papildus finansējumu Rušonas pamatskolai mūzikas pedagogam,
pamatojoties uz to, ka pašvaldība piešķir līdzekļus interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Domes sēdē tika apstiprināts «Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtības Riebiņu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba» noteikumu projekts.

Apstiprina pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo uzturēšanas izmaksas

Sēdē pieņemts lēmums apstiprināt ar 2016. gada
1. septembri Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un

Riebiņu novada pašvaldība aicina darbā krājumu glabātāju Roberta Mūka muzejā (uz
darbinieka prombūtnes laiku). Slodze – 0,8.
Pieteikumu ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:
rmmg@inbox.lv līdz 2016. gada 14. oktobrim. Tālrunis uzziņām: 26822989.

Dzejas mēnesis «Mūka ķēķim» bijis ražīgs

Kopš 1965. gada, dzejnieka
Raiņa simtgades, nu jau 51 gada garumā ik septembri Latviju
pārstaigā dzeja. Dzejas dienu
pasākumi notiek laukos un pilsētās, pie dzejnieku pieminekļiem parkos un skvēros, kultūras
un izglītības iestādēs. Tas dzejniekiem, tāpat kā zemniekiem,
ir ražas mēnesis. Ražens un bagāts tas bijis arī Riebiņu novada radošo cilvēku kopai «Mūka
ķēķis».
9. septembrī Margarita Krole
un Evelīna Visocka piedalījās dzejas svētkos Rēzeknē. Tas bija kopkrājuma «Dzejas almanahs» (Rēzekne, 2016) atvēršanas pasākums, uz kuru tika aicināti autori un dzejas cienītāji. Pasākumā
Evelīna lasīja savu dzeju, bet
Margarita izteica pārdomas par
publikācijām dzejas almanahā. Ir
patīkami paņemt rokās tikko iz-

nākušu grāmatu un līdzās citu
autoru darbiem atrast savu novadnieču dzejoļus.
Savukārt 20. septembrī Dzejas
diena notika Roberta Mūka muzejā. Tajā savu dzeju runāja «Mūka ķēķa» dalībnieces Biruta Čaunāne, Evelīna Visocka un Anita
Betlere, bet Fredis Bergmans aizkustināja klausītāju sirdis ar savām sirsnīgajām dziesmām par
dzimto novadu Latgali, tās krāšņo
dabu un stiprajiem ļaudīm. Kopā
ar «Mūka ķēķi» pasākumā bija
arī dzejnieks, literatūrzinātnieks
Valentīns Lukaševičs. Pasākumā
raisījās sarunas ne tikai par dzeju,
bet arī par dzīvi un sadzīvi.
29. septembrī «Mūka ķēķis»
viesojās Dzejas dienu pasākumā
Maltas Novadpētniecības muzejā.
Maltas iedzīvotājiem bija iespēja
iepazīties ar Birutas Čaunānes,

Anitas Betleres, Evelīnas Visockas
un Margaritas Kroles dzeju. Nepiespiestā atmosfērā veidojās dialogs ar publiku. Maltēnieši atzina, ka viņiem bija interesanti iepazīt tik savdabīgas personības un
viņu radīto dzeju.
Pēc pasākuma muzejā bija iespēja iepazīt Lūznavas muižu un
skaisto parku. Krāsainā rudens
daba, savdabīgā muiža ar mākslas
darbu un keramikas izstādēm noteikti rosinās jaunām izjūtām, domām un atziņām, kas kalpos kā
iedvesmas avots jaunu dzejoļu radīšanai.
Paldies visiem «Mūka ķēķa»
dalībniekiem par atsaucību, labvēlību un uzdrīkstēšanos nodot
savu dzeju publikas vērtējumam.

Svecīšu vakari novada kapsētās

15. oktobrī
Plkst. 12.30 Petravsku kapsētā.
Plkst. 13.15 Sprindžu kapsētā.
Plkst. 14.00 Sila kapsētā.
Plkst. 15.00 Kokoriešu kapsētā.
Plkst. 15.45 Baibu kapsētā.
Plkst. 16.45 Riebiņu kapsētā.

* * *
Plkst. 12.30 Gailīšu kapsētā.
Plkst. 13.00 Eisāgu kapsētā.
Plkst. 14.00 Žogotu kapsētā.
Plkst. 15.00 Eikšas kapsētā.
Plkst. 16.00 Ondzuļu kapsētā.
Plkst. 17.00 Kristapeņu kapsētā.

Marta Binduka,
R. Mūka muzeja vadītāja

3.

vispārējās vidējās izglītības iestādēs, un pirmsskolas izglītības iestādē.
Izmaksas par vienu audzēkni mēnesī EUR no 01.09.
līdz 31.12.2016. novada izglītības iestādēs: Galēnu pamatskolā – EUR 112,87, Dravnieku pamatskolā – EUR 96,53,
Sīļukalna pamatskolā – EUR 118,05, Rušonas pamatskolā – EUR 74,71, Riebiņu vidusskolā – EUR 48,78, PII
«Sprīdītis» – EUR 192,45.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «Kontakts Preiļi» par šķeldas piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām 2016./2017. gada apkures
sezonai ar piedāvāto līgumcenu EUR 37 125,00 (bez
PVN), kur EUR 9,90 (bez PVN) par 1 m3;
‚ ar SIA «EkoStandarts Tehnoloģijas» par attīrīšanas
iekārtu remonta darbiem Kastīres un Gaiļmuižas ciematā
ar piedāvāto līgumcenu EUR 29 645,26 (bez PVN).

Piešķir līdzfinansējumu projektiem

Domes sēdē apstiprināta Riebiņu novada pašvaldības
dalība projektā «Riebiņu novadā esošo valsts nozīmes
kultūras pieminekļu attīstības stratēģijas izstrāde». Nolemts piešķirt līdzfinansējumu projektam no projektiem
paredzētā finansējuma EUR 800,00 apmērā vai tik, cik
nepiešķirs Kultūrkapitāla fonds.
Projekta mērķis ir izstrādāt Riebiņu novadā esošo
valsts nozīmes kultūras pieminekļu attīstības stratēģiju,
kas būs par pamatu investīciju piesaistei šo objektu saglabāšanai, tālākai sakārtošanai, funkciju paplašināšanai ar
jaunradītiem pakalpojumiem, pievilcības radīšanai un
vietējās identitātes saglabāšanai.
Tāpat domes sēdē nolemts piešķirt biedrībai «Riebiņu
novada attīstības biedrība» Latgales kultūras programmas
2016 ietvaros atbalstītajam projektam «Latgales kultūras
un mākslas mēnesis Riebiņu novadā» līdzfinansējumu
EUR 550,00.
Savukārt projekta atbalstīšanas gadījumā nolemts
piešķirt Galēnu Kultūrvēstures biedrības izstrādātajam
projektam «Es esmu vaļējas durvis» līdzfinansējumu
EUR 250,00 apmērā. Projekts paredz izdot radošās grupas «Mūka ķēķis» dzejoļu grāmatu nekomerciāliem nolūkiem.

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

Jaunieši realizē projektu «Nāc, iesaisties»

Riebiņu novada dome un Riebiņu novada multifunkcionālais
jaunatnes iniciatīvu centrs «Pakāpieni» no 2016. gada 25. maija
līdz 30. septembrim īstenoja projektu «Nāc, iesaisties», projekta
Nr. 4-17/39. Iesaistītā mērķauditorija: Riebiņu novada jaunieši
vecumā no 10 līdz 25 gadiem.
Projekta tiešais mērķis – rosināt jauniešos lepnumu un apziņu
par piederību vietai, kur dzīvo – Riebiņu novadam. Projekta ietvaros
darbojāmies keramikas darbnīcā, kā arī notika dažādas tematiskas
aktivitātes: «Ciemos pie zirgiem», «Vai Tu zini, kur Tu dzīvo?»,
«Ieskaties dabā!», tāpat ekskursija pie podniekiem Ušpeļiem. Visas
aktivitātes bija plaši apmeklētas un atzinīgi novērtētas.
Projekta ietvaros Riebiņu novada jaunieši apguva seno amatu
prasmes, pilnveidoja āra dzīves praktiskās iemaņas, tika veicināta
novada jauniešu un citu paaudžu savstarpējā sadraudzība, attīstīta
individuālā iniciatīva.
Aktivitātes «Vai Tu zini, kur Tu dzīvo?» laikā tika izveidots
video, kura nosaukums ir «Viss, ko vajag, ir tepat», kas ir pieejams
vietnē: www.youtube.com.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros
Liene Ustupe
Riebiņu novada jaunatnes lietu speciāliste, projekta vadītāja

Plkst. 18.00 Rutuļu kapsētā.
* * *
Plkst. 15.00 Červoņiku kapsētā.
16. oktobrī
Plkst. 13.00 Vilciņu kapsētā.
Plkst. 14.00 Stabulnieku kapsētā.
22. oktobrī
Plkst. 12.00 Pastaru kapsētā.

Plkst. 13.00 Brišku-Balckaru kapsētā.
Plkst. 14.00 Krištobu kapsētā.
Plkst. 15.00 Saunas-Vulānu kapsētā.
Plkst. 16.00 Trūpīšu kapsētā.

29. oktobrī
Plkst. 13.00 Bukšinu kapsētā.
Plkst. 14.00 Maltas Trūpu kapsētā.
Plkst. 15.00 Galēnu kapsētā.

4.

2016. gada oktobris

Galēnu pagastā noslēdzies projekts
«Ēd ar sātu, dzer ar prātu, dzīvo dzīvi akurātu»

Krievu virtuves diena. Centrā saimniece Marfa Maslobojeva.

Galēnu Kultūrvēstures biedrība ik gadu pulcina interesentus
uz dažādām aktivitātēm sava
pagasta robežās, kā arī interesentus no visas Latvijas. Šovasar
biedrība saņēma finansējumu
no Latvijas Kopienu iniciatīvu
fonda (LKIF), lai realizētu projektu «Ēd ar sātu, dzer ar prātu, dzīvo dzīvi akurātu». Pro-

jekta mērķis bija izzināt sava
pagasta, novada un blakusesošo
pagastu, novadu ēdienu gatavošanas kultūrvēsturisko mantojumu un izveidot datorsalikumā ēdienu recepšu grāmatu
«Lobs lobu namaitoj».
Galēnu pagastā dzīvo septiņu
dažādu tautību pārstāvji. Pagastā
plecu pie pleca sadzīvo arī dažādu

PASĀKUMI OKTOBRĪ

Riebiņu KC

F 14. oktobrī plkst. 18.00 Mākslas plenēra noslēgums.
Izstādes atklāšana. Plkst. 19.00 izklaidējoši humoristisks pasākums latgaliešu stilā «Ar Tabu». Studijā – Ilga
Pokšāne un Oskars Bērziņš. Plkst. 22.00 balle kopā ar
atraktīvo grupu «Straume» (Līvāni). Ieejas maksa – pasākumā par ziedojumiem, ballē – EUR 3, pēc plkst. 22.30 –
EUR 4.
F 22. oktobrī plkst. 20.00 Ražas svētki. Raženākā dārzeņa noteikšana, raženā loterija un citas jautras izdarības.
Par deju mūziku gādās Marčello. Dalības maksa – EUR 5
(vieta pie klāta uzkodu galda).
F 28. oktobrī plkst. 20.00 atpūtas vakars «Rudens
balle» ar priekšnesumiem, jokiem, spēlēm, muzikālo pavadījumu. Pasākums norisināsies krievu un latviešu valodā. Ieejas maksa – EUR 4. Galdiņa rezervēšana līdz 26. oktobrim, zvanot: 29945610.
F 5. novembrī plkst. 19.00 pašdarbnieku atpūtas vakars. Dejas kopā ar grupu «Bruģis».

Sīļukalna KN

F15. oktobrī plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa «Ginc&Es».
Ieejas maksa – EUR 4.
F 28. oktobrī plkst. 20.00 Ainas Božas koncerts. Ieejas
maksa – EUR 2, bērniem līdz 16 gadiem – ieeja brīva.
F 29. oktobrī plkst. 22.00 balle ar grupu «Kalvadoss».
Ieejas maksa – EUR 4.

Silajāņu KN

F 16. oktobrī plkst. 14.00 senioru balle.

Stabulnieku KN

F 22. oktobrī plkst. 22.00 balle kopā ar «Ingu un Normundu». Ieejas maksa – EUR 4.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F 12. oktobrī plkst. 15.00 tikšanās ar Nodarbinātības
valsts aģentūras Preiļu filiāles karjeras konsultanti Ilonu
Utināni.
F «Uzdāvini lasītprieku!». No 17. līdz 21. oktobrim
akcija, kuras ietvaros studenti aicināti dāvināt grāmatas
bibliotēkas krājuma papildināšanai un pilnveidošanai.
F 27. oktobrī plkst. 14.00 tikšanās ar fotoizstādes «Gadalaiku paralēles» autoru Antonu Voguli.
F No 27. oktobra skatāma izstāde «Darbi un ieceres.
Ilmāram Meluškānam – 55». No izstāžu cikla «Novadpētniekam pa pēdām».
F 29. oktobrī plkst. 12.00 kino pēcpusdiena.

Ar visiem oktobrī 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!

ticību pārstāvji: katoļi, luterāņi,
pareizticīgie un vecticībnieki. Tas
mūs rosināja izzināt visu tautību
virtuves īpatnības un senos noslēpumus.
Aizvadīto vasaru pavadījām
ekspedīcijās, lai izzinātu mūsu
potenciālās saimnieces. Jāsaka,
ne visas saimnieces bija gatavas
dalīties ar savu mantojumu. Ceram, ka, ieraugot citu kaimiņu devumu, radīsies vēlme tomēr padalīties ar savu dzīves laikā uzkrāto bagāžu. Esam ļoti pateicīgi
tām sievietēm, kas nāca uz radošajām darbnīcām un mācīja jaunās saimnieces. Esam ļoti pozitīvi
uzlādēti no jaukajām sadarbības
stundām, ko pavadījām kopā.
Jāteic, ka mums piebiedrojās
arī jaunās meitenes – saimnieces,
kuras dalījās ar mūsdienīgākām
virtuves zinībām. Esam apguvuši

šokolādes un trifeļu gatavošanas
mācību stundas, kā arī esam skoloti turku virtuvē.
Paldies ukraiņu, krievu, lietuviešu un poļu virtuvju saimniecēm,
kuras pirmās iesāka darboties.
Uzzinājām ne tikai to, kā tiek gatavots viņu mājās, kādi ēdieni
tika celti galdā vecmāmiņu mājās,
bet arī kopā radījām un baudījām
sagatavotos ēdienus.
Visaizraujošākā bija latgaliešu
virtuves diena, kad tika pagatavots
auzu ķīselis un pārpuce, steivineica, murcovka un citi ēdieni ar
tikpat skanīgiem nosaukumiem.
Uzzinājām tik daudz jaunu, bet
vienlaikus vecu virtuves noslēpumu, ka bijām pozitīvi pārsteigti
par dažādību un daudzveidību, kas
valda mūsu pagasta un kaimiņu
novadu virtuvēs.
Laika gaitā esam iepazīstinā-

Eiropas sporta nedēļa
Riebiņos

Ir izskanējusi kārtējā Olimpiskā diena Riebiņu vidusskolā un novadā. Šogad šī diena notika Eiropas sporta nedēļas ietvaros, un Latvija
bija viena no 27 Eiropas valstīm, kas no 17. līdz
23. septembrim piedomāja par papildu sporta
aktivitātēm.
Sporta nedēļa tika iesākta Riebiņu vidusskolā
ar volejbola turnīru starp skolēniem un skolotājiem,
bet nākamajā dienā Riebiņu pirmsskolas izglītības
iestādē «Sprīdītis» skolotājas Lolitas Šmukstes vadībā notika Olimpiskās sacensības bērnudārza pagalmā. Tie, kam nav svešs velosipēds, ceturtdienas pēcpusdienā novada domes sabiedrisko attiecību speciālista Rolanda Nagļa vadībā pulcējās velopārgājienam, bet piektdien visās Riebiņu novada skolās,
kā arī vēl 96 novados un pilsētās notika tradicionāla
olimpiskā karoga pacelšana un rīta rosme.
Riebiņu vidusskolā ar volejbola vēsturi un spēles tehniku iepazīstināja volejbola spēles entuziasti,
daudzu sacensību dalībnieki Andris Pastars un
Ainārs Bernāns. Kopā ar šiem «olimpiešiem» dažādos veidos padevām volejbola bumbu skolas pagalmā, vērojām augšējās piespēles viņu izpildījumā
un devām «pieci» garajiem volejbolistiem. Savukārt
turpinājumā Riebiņu vidusskolas sporta zālē Rušonas, Dravnieku, Galēnu un Riebiņu skolas 7.–9.
klašu komandas cīnījās par kausu – zelta volejbola

juši arī uzņēmējus un mājražotājus
ar mūsu mantojumu. Vislielākā interese par mūsu piedāvātajām receptēm bija izstādē «RIGA FOOD
2016» septembrī.
Paldies LKIF par finansējumu
virtuves inventāra iegādei. Šis
projekts mūs ir aizrāvis turpināt
darboties, tādēļ esam izdomājuši
arī savu meistardarbnīcu nākotnes
ciklu: «Virtuve dažādos gadalaikos». Bet popularizēt mūsu iegūto
mantojumu šī projekta laikā palīdzēs arī Latvijas Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO
atbalstītais projekts «Gribu, Varu,
Daru!», kura ietvaros 19. novembrī
Galēnu sabiedriskajā centrā notiks
«Baltā galdauta svētki».
Projekta vadītāja
Gunita Strode

Velopārgājienā pa Riebiņiem piedalījās novada administrācijas un bibliotēkas pārstāvji.

bumbu. Lai tiktu pie galvenā kausa, vajadzēja pierādīt sevi spēlē pie volejbola tīkla, kā arī uzdevumos
ar volejbola elementiem. Sīvā cīņā ar Galēnu vienaudžiem, kausu izcīnīja Riebiņu vidusskolas komanda. Arī balva kā labākajam pārim apakšējo piespēļu uzdevumā tika piešķirta A. Bergmanim un
K. Lisicinam no Riebiņiem, bet apakšējās piespēlēs pārliecinoši labākie – A. Usāns un A. Sargs no
Galēniem. Dravnieku un Rušonas komandas bija
īpašas ar to, ka komandā izcili volejbolu spēlē arī
meitenes.
Paldies Latvijas Sporta federācijas padomei,
Latvijas Olimpiskajai komitejai, Riebiņu novada
domei un Riebiņu vidusskolas direktorei par sarūpētajām balvām. Labo emociju pasākums dos spēku visam mācību gadam.
Pasākuma koordinatore M. Pokšāne

Riebiņos jau septīto reizi – velokrosa sacensības

Saulainajā un lieliskajā 1. oktobra rītā Riebiņu vidusskolas skolas pagalmā ieripoja daudzas
automašīnas, kurām klāt piestiprināti divriteņi.
Jau septīto gadu Riebiņos startēja velokrosa sacensības «Vella rats 2016», pulcējot tuvu vienam
simtam dažāda vecuma dalībnieku.
Kā to paredzēja sacensību nolikums, bija iespējams startēt mazajās distancēs – 1,5 km un 8 km, kā
arī nopietnākajā, šķēršļiem un dažāda seguma bagātajā 27 km distancē. Jāpiebilst, ka skolas pagalmā
varēja izmēģināt spēkus šķēršļu joslas pievarēšanā.
Pirmais 27 km garo distanci pievarēja un finišu
sasniedza preilietis, komandas «LiVelo/BTA» pārstāvis Renārs Valdonis (52:27 min), kas apsteidza
siguldieti Kristapu Egli (52:34) un vēl vienu komandas «LiVelo/BTA» pārstāvi Aivaru Ukinu (52:38).
Sieviešu konkurencē pirmā – Evita Bauska. Lai veiktu distanci, viņai bija nepieciešama 1 stunda un 6:09
minūtes. Visu velokrosa sacensību dalībnieku rezultāti pieejami pašvaldības vietnē www.riebini.lv
Patiess gandarījums, ka šajās sacensībās bez ierastajiem dalībniekiem no Riebiņu un Preiļu novada piedalās arī dalībnieki to tuvākām un attālākām Latvijas vietām: Aglonas, Līvāniem, Rēzeknes, Varakļāniem, Madonas, Jēkabpils, Ilūkstes,
Daugavpils, arī Siguldas un Rīgas.
Labākie un ātrākie visās vecuma grupās tika apbalvoti ar novada domes sagādātajām medaļām,
bet pie piemiņas balvām tika jaunākais un vecākais
sacensību dalībnieks, kā arī kuplāk pārstāvētā ģi-

Sacensību dalībniekiem Feimankas upi nācās šķērsot
5 reizes. Un tikai divas no tām – pāri tiltam.

mene – Tumašovu ģimene no Riebiņiem (tētis, mamma, meita un dēls). Savukārt Riebiņu vidusskola rūpējās, lai visi sacensību dalībnieki, veiksmīgi sasniedzot finišu, tiktu pie sātīgas putras un karstas tējas.
Paldies vecākiem, kas atbalsta aktīvu atpūtu un
ir kopā kā ģimene arī sacensībās. Īpašs paldies sacensību organizatorei – Riebiņu vidusskolas sporta
skolotājai Mārītei Pokšānei, kā arī ikvienam, kas
palīdzēja sacensību veiksmīgā norisē – gan trases
marķēšanā iepriekš, gan sacensību dienā esot trasē,
kā arī finišā – fiksējot visus rezultātus.
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