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Riebiņu novadu apmeklē Baltkrievijas ģenerālkonsuls

Aicinot uz veiksmīgu turpmāku sadarbību, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis pasniedz piemiņas veltes no Riebiņu novada Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulam Daugavpilī Vladimiram Kļimovam.

Lielisku jauno mācību gadu ikvienam!

Vecākiem nav lielāka prieka, ja bērnam sekmējas mācībās, bet mums kā pašvaldībai nav
lielāka gandarījuma, ja investīcijas, ko ieguldām novada skolās, tiek novērtētas
un ja audzēkņi vēlāk ar lepnumu atsaucas
par savu izglītības iestādi.
Šī gada vasara pašvaldībai bijusi viena
no dāsnākajām attiecībā uz Riebiņu novada
skolām, jo vasaras periodā ieguldīti būtiski līdzekļi, lai veiktu remontdarbus Riebiņu vidusskolā un PII «Sprīdītis».
Šajās iestādēs pilnībā izremontēti gaiteņi, mainīts grīdas segums
un sienu krāsojums. Galēnu un Dravnieku pamatskolā veikts sanitāro mezglu remonts. Tāpat rit mēbeļu iegādes iepirkums, kura
ietvaros izglītības iestādes iegādāsies jaunas mēbeles.
Ir padomāts par ikvienu novada izglītības iestādi, lai jaunais
mācību gads kā skolēniem, tā arī pedagogiem un tehniskajam personālam aizsāktos modernāks, ērtāks, atbilstošāks mūsdienu prasībām. Tieši tādēļ novada dome 2016./2017. mācību gadā ir pilnībā
nodrošinājusi brīvpusdienas gan pamatskolas, gan vidusskolas
skolēniem, tādējādi būtiski samazinot tēriņus bērnu vecākiem. Finansiālo iespēju robežās pašvaldība arī turpmāk investēs novada
izglītības infrastruktūras attīstībā.
Lai gan jums, gan mums izdodas lielisks mācību gads!
Patiesā cieņā,
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis

Galēnu skolai – 150

Riebiņu novada Galēnu pamatskolas administrācija mīļi aicina
absolventus, bijušos un esošos skolotājus, skolas direktorus un
darbiniekus 2016. gada 8. oktobrī uz Galēnu skolas 150 gadu
jubileju.
3 Plkst. 13.00 Svētā Mise Vidsmuižas Romas katoļu draudzes baznīcā;
3 Plkst. 14.00 Ozolu alejas stādīšana pie Galēnu pamatskolas;
3 Plkst. 15.00 grāmatas «Mana skola – Galēnos» atklāšanas svētki skolas muzejā;

3 Plkst. 16.00 pasākumu iesildošo grupu uzstāšanās;
3 Plkst. 17.00 svinīgs pasākums «Sasaukšanās laikā»;
3 Plkst. 19.00 tikšanās ar klasesbiedriem un skolotājiem;
3 Plkst. 20.00 balle kopā ar brāļiem Puncuļiem.

Skolas administrācija

30. augustā Riebiņu novadā
iepazīšanās vizītē bija ieradies
Baltkrievijas Republikas (BR)
ģenerālkonsuls Daugavpilī Vladimirs Kļimovs. Viesi Riebiņu
novada domē sagaidīja domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, domes izpilddirektors Āris
Elsts, domes izpilddirektora vietnieks un Tehniskās daļas vadītājs Juris Leicis, kā arī Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Reitāle.
Novada domes izpilddirektors
Ā. Elsts iepazīstināja ģenerālkonsulu ar Riebiņu novada vēsturisko
veidošanos, tā pašreizējo ekonomisko un saimniecisko darbību,
kultūras un izglītības aktivitātēm,
kā arī realizētajiem projektiem,

tostarp sadarbībā ar Baltkrievijas
Republiku un Riebiņu pašvaldības
sadarbības partneri šajā valstī –
pilsētas Glubokoje administrāciju.
Iepazīstinot ar sevi, ģenerālkonsuls informēja, ka no 1986. gada līdz 1994. gadam dienēja militārajā dienestā, bet no 1994. gada līdz 2010. gadam strādāja BR
prezidentam pakļautajās struktūrvienības. Kopš 2010. gada strādāja
BR Ārlietu ministrijā, kur līdz
2014. gada decembrim vadīja vienu no valsts pārvaldēm. Ar Baltkrievijas Republikas prezidenta
2014. gada decembra lēmumu tika iecelts BR Ģenerālkonsula amatā Daugavpilī.
Kā sarunas laikā atzina ģenerālkonsuls, vizītes galvenais mērķis

ir iepazīties ar pašvaldību un uzņēmējiem, kas gatavi sadarboties
ar baltkrievu kolēģiem, kā arī būt
par informācijas vidutāju starp
Baltkrievijas un Latgales reģiona
pašvaldībām. Abas dialoga puses
bija vienisprātis, ka lieliskas sadarbības iespējas abu valstu pašvaldībām ir kultūras, sporta jomā, kā
arī starpvalstu projektu realizācijā.
Vizītes tālākā gaitā ģenerālkonsuls apmeklēja PII «Sprīdītis» un šķirnes zirgu audzētavu
SIA «Trīs vītolu staļļi» Riebiņu
pagastā, kā arī iepazinās ar uzņēmuma SIA «Kalni B» darbību
Rušonas pagastā.
Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Bāriņtiesa – atbalsts bērnam un ģimenei

Visām Latvijas bāriņtiesām
šis ir nozīmīgs gads. Šogad aprit 20 gadi, kopš tika pieņemts
likums par bāriņtiesu dibināšanu un tika nodibinātas pirmās
bāriņtiesas Latvijā. Riebiņu novada pagastos bāriņtiesas strādāja vēl pirms novada dibināšanas, taču tāda bāriņtiesas struktūra, kāda tā ir šobrīd novadā,
tika izveidota līdz ar novada dibināšanu.
Riebiņu novada bāriņtiesas
sastāvā ir priekšsēdētāja Mārīte
Bogdanova un trīs bāriņtiesas locekles – Inta Baško, Elvīra Strautmane un Aina Vovere, kuras darbojas katra divos pagastos. Bāriņtiesas priekšsēdētāja pilda arī sekretāres pienākumus un kārto arhīvu, bet bāriņtiesas sēdes protokolē norīkota domes darbiniece –
Ilga Novikova.
Galvenie bāriņtiesas locekļu
pienākumi ir veikt ģimeņu, kurās
netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošo bērnu ģimenēs,
audžuģimenēs, sociālās rehabilitācijas institūcijās, kurās ievietoti
bērni, un personu ar rīcībspējas
ierobežošanu dzīves apstākļu pārbaudes, noskaidrot viņu viedokļus, piedalīties bāriņtiesas sēdēs
un tiesu sēdēs.
Viens bāriņtiesas loceklis ir
norīkots veikt apliecinājumus visā pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem. Apmeklētāju pieņemšanas laiks no pirmdienas līdz
ceturtdienai ir bāriņtiesas telpās
Riebiņos, bet piektdienās – Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē. Pēc iedzīvotāju lūguma vecuma un veselības stāvokļa dēļ bāriņtiesa veic izbraukumus apliecināt darījumus uz lūdzēja dzīvesvietu.
Jāteic, ka pašvaldība ir noteikusi tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus 50 % apmērā
trūcīgajām ģimenēm un pensionāriem – trūcīgajām ģimenēm,
uzrādot trūcīgas ģimenes statusa
izziņu, pensionāriem, kuru pensijas
apmērs nepārsniedz EUR 135,17,
uzrādot VSAA izziņu par pensijas
apmēru.

Riebiņu novada bāriņtiesas kolektīvs: (no kreisās) bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Bogdanova, bāriņtiesas locekles Inta Baško, Elvīra Strautmane
un Aina Vovere.

Īstenojot normatīvajos aktos
noteiktos bērna/aizgādnībā esošās
personas personisko interešu aizsardzības pasākumus, Riebiņu novada bāriņtiesa pieņem lēmumus
koleģiāli bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, pieprasa vajadzīgo informāciju aizbildnības,
aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai, veic pienākumus aizbildnības
un aizgādnības uzraudzībā, iesniedz
tiesā prasības pieteikumus bērna
vai aizgādnībā esošās personas interesēs, sadarbojas ar citām valsts
un pašvaldības institūcijām.
Īpaši laba sadarbība ir izveidojusies ar Riebiņu novada sociālo
dienestu, kopīgi ikdienā veicot
dzīves apstākļu pārbaudes, piedaloties sociālās korekcijas programmas īstenošanā, lai sniegtu
atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Kopš bāriņtiesu dibināšanas
republikā viens no būtiskākajiem
tās uzdevumiem ir atbalsts bērnam
un ģimenei, tādēļ aplams ir stereotips, ka bāriņtiesu darbinieki
nodarbojas tikai ar aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Nereti diemžēl šādā situācijā tomēr
nonāk katra bāriņtiesa, kad nākas
pieņemt šādus lēmumus, taču arī
tie ir vērsti uz atbalstu un rūpēm
par bērniem.
Ikdienas darbā nākas saskarties
arī ar pozitīvām emocijām, ko bieži rada informācija, ka pašvaldības
teritorijā ir atkal kāda ģimene,

kas uzņēmusies rūpes par audžubērniem. Tādēļ pašvaldība īpaši
lepojas ar Rušonas pagastā esošajām četrām audžuģimenēm: Janīnas Cunskas, Annas Verzes, Lidijas Salcevičas, Sandras un Aināra Ozolu ģimeni, kurās ir ievietoti
7 citu novadu bērni, kuriem tiek
nodrošināta ģimeniska vide. Tādēļ bāriņtiesa aicina atsaukties
tās ģimenes, kuras vēlas palīdzēt
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, piesakoties uz audžuģimenes statusu.
Bāriņtiesas nu jau 20 gadu darbības laikā gūta stingra pārliecība
par to, ka katram bērnam visvairāk vajag savu ģimeni, kurā ir
mamma un tētis. Tas, ka mūsu
ģimenes ar bērniem nāks uz bāriņtiesu pēc padoma, nebūt nenozīmē, ka tās nonāks bāriņtiesas
vai sociālā dienesta redzeslokā.
Bāriņtiesas jubilejas gadā gribas teikt paldies tiem bāriņtiesu
priekšsēdētājiem, kas ir strādājuši līdz šim: Ivetai Vaivodei, Ingrīdai Bernānei, Aijai Vagalei, Zojai
Slūkai, Olgai Rečai, Annai Arabčajevai un Franciškai Znotiņai.
Nenosaucot uzvārdos, paldies jāsaka arī visiem bāriņtiesas locekļiem, kas strādājuši gan pirms novada izveidošanas, gan jau novada bāriņtiesā.

Riebiņu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Mārīte Bogdanova

2.

2016. gada septembris

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru novadu
nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts

Lai veicinātu pašvaldības un valsts pārvaldes sadarbības pozitīvo rezultātu atpazīstamību sabiedrībā un sekmētu valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra (VPVKAC) apmeklētāju skaita un pakalpojumu pieaugumu,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar pašvaldību
informē par VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem.

2016. gada septembris

Seši pāri Riebiņos nosvinēja sudraba kāzas

Tradicionālā sudraba pāru kopbilde ar Riebiņu novada domes priekšsēdētāju Pēteri Rožinski.

Katru gadu Riebiņu novada
domes Dzimtsarakstu nodaļa
aicina atsaukties pārus, kas
svin sudraba kāzas, jo augusta
pirmajā sestdienā pašvaldība
organizē laulību 25 gadu jubileju
svētkus, kurus šogad Riebiņos
svinēja seši pāri.
Ir vērtības, par kurām sāk runāt aizvien vairāk un pieminēt biežāk – tās ir ģimenes. Tādēļ, sveicot ar laulībā nodzīvotiem 25 gadiem, ielūkojāmies arī sudraba pāru ģimenes veidošanas procesos.
Nataļja un Genādijs Stepanovi iepazinušies kādā no Viļānu
veikaliem un pēc gada – 17. augustā – mijuši gredzenus. Kāzas rīkojuši lielas un tajās līksmojušies
vairāk nekā 70 radinieku un draugu. Ģimenē izaudzināti dēls un meita, sirdi priecē divi mazbērni. Ģimenei palīdzējuši vecāki, tā nemanot darbos un rūpēs vienam par
otru pienākusi sudraba kāzu diena.
Olga un Nikolajs Stepankovi
iepazinušies Riebiņu kultūras
nama 8. marta ballītē, trīs gadus
draudzējušies un, kad Olga sagaidījusi savu līgavaini no armijas,

1991. gada 24. augustā svinējuši
kāzu dienu. Tā bijusi tiešām ļoti
skaista, silta un saulaina augusta
diena. Kopā ar jauno pāri priecājušies radinieki, draugi un klasesbiedri. Sievas vaļasprieks ir mūzika un kulinārija, savukārt vīram
patīk makšķerēt. Izaudzināts dēls,
un šobrīd sudraba pāris priecājas
par viņa darba panākumiem.
Ilona un Arvīds Mežinski
savu «jā» vārdu teikuši 1991. gada 20. jūlijā ļoti daudzo viesu
klātbūtnē Preiļu dzimtsarakstu nodaļā, un svētība saņemta Aglonas
bazilikā, bet sapazinušies viņi Preiļu siera rūpnīcas rīkotajā Jaungada
ballē. Izaudzināti dēls un meita.
Ilona labprāt nodarbojas ar puķu
audzēšanu, brīvajos brīžos ogo
un sēņo. Arvīda rokas pazīst metālu – tas ir gan vaļasprieks, gan
peļņas avots. Abi saka, ja laiku
varētu pagriezt atpakaļ un vēlreiz
vajadzētu izvēlēties dzīvesdraugus,
mēs noteikti abi būtu kopā.
Ināra un Ingus Šņepsti laulību noslēguši 1991. gada 28. decembrī, kāzu dienā snidzis sniegs,
tā solot bagātu un saticīgu kopdzīvi.

Abi iepazinušies uz ceļa, dodoties
uz diskotēku. Kādu gadu draudzējušies, bet tad jau rīkojuši lielas kāzas. Ģimenē izaudzināti divi bērni – meita un dēls, par viņiem
ir vislielākais prieks un lepnums.
Visai ģimenei patīk makšķerēt, tā
ir lieliska atpūta un azarts. Pacietība un mīlestība nemanot pietuvinājusi sudraba kāzu dienu.
Larisu un Viktoru Gedzunus
iepazīstinājuši draugi, un viņi savu laulību reģistrējuši 1991. gada
20. aprīlī Preiļu pilsētas dzimtsarakstu nodaļā. Laiks kāzu dienā
bijis auksts un vējains, taču tas
netraucējis svinības daudzajiem
kāzu viesiem. Vīrs ir mednieks,
bet sievas vaļasprieks vasarā un
rudenī ir sēņošana. Ģimenē izaudzināti meita un dēls. Sapratne un
cieņa vienam pret otru palīdzējusi
nodzīvot līdz sudrabkāzām.
Kira un Pēteris Bivmaņi arī
apprecējušies 1991. gada 20. aprīlī. Pirmoreiz satikušies un iepazinušies veikalā. Ģimenē vislielākais
prieks ir par diviem dēliem un
jau par diviem mazdēliem. Lai
nodzīvotu garu un saskanīgu kopdzīvi, nepieciešama mīlestība un
saprotoša attieksme vienam par
otru, saka sudraba jubilāri.
Stāstot par sudraba pāriem, būtu
nepieciešams pieminēt arī viņu pamatdarbus un nodarbošanos, taču
tas būtu atsevišķa temata vērts
raksts, jo visi tiešām ir čakli un atbildīgi cilvēki savās darbavietās.
Sudraba jubilārus viņu svētkos
sveica Riebiņu novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis,
kā arī bērni un daudzie ciemiņi.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
M. Litauniece

Pozitīvu 2016./2017. mācību gadu!

Novada izglītības iestāžu vadītāji (no kreisās pirmajā rindā) Sīļukalna
pamatskolas direktore Marija Bernāne, Galēnu pamatskolas direktore
Gunita Strode, Izglītības kvalitātes valsts dienesta kvalitātes novērtēšanas
departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe, novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, novada izglītības jautājumu koordinatore
Evelīna Visocka, PII «Sprīdītis» vadītāja Jeļena Harlamova, Rušonas pamatskolas direktore Janīna Šelegoviča, Riebiņu vidusskolas direktore
Ineta Anspoka, Dravnieku pamatskolas direktors Jānis Znotiņš un novada pedagogu kolektīvs pirms 2016/.2017. mācību gada.

Īsi pirms jaunā mācību gada
sākuma – 29. augustā novada
izglītības iestāžu pedagogi sapulcējās uz konferenci Riebiņu
kultūras centrā, kur novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis un izglītības jautājumu
koordinatore Evelīna Visocka
sveica pedagogus ar jauno mācību gadu, izteica novēlējumus,
bet iestāžu vadītājiem un metodisko apvienību vadītājiem
dāvināja izdevumu «Skolotāja
miera, saskaņas un darba dienasgrāmata 2016./2017. mācību
gadam», autors Kaspars Bikše.
Pedagogus sveica Galēnu pagasta Roberta Mūka muzeja paspārnē izveidotā radošu cilvēku
grupa: savu sacerēto dzeju lasīja
Biruta Čaunāne, Margarita Krole, Evelīna Visocka, Marta Binduka, bet ar dziesmām ieprieci-

nāja Fredis Bergmans.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe aktualizēja jautājumu
par izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmu un iepazīstināja ar jauno metodisko materiālu.
Par kustību pauzēm mācību
priekšmetu stundu laikā 1.–6. klasei atgādināja novada sporta un
veselības metodiskās apvienības
vadītāja Mārīte Pokšāne. Viņa bija
sagatavojusi arī praktiskus uzdevumus, vingrojumus skolēniem.
Savukārt kopā ar klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāju Ritu Pudāni skolotāji izskatīja 2016. gada 15. jūlijā pieņemtos
MK noteikumus Nr. 480 «Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas
un informācijas, mācību līdzekļu,
materiālu un mācību un audzinā-

šanas metožu izvērtēšanas kārtība».
Jāuzsver, ka audzināšanas procesā
būtiskākie izkopjamie tikumi tiek
nosaukti: atbildība, centība, drosme,
godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance.
Tāpat skolotāju metodiskās apvienības izvērtēja iepriekšējā mācību gadā paveikto un sagatavoja
darba plānus jaunajam mācību gadam, kuros paredzētas olimpiādes,
konkursi, pieredzes apmaiņa, tikšanās, izglītojošas nodarbības un
meistardarbnīcas.
Konferences noslēgumā pozitīvi iedvesmojošu semināru vadīja Dānijas un Latvijas lektors,
psihologs, psihoterapeits un izglītības iestādes «Pedagoģiskās
meistarības skola» dibinātājs, vadītājs Kaspars Bikše.
Prieks par to, ka novadā visas
izglītības iestādes saglabātas un
2016./2017. mācību gadu uzsāk
kopā 556 izglītojamie, tajā skaitā
Riebiņu vidusskolā – 223 skolēni,
Dravnieku pamatskolā – 44 skolēni
un 8 bērni pirmsskolā, Galēnu pamatskolā – 59 skolēni un 23 bērni
pirmsskolā, Rušonas pamatskolā –
62 skolēni un 35 bērni pirmsskolā,
Sīļukalna pamatskolā – 26 skolēni
un 3 bērni pirmsskolā, Riebiņu
PII «Sprīdītis» – 63 bērni.
Jāpiebilst, ka mācības 1. klasē šogad novadā kopumā uzsāka
29 bērni.
Pozitīvu, sekmīgu un radošu
jauno mācību gadu vēlot,
novada izglītības jautājumu
koordinatore
Evelīna Visocka

DOMES LĒMUMI

3.

16. augustā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Par papildus finansējuma piešķiršanu pedagogiem
Domes sēdē tika skatīts jautājums par papildus finansējuma piešķiršanu pedagogu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, darba
samaksai 2016. gada septembrī – decembrī.
Domes deputāti nolēma: noteikt pirmsskolu pedagogiem, kurus
finansē no pašvaldības budžeta, 2016. gada septembrī – decembrī
darba samaksas likmi EUR 620 mēnesī (40 darba stundas nedēļā).
Tāpat nolemts noteikt interešu izglītības un pagarinātās dienas
grupas skolotājiem, kurus finansē no pašvaldības budžeta, 2016.
gada septembrī – decembrī darba samaksas likmi EUR 680 mēnesī
(30 darba stundas nedēļā).
Piešķirt papildus finansējumu no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem EUR 7246,98 pirmsskolas pedagogu, kuri
izglīto bērnus no 1,5 līdz 5 gadu vecumam un tiek finansēti no pašvaldības budžeta, darba samaksai, nodrošinot EUR 620 mēnesī par
likmi (40 darba stundas nedēļa) laika posmā no 2016. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
Piešķirt papildus finansējumu no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem EUR 4579 interešu izglītības un pagarinātās
dienas grupas skolotāju, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta,
darba samaksai, nodrošinot EUR 680 mēnesī par likmi laika posmā
no 2016. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
Piešķirt papildus finansējumu no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem EUR 370,77 pirmsskolas izglītības iestādes
«Sprīdītis» vadītājas darba samaksai, nodrošinot EUR 800 mēnesī
par likmi laika posmā no 1. septembra līdz 31. decembrim.
Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «Neitrino» par papildus darbiem Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanai 2016./2017. gadā ar piedāvāto
līgumcenu EUR 57 042,71 (bez PVN);
‚ ar SIA «RANTZOWS SPORT» par sporta inventāra un aprīkojuma iegādi sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada
izglītības iestādēs ar piedāvāto līgumcenu EUR 450,15 bez PVN
(1. daļa «Sporta inventārs un aprīkojums Riebiņu PII «Sprīdītis») un
EUR 4050,28 bez PVN (2. daļa «Sporta inventārs un aprīkojums
Riebiņu vidusskolai, Galēnu pamatskolai, Sīļukalna pamatskolai,
Rušonas pamatskolai un Dravnieku pamatskolai).

Iznomās ūdenstorni un zemes gabalu Silajāņos
Sēdē nolemts slēgt līgumu ar SIA «Latvijas mobilais telefons»
par ūdenstorņa un zemes gabala 10 m² platībā, kas atrodas Silajāņos,
Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, iznomāšanu uz 15 gadiem,
paredzot nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Noteikts atzīt
par spēkā neesošu 2007. gada 1. jūlija nomas līgumu Nr. 14 ar
SIA «Latvijas Mobilais Telefons».
Slēdzot līgumu, nolemts noteikt nomas maksu EUR 106,72 (bez
PVN) mēnesī, kā arī papildus nomas maksai noteikt, ka SIA «Latvijas mobilais telefons» maksā Riebiņu novada domei par patērēto
elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāja rādītājiem un AS «Latvenergo»
tarifiem.
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi

4.

Projekta ietvaros novada nevalstisko organizāciju
biedri piedalās trīs dienu nometnē

Biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība»
realizē projektu Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028/06
«Atbalsta pasākumi Riebiņu novada nevalstisko
organizāciju kapacitātes stiprināšanai» Sabiedrības
integrācijas fonda (SIF) izsludinātā atklātā projektu
iesniegumu konkursa 2016. gadā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas «NVO fonds» ietvaros. Projekta mērķis ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, motivācijas celšana, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana, veicot sabiedrisko aktivitāti, kā arī NVO darbības aktivizēšana Riebiņu novadā, veicot motivācijas celšanu, paaugstināt NVO darba kapacitāti, panākt sinerģijas efektu.
Projekta aktivitāšu ietvaros no 2016. gada 22. līdz 24. augustam
notika Riebiņu novada NVO biedru (20 dalībnieku) motivācijas paaugstināšanas pasākumi – nometne «Motivācijas brīvdienas» – 3 dienu apmācības par sevis pilnveidošanu, par darbu komandā, par iespējām
radīt pašam un motivēt radīt citiem.
Pirmajā apmācību dienā bija seminārs-treniņš «Izvēlies dzīvi dzīvot
pilnvērtīgi», kura mērķis bija likt vairāk apzināties atbildību par savu dzīvi
un smelties iedvesmu veidot to labāku. Otrajā apmācību dienā notika seminārs-treniņš «Komunikācijas māksla ar sevi un citiem», kura rezultātā
tika attīstītas gan savas prasmes, veidojot kontaktu, un sarunā panākt vēlamo rezultātu ar savu sarunu partneri, gan veidojot harmonisku saskarsmi
ar sevi. Bet trešajā apmācību dienā norisinājās seminārs-treniņš «Personiskās efektivitātes treniņš», kura rezultātā tika plašāk noskaidrots un
apzināts savs «es» tēls, savas personības radošais potenciāls un
vērtības, pilnveidota un veidota veiksmīgāka savstarpējā komunikācija.
Jāpiebilst, ka paralēli šīm aktivitātēm notiek arī organizācijas «Riebiņu novada attīstības biedrība» mājaslapas izstrāde. Mājaslapā tiks apkopota informācija par visām NVO, kas ir Riebiņu novadā, par to darbību
un jaunumiem. Biedrības mājaslapa būs pirmais sadarbības tīkls, kas
veicinās vietējo novada biedrību savstarpējo sadarbību. Tāpat tas stiprinās sadarbību ar Riebiņu novada domi. Jau tagad biedrībai ir plānots projekts, kura aktivitātēs tiks iesaistītas vairākas Latgales reģiona biedrības.
Jau šī gada septembrī tiek plānota Riebiņu novada biedrību darbības paplašināšana, iesaistoties reģionālajos un nacionālajos sadarbības
tīklos, brīvprātīgā darba popularizēšana, pieredzes apmaiņas brauciens.
Tāpat plānots īstenot organizāciju apmācības, lai tās spētu kvalitatīvāk
iesaistīties brīvprātīgā darba politikas un tās ieviešanas jautājumos.
«Riebiņu novada attīstības biedrības» mērķos ietilpst sadarbības
projektu realizēšana gan vietējā un reģionālā, gan starptautiskā līmenī.
Biedrība plāno būt kā koordinators pārējām novada biedrībām, kas
iesaistīs biedrus sadarbības modeļu veidošanā un īstenošanā, gan arī
veicinās brīvprātīgo darbu. Biedrība meklēs iespējas veidot sadarbības
tīklus arī ārpus Latvijas kopīgu aktivitāšu īstenošanai. Aktivitātes ietvaros paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Dienvidlatgales NVO
centru, kura rezultātā tiks veidots jau reģionālais sadarbības tīkls, runāts
par sadarbības iespējām, tiks iepazīti Dienvidlatgales NVO centra labie
prakses piemēri. Tiks parakstīts sadarbības līgums.
«Riebiņu novada attīstības biedrības» valdes priekšsēdētāja
Inese Reitāle

Projekts: Projekta Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028/06 «Atbalsta pasākumi Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai»*
Projekta realizētājs: biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība»
*Projekta pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas
fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

PASĀKUMI SEPTEMBRĪ

Sīļukalna KN
F 13. septembrī plkst. 14.00 cepumu cepšanas radošā
darbnīca. Aicināti visi interesenti.
F 24. septembrī plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa «Zaļā
gaisma». Ieejas maksa – EUR 4.
F 30. septembrī plkst. 19.00 Viļānu amatierteātra «Kas
ir, tas ir» M. Zīles luga «Savedējs». Ieeja – par ziedojumiem.

Silajāņu KN
F 30. septembrī plkst. 14.00 Miķeļdienai veltīta pēcpusdiena. Ieeja – bez maksas.

Stabulnieku KN
F 10. septembrī plkst. 22.00 balle kopā ar grupu «Galaktika». Ieejas maksa – EUR 5.
F 23. septembrī plkst. 22.00 balle kopā ar Aldi Kisi.
Ieejas maksa – EUR 3, pēc plkst. 23.00 – EUR 4.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 15. līdz 30. septembrim rudens dārzeņu pārvērtību konkurss «Rudens fantāzijas».
F No 16. septembra Jāņa Streiča 80-gadei veltīta izstāde «Apsolītā mūžība».
F 29. septembrī plkst. 15.00 lasītāju klubiņa pirmā tikšanās.
Ar visiem septembrī 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!

2016. gada septembris

Konsultāciju diena Riebiņu novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un
Edīte Milevska, un inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referents Aleksejs
Makuševs 2016. gada 20. septembrī no plkst. 12.00 līdz 14.00 Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu
novada domes telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Riebiņu novada speciālistiem
un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm un referenta par
jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Papildus informāciju varat saņemt pa tālruņiem: 65422336, 26809432
vai 26808567.

Riebiņu novadā noslēgusies pludmales
volejbola sezona

27. augustā Riebiņu parkā
ar pludmales volejbola komercturnīru «Vasara 2016» noslēdzās
Riebiņu novada pludmales volejbola sacensību sezona. Šajā
turnīrā startēja 6 pāri, pārstāvot
gan pašmāju spēlētājus, gan kaimiņu novadus.
Pirmo vietu komercturnīrā izcīnīja komanda «Latgales mežsaimnieks» (Jānis Bikšis/Raitis
Šarkovskis), aiz sevis atstājot komandu «MIX» (Kristaps Čakšs/
Raivis Mizāns), bet pie bronzas godalgām tika duets «RND»
(Rolands Naglis/Rihards Vilcāns).
Pirmo triju vietu ieguvēji saņēma Riebiņu novada domes sarūpētās medaļas, kā arī tika pasniegtas naudas balvas no komandu dalībnieku balvu fonda –
EUR 60, EUR 40 un EUR 20.
Paldies jāsaka pašvaldībai

Pludmales volejbola komercturnīrā «Vasara 2016» godalgotās vietas
izcīnīja (no kreisās) Raivis Mizāns un Kristaps Čakšs, Jānis Bikšis un
Raitis Šarkovskis, Rihards Vilcāns un Rolands Naglis.

par finansiālu atbalstu visas
vasaras garumā sacensību organizēšanā, volejbola laukumu un
to apkārtnes labiekārtošanā, kā
arī daudzajiem sporta entuzias-

tiem par atbalstu un dalību sacensībās.
Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālisti tiekas Mālpilī

18. un 19. augustā Mālpils
novada domē norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
organizētais gadskārtējais Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu seminārs. Divu dienu seminārā speciālisti
ne tikai uzklausīja lektoru stāstīto, bet arī dalījās pieredzē.
Atklājot semināru, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra
sabiedrisko attiecību nozīmi ikvienas pašvaldības darbā, tāpēc
novēlēja dalībniekiem pēc iespējas
vairāk apmainīties ar pieredzi un
iegūt jaunas zināšanas. Savukārt
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs novēlēja speciālistiem pacietību un,
pats galvenais, atcerēties, cik
liels spēks ir vārdam.
Par mūsdienu komunikācijas
tendencēm un lomu valsts un pašvaldību saziņā ar iedzīvotājiem
pastāstīja Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja Linda Jākobsone, kura minēja vairākus praktiskus piemērus,
kā arī nodemonstrēja video, kas
tapis Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē
2015. gadā. Savukārt uzņēmuma
«Ground Floor Digital» stratēģis
un taktiķis Māris Antons pastāstīja par digitālajiem komunikācijas kanāliem un to lomu attiecību
veidošanā un uzturēšanā.
Vislielāko interesi pirmās dienas programmā izraisīja LPS iknedēļas Infolapas korektora Artura
Hansona stāstījums par tipiskajām pareizrakstības kļūdām, īpašvārdu atveidi latviešu valodā un
citiem valodas lietojuma jautājumiem, jo ikvienam aktuāla ir pareiza latviešu valodas lietošana.
Ņemot vērā jautājuma nozīmību,

Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem bija iespēja aplūkot nozīmīgāko Mālpils apskates objektu – Mālpils muižu.

sabiedrisko attiecību speciālisti
izteica vēlmi tikties ar A. Hansonu
arī nākamā gada seminārā.
Otrajā semināra dienā uzsvars
vairāk tika likts uz Latvijas simtgades svinībām un ar to saistītajiem komunikācijas jautājumiem
pašvaldību kontekstā. Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga
ar kolēģi Kasparu Rūkli pastāstīja par institūta aktivitātēm, kurās var iesaistīties arī pašvaldības,
un lika akcentu uz sociālo kustību
#GribuTeviAtpakaļ http://www.li.
lv/lv/gributeviapakal, kas izstrādāta, lai uzrunātu pasaulē dzīvojošos Latvijas valstspiederīgos
un uzsvērtu, ka viņi Latvijai ir
svarīgi, un stiprinātu viņu emocionālo un praktisko saikni ar
Latvijas valsti.
Latvijas valsts simtgades biroja
http://www.lsm.lv/lv/lv100 vadītāja
Linda Pavļuta un biroja reģionālo
projektu vadītāja Jolanta Borīte
akcentēja iespējas lielās jubilejas
kontekstā līdzdarboties arī pašvaldībām.

Plašu informāciju par prezentmateriāliem kā instrumentu veiksmīgai zīmola veidošanai sniedza
SIA «Attach» līdzīpašniece Maija
Bērtiņa, kura uzsvēra, ka prezentmateriāliem ne vienmēr jābūt
dārgiem, bet pārdomātiem gan.
Turklāt tiem jāatbilst arī pašvaldības kopējam zīmolam.
Otrās dienas noslēgumā uzstājās fonda «1836» pārstāvis Enriko Plivčs, kurš pastāstīja par projektu, kas arī tapis par godu Latvijas simtgadei. Saskaņā ar projekta ideju 1836 kilometrus garā Latvijas robeža ir atdzīvināta tūrisma
ceļā. Projekts ir uzsākts 2014. gadā, un, sākot ar 2016. gada 14. maiju, projekta ideja tiek ieskandināta
visos Latvijas pierobežas novados.
Projekta mērķis ir izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma
ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to
apiet, apbraukt vai aplidot.
Semināra noslēgumā noskaidrojās, ka nākamgad šo divu dienu
pasākumu savās mājās ir gatavs
uzņemt Bauskas novads.

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.

