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Lai ikvienā ģimenē 2017. gadā valda mīlestība!
A

r laba vēlējumiem, ar jaunām
iecerēm esam atvēruši pirmās
nedēļas kalendāru 2017. gadā. Pirmā
jaunā gada diena – laiks, kad varam
atskatīties uz aizvadīto gadu, pielikt
punktu un virzīties tālāk.
Riebiņu novadā ir, ko atcerēties:
beidzot esam atjaunojuši ielu apgaismojumu visos novada ciematos,
ir realizēts satiksmes drošības projekts Riebiņu ciematā,
reģionālā valsts ceļa Viļāni–Preiļi–Špoģi posmam, kas
šķērso Riebiņu novada teritoriju, tika atjaunota asfalta
seguma virskārta. Veikti remontdarbi novada izglītības
iestādēs: PII «Sprīdītis», Riebiņu vidusskolas gaiteņos
un foajē, kā arī Dravnieku un Galēnu pamatskolas sanitāro mezglu pārbūve un remontdarbi.
Apzinoties, ka ne visiem bērnu vecākiem ir darbs,

Titula «Gada sports skolotājs 2016» ieguvēja – Mārīte
Pokšāne balvas pasniegšanas ceremonijā kopā ar dzīvesbiedru Aigaru Pokšānu.

pilnībā esam nodrošinājuši visu pamatskolu un vidusskolas
skolēniem brīvpusdienas, tāpat esam atraduši iespēju
izmaksāt bērnu piedzimšanas pabalstu.
Domājot par jauno gadu, manuprāt, ļoti nozīmīgs ir
tas darbs, kas pagaidām nav pamanāms, proti, vērienīgu
Eiropas projektu sagatavošana, kas saistīta ar ceļu un
ielu remontdarbiem un būvniecību visos sešos novada
pagastos. Jau pavasarī, apgūstot Latgales programmas
un Lauku atbalsta dienesta administrēto finansējumu kopumā ap 3 miljoniem eiro, izstrādājām Riebiņu vidusskolas sporta laukuma un teritorijas labiekārtošanas tehnisko projektu, kur skolas sporta laukums šobrīd gan
fiziski, gan morāli ir novecojis un ir kritiskā stāvoklī.
Tāpat tiek izstrādāti novada parku labiekārtošanas tehniskie projekti. Turpināsim strādāt pie pašvaldību ēku
siltināšanas programmas, lai piesaistītu Eiropas finansējumu.

Paldies visiem, kas atbalsta, audzina, sporto, kopj, skolo
bērnus, dzied un dejo. Paldies uzņēmējiem un zemniekiem,
kas uztur ekonomisko aktivitāti. Mēs varam būt lepni,
ka novadā ir savs Latvijas lepnums «Zelta ābeles» balvas saņēmējs – Roberta Mūka muzeja vadītāja Marta Binduka, ka mums ir Latvijas gada sporta skolotājs 2016 –
Riebiņu vidusskolas pedagoģe Mārīte Pokšāne.
Sveicu visus Riebiņu novada iedzīvotājus un viesus
Jaunajā gadā! Vienmēr saglabāsim dzīves mērķi, uz ko
tiekties, būsim saprotošāki un pozitīvi saskarsmē ar līdzcilvēkiem, lai mazāk sajūtam aizdomas vai skaudību,
bet spējam priecāties par līdzcilvēku sasniegumiem.
Lai ikvienā ģimenē valda mīlestība, saticība, piedošana
un lai piepildās vispārdrošākās ieceres!
Patiesā cieņā,
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis

Gada sporta skolotāja Latvijā –
Riebiņu vidusskolas pedagoģe Mārīte Pokšāne

Aizvadītā gada 22. decembrī
Rīgā norisinājās «Latvijas Gada balvas
sportā 2016» noslēguma ceremonija,
kurā tika paziņoti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētā
konkursa «Gada sporta skolotājs
2016» rezultāti. Galveno balvu un
titulu «Gada sporta skolotājs 2016»
ieguva Riebiņu vidusskolas sporta
un veselības mācības skolotāja Mārīte
Pokšāne.
Mārīte Pokšāne Riebiņu vidusskolā
strādā jau 21 gadu, bet konkursam
viņu pieteica Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka, kura norāda,
ka pedagoģe Mārīte ir piemērs un padomdevējs gan skolēniem, gan kolēģiem.
Tāpat Mārīte Pokšāne bez tiešajiem
pienākumiem fiziskās attīstības veicināšanā skolēnu vidū fizkultūras stun-

dās nesavtīgi iesaistās un veicina visu
vecuma grupu dalību sportiskajās aktivitātēs. Tas ir tieši Mārītes nopelns,
ka Riebiņu novadā tik populāras ir
kļuvušas velokrosa sacensības «Vella
rats», pateicoties viņai katru pavasari
varam izbaudīt krosu kopā ar izcilo
vieglatlēti, mūsu novadnieci Anitu
Kažemāku. Skolēni, pedagogi, tehniskais personāls, kā arī citu novada izglītības iestāžu darbinieki un pašvaldības iestādes iesaistās Olimpiskās
dienas aktivitātēs, Eiropas sporta nedēļas pasākumos un daudzos citos sporta
notikumos, kurus Mārīte organizē, atbalsta un koordinē.
Jāpiebilst, ka konkursa «Gada
sporta skolotājs 2016» finālā iekļuva
un uz galveno titulu pretendēja arī
Jaunlutriņu pamatskolas sporta, ķīmijas
un bioloģijas skolotāja Inta Grinberga

un Zemgales vidusskolas sporta skolotājs Reinis Duksītis. Taču šogad balva
ceļoja uz Latgali, uz Riebiņu novadu.
Konkursa vērtēšanas komisijā darbojās gan IZM pārstāvji, gan pieredzes
bagāti sporta pedagogi, sportisti un
nozares speciālisti, tostarp, sporta komentētājs un žurnālists Ģirts Timrots,
kamaniņu braucējs, Turīnas Olimpisko
spēļu un Soču Olimpisko spēļu bronzas
medaļu ieguvējs Mārtiņš Rubenis un
vieglatlēte, Riodežaneiro Olimpisko
spēļu dalībniece Ilona Marhele.
Mārīte Pokšāne aizvadītā gada pēdējā dienā – 31. decembrī Jaunā gada sagaidīšanas svinībās Riebiņu kultūras
centrā no novada domes priekšsēdētāja
Pētera Rožinska rokām saņēma arī novada Atzinības rakstu.
Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Galēniete Marta Binduka – «Latvijas lepnums 2016» laureāte

2016. gada 26. decembrī, Otrajos Ziemassvētkos daudzi no
mums sekoja balvas «Latvijas
lepnums 2016» svinīgajai pasniegšanas ceremonijai, kur starp
desmit laureātiem nominācijā
«Novadnieks» balvu saņēma galēniete, pensionēta latviešu valodas un literatūras skolotāja,
Roberta Mūka muzeja dibinātāja un vadītāja – Marta Binduka.
Jau trīspadsmito gadu «Latvijas lepnums» ceremonijā tika godināti cilvēki, kuri padara dzīvi
labāku tikai ar to vien, ka viņi ir
līdzās un, neprasot, nedomājot
par materiālu labumu, iet un dara, tādējādi iedvesmojot ar savu
pašaizliedzību un nesavtību ikvienu dzīvē sasniegt vairāk un
nepadoties.
Akciju «Latvijas lepnums»
organizē laikraksts «Diena» un
telekanāls TV3 ar Rīgas Brīvostas
pārvaldes un valsts akciju sabiedrības «Latvijas dzelzceļš» gādību un atbalstu.
Ar «Latvijas lepnums» pieteiktajiem stāstiem iepazinās un
balvu ieguvējus šogad noteica žūrija vienpadsmit cilvēku sastāvā:
aktrise Zane Daudziņa, Bērnu
slimnīcas fonda vadītāja Liene

Kameru un skatītāju uzmanības lokā «Latvijas lepnums» laureāte, galēniete Marta Binduka.

Dambiņa, nominācijas «Sargeņģeļi» ieguvēji 2015. gadā Zane
un Agris Bārbali, BMX riteņbraucējs un treneris Ivo Lakučs, kustības «Riga Tech Girls» iniciatore,
kā arī koprades telpas «The Mill»
dibinātāja Anna Andersone, mūziķis Dons, TV raidījumu vadītāja
Jana Duļevska, rakstniece Inga
Žolude, MTG TV un radio vadītāja Latvijā Baiba Zūzena un laikraksta «Diena» galvenais redaktors
Gatis Madžiņš.

Latvijas lepnuma balva tika
pasniegta desmit nominācijās. Nominācijā «Novadnieks» balvu
saņēma Marta Binduka. Viņa ir
veikusi būtisku novadpētniecības
darbu – ar Martas Bindukas iniciatīvu un pašas darbu pie tās Galēnos pirms trim gadiem izveidots
latviešu dzejnieka un filozofa Roberta Mūka, īstajā vārdā Roberta
Avena, piemiņas muzejs.
Skolotāju un pašreizējo muzeja vadītāju augstajai balvai pie-

Balvu «Latvijas lepnums» nominācijā «Novadnieks» Martai Bindukai
pasniedza viņas mazdēls Artūrs.

teica kādreizējā audzēkne Ingrīda
Brice – skolas laikā sirsnīga, jauka un talantīga meitene, kura tagad dzīvo un strādā Vācijas pilsētā Ķelnē.
Kā atzīst «Latvijas lepnums»
balvas saņēmēja Marta Binduka,
raidījuma ieraksta tapšanas diena
bija neaizmirstama. Vispirms viesošanās Rīgas pilī pie Latvijas
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, vēlāk pusdienas kādā Rīgas
restorānā, kur visi nominanti bija

kopā un varēja iepazīties, stāstīt
par sevi.
Protams, saviļņojoša bijusi pati
apbalvošanas ceremonija, kur, par
pārsteigumu balvas saņēmējai, viņai
to pasniedza pašas mazdēls Artūrs.
Jāpiebilst, ka aizvadītā gada pēdējā dienā – 31. decembrī – Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā svinīgi pasniedza
arī novada Atzinības rakstu «Latvijas lepnums» «Zelta ābele» laureātei.

2.

Mainīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusu varēs līdz 2017. gada 31. janvārim

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka tie nodokļu maksātāji, kuri ar 2017. gada 1. janvāri vēlas iegūt vai atgūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu vai atteikties
no tā, to varēs izdarīt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam
pieteikumu līdz 2017. gada 31. janvārim.
Pieteikumus var aizpildīt brīvā formā un nosūtīt VID pa pastu vai
iesniegt VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) kā nestrukturētu dokumentu.
Atgādinām, ka 2016. gada 20. decembrī Saeimā ir pieņemti
grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā «Par valsts
sociālo apdrošināšanu», kas nosaka:
• 2017. gadā mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma
apgrozījumam līdz 7000 eiro ir 12 %, savukārt apgrozījumam virs
7000 eiro – 15 %;
• sākot ar 2018. gadu, mikrouzņēmuma nodokļa likme būs 15 %;
• atceltas normas, kas noteica darba devējiem pienākumu veikt
minimālās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem.
Taču vēršam uzmanību, ka šie likuma grozījumi vēl nav izsludināti. Tāpēc, pieņemot lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa maiņu, VID aicina nodokļu maksātājus iepazīties un
izvērtēt minētos likumu grozījumus.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID
Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski
VID mājaslapā sadaļā Kontakti.

2016. gadā Riebiņu novadā
pieaudzis jaundzimušo skaits

Janvāra «Riebiņu Novada Ziņas» numurā novada dzimtsarakstu
nodaļa tradicionāli atskatās, cik aizvadītajā gadā novadā dzimuši bērni, cik reģistrēts mirušo, vai ir reģistrētas laulības.
Ir patiess prieks, ka 2016. gadā Riebiņu novadā piedzimuši 37 bērni –
21 zēns un 16 meitenes. Salīdzinot ar 2015. gadu, pieaugums ir
būtisks – par 10 jaundzimušajiem vairāk. Četrpadsmit bērni savās ģimenēs ir pirmie bērni, septiņi – kā otrie bērni, sešpadsmit bērni dzimuši ģimenēs, kurās aug trīs un vairāk brāļi un māsas. No visiem
bērniem trīsdesmit divi ir latvieši, bet pieciem bērniem ir cita tautība.
Vecāki saviem bērniem aizvadītajā gadā devuši skaistus vārdus –
novadā aug meitenes: Emīlija, Melija, Veronika, Arīna, Samanta,
Madara, Elizabete, Marta, Elīna, Amēlija, Viktorija, Agate, Patrīcija, Baiba un Sanita. Vienai meitenei doti divi vārdi – Adriana
Aleksandra. Tāpat novadā aug braši zēni: Emīls, Maiks, Reinis,
Mārcis, Raimonds, Ernests, Niks, Edgars, Artūrs, Lauris, Markus, Valters un Timurs. Diviem zēniem dots vārds – Renārs, Iļja
un Viktors, bet diviem zēniem doti divi vārdi – Nauris Dāvids un
Kristaps Konstantīns. Aizvadītajā gadā novadā dzimuši dvīņu puikas.
2016. gadā reģistrētas 28 laulības, svinētas 2 zelta un 6 sudraba
jubilejas pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši attiecīgi 50 un 25 gadus.
Baznīcās laulājušies 24 pāri. Par laulību jubilāriem esam stāstījusi pašvaldības izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas», kā arī reģionālajos laikrakstos. Laulību reģistrācijās un arī ikdienā esam saņēmuši pateicības par to, ka dzimtsarakstu nodaļu ērti apmeklēt arī cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, jo telpās ir lifts.
2016. gadā miruši 90 cilvēki, tajā skaitā 44 vīrieši un 46 sievietes.
71 persona – pensijas vecuma, 59 latvieši un 31 – citas tautības.
Mirušo iedzīvotāju vidējais vecums – 75 gadi, vīriešiem – 70 gadi,
bet sievietēm – 80 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim ir 94 gadi, vecākajai mirušajai sievietei – 96 gadi. Jāpiebilst, ka no mirušajiem deviņdesmit gadus piedzīvojuši 6 cilvēki.
Tieslietu ministrija izvērtē, kā īstenot praksē pirmslaulību apmācības programmu personām, kuras vēlas reģistrēt laulības un sniegs
priekšlikumus par šīs programmas ieviešanas procesu un ar to saistītajām izmaksām. Personas kursus varēs apmeklēt brīvprātīgi un tie
būs bez maksas.
2017. gadā būs jaunumi personas kodu piešķiršanā. Personas
kods ir īpašs un unikāls katra Latvijas iedzīvotāja identifikācijas numurs. Atzīts, ka līdzšinējā personas koda būtisks trūkums ir tā pirmā
daļa, kas sastāv no cilvēka dzimšanas laika. Tas sniedz uzreiz gandrīz
visu informāciju par cilvēku. Pieņemtie grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā nosaka jauna personas koda piešķiršanu no 2017. gada
1. jūlija. No šī datuma jebkurš iedzīvotājs varēs lūgt piešķirt jaunu personas kodu bez dzimšanas datuma norādīšanas, ja vien to vēlēsies.
Personas kodu piešķirs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Jaundzimušajiem jaunais personas kods tiks piešķirts, jau izsniedzot
dzimšanas apliecību. Jaunais personas kods tiks veidots no vienpadsmit cipariem. Personas koda pirmie cipari būs visiem vienādi, bet
pārējos izveidos sistēmas īpašā programma. Šobrīd grūti paredzēt,
cik daudz personu vēlēsies mainīt kodu, jo pēc tam būs jāmaina arī
personu apliecinošie dokumenti. Taču skaidrs ir viens – šajā gadā
sistēmas un dažādu programmu pilnveidošanā būs jāiegulda pamatīgs
darbs, jo iedzīvotāju reģistrā saglabāsies arī vēsturiskā informācija
par personas iepriekšējo kodu. Domāju, ka par šo jautājumu līdz
1. jūlijam plašsaziņas līdzekļos būs pietiekami daudz skaidrojumu.
Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā bez civilstāvokļa aktu reģistriem un
apliecībām sagatavoti un izsniegti 411 dažāda veida dokumenti.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad plānojam rīkot kāzu jubilejas,
jo šos pasākumus atbalsta Riebiņu novada dome. Lūgums laikus pieteikties novada dzimtsarakstu nodaļā tiem pāriem, kuri 2017. gadā
vēlēsies svinēt Sudraba, Zelta vai Dimanta kāzas.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M. Litauniece

2017. gada janvāris

Virtuālais lasītveicināšanas projekts
«Lasi kopā ar mani»

2017. gadā Riebiņu novada centrālā bibliotēka
sadarbībā ar Riebiņu novada domi īsteno kopīgu
lasītveicināšanas projektu bērniem un jauniešiem
«Lasi kopā ar mani». Aicinām ikvienu novada
bērnu, jaunieti dalīties iespaidos par grāmatu, kas
katram ir vismīļākā. Iesūtītie darbi ik mēnesi tiks
publicēti Riebiņu novada mājaslapā www.riebini.lv,
bibliotēku portālā www.biblioteka.lv un sociālajos
tīklos www.draugiem.lv/riebinubiblioteka, www.facebook.com/riebinubiblioteka.

Kas jādara? Uzrakstiet nelielu aprakstu (rokrakstā) par šo grāmatu, pievienojiet savu fotogrāfiju
un sūtiet mums vai nāciet ciemos.
Adrese:
Riebiņu novada centrālā bibliotēka,
Saules iela 8b, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326,
e-pasts: riebinubiblioteka@riebini.lv

Stabulnieku pagasta centrā, Jaunajā ielā 2
atradās veca lauku sēta, kas bija kļuvusi par pamestu graustu, radot nedrošību pagasta iedzīvotājiem un bērniem, draudot tai sabrukt. Pēc iedzīvotāju un pagasta darbinieku lūguma ēka
tika nojaukta, atstājot nepievilcīgu skatu Stabulnieku pagasta centrā.
Ēkas vecie pamati un gruveši katru gadu
apauga ar lielām nezālēm, kuras nevarēja nopļaut,
jo traucēja gruveši. Tāpēc biedrības «Patmalnieki»
dalībnieki piedalījās Riebiņu novada domes mazo
grantu projektu konkursā «Ieguldīsim savu darbu
novada attīstībā», lai uzlabotu un sakārtotu šo
pagasta teritoriju, kas paveras skatam, iebraucot
Stabulnieku pagasta centrā. Projekts tika atbalstīts
daļēji, saņemot Riebiņu novada pašvaldības finansējumu EUR 300 apmērā.

Projekta realizācijas gaitā tika novākti lielie
akmeņi un gruveši, pievesta melnzeme un ierīkota
puķu un dekoratīvo stādu dobe, tādējādi radot
skaistu, pievilcīgu un drošu vidi gan pagasta iedzīvotājiem, gan ikvienam ciemiņam, ierodoties Stabulnieku pagastā. Tāpat projekta ietvaros tika rīkota talka – apkārtējās pagasta teritorijas labiekārtošanai, sagrābtas lapas, savākti kritušie zari un
gruveši, kā arī sakoptas jau esošās puķu dobes pagasta teritorijā.
Projekta mērķis – labiekārtot Stabulnieku pagasta, Jaunās ielas 2 apkārtējo vidi, tādējādi uzlabojot
pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, labsajūtu un
nodrošinot drošību – veiksmīgi sasniegts. Paldies
visiem aktīvistiem, kas iesaistījās projekta aktivitātēs!

Ir noslēdzies 2016. gads, tādēļ Riebiņu un
Preiļu novada kopīgais tūrisma informācijas
centrs atskatās uz aizvadīto tūrisma sezonu. Kā
liecina Latgales reģiona attīstības aģentūras apkopotie tūrisma statistikas dati, 2016. gadā ir
vērojams apmeklētāju skaita samazinājums par
3 %, kas skaidrojams ar vairākiem apstākļiem,
tostarp – nelabvēlīgajiem laikapstākļiem aizvadītajā vasarā, kas ir Latvijas tūrisma galvenā
sezona.
Aizvadītajā gadā vērojama tendence, ka samazinās tūristu interese par muzejiem un kolekcijām
(Latgalē kopumā par 9 %), bet pieaug interese par
aktīvās atpūtas piedāvājumu – tajos apmeklētāju
skaits pieaudzis par 41 %. To apliecina arī Preiļu
un Riebiņu novada tūrisma statistika. Īpaši jāatzīmē Riebiņu zirgaudzētava, kuru 2016. gadā apmeklēja pat par 90 % vairāk apmeklētāju nekā gadu iepriekš.
Mūsdienu tūristiem patīk darbošanās, un ieguvēji
ir tie uzņēmēji, kur tūrists var pamēģināt kaut ko
izdarīt pats. Preiļu un Riebiņu novadā ir samērā
brīva niša aktīvā tūrisma jomā, dabas taku izveidē,
latgalisko ēdienu degustāciju piedāvātājiem. Īpaši
aktuāls ir interesants, saistošs tūrisma piedāvājums
ziemā, kas piesaistītu gan vietējos, gan kaimiņzemju
viesus (ir iespēja reklamēt ziemas piedāvājumu
Lietuvas un Igaunijas plašsaziņas līdzekļos), bet
mums īsti nav, ko piedāvāt. Tādēļ, ja aktīvi cilvēki
plāno, kādā jomā tūrismā sākt darboties mūsu pusē, aicinām apdomāt šos piedāvājumus.
Lai arī Riebiņu novadā šogad nakšņotāju skaits
ir palielinājies par apmēram 17 %, šie skaitļi nav
viennozīmīgi, un vairākām naktsmītnēm ir bijis
būtisks nakšņotāju skaita samazinājums, savukārt
citām, uz lielāku pasākumu rēķina, pieaugums.
Kopumā naktsmītņu īpašnieki pagājušo gadu vērtē
sliktāk nekā iepriekšējo, jo viesi izvēlas mazāk patērēt arī citiem pakalpojumiem, un, lai arī nakšņotāju
skaits pieaug, naudas apgrozījums ir samazinājies.
Kā atzīst naktsmītņu īpašnieki, vēl arvien ir daudz
viesu ar maldīgu priekšstatu, ka pie mums Latgalē
visam ir jābūt lētāk, tādēļ cenšas nokaulēt cenas.
Daudzi nesaprot, ka elektrības un citu pakalpojumu
cenas pie mums ir, ja ne tādas pašas, tad augstākas
nekā galvaspilsētā, kur, pateicoties konkurencei, ir
iespējas izvēlēties lētāko pakalpojuma sniedzēju.
Latgales TIC statistikas dati liecina, ka pieaudzis
apmeklētāju skaits tūrisma informācijas centros.
Jāteic, ka arī mūsu tūrisma informācijas centrā
2016. gads ir bijis darbīgāks, jo apkalpots par apmēram 12 % apmeklētāju vairāk nekā iepriekšējā
gadā. TIC šogad ir sadarbojies ar vietējiem uzņē-

mējiem, radot iespēju apmeklēt seminārus gan tepat Preiļos, gan piedāvājot kopīgu transportu uz
apmācībām citur reģionā.
Šogad TIC ir organizējis divus lielus Latgales
reģiona mēroga seminārus, kur pievienotā vērtība –
citu Latgales TIC un uzņēmumu darbinieki,
atbraucot pie mums, iepazīstas ar tūrisma piedāvājumu, ko vēlāk varēs popularizēt saviem apmeklētājiem. Tāpat veidotas publikācijas plašsaziņas līdzekļos, TIC Facebook lapā, konkursi izglītības iestādēm un citiem interesentiem, uzturēta tūrisma
mājaslapa www.visitpreili un www.visitriebini.lv
interneta, mobilajā un e-kioskā versijā. Preiļu un
Riebiņu novada TIC apmeklējumu statistika liecina, ka šogad ir pieaudzis ārvalstu tūristu skaits ne
vien TIC, bet arī tūrisma objektos. Turklāt to ģeogrāfiskā izcelsme ir plašāka. Ja pagājušajā gadā TIC
tika apkalpoti tikai Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas
un Nīderlandes tūristi, tad 2016. gadā, papildus iepriekšminētajām valstīm, bija arī tūristi no Vācijas,
Francijas, Igaunijas, Moldovas un Ungārijas. Kā
iepriekšējos gados, arī šogad lielākā interese tūristiem ir bijusi par Preiļu pilsētas tūrisma objektiem,
bet Riebiņu novadā – par naktsmītnēm pie ezeriem
vasarā.
Liela nozīme īpaši ārvalstu tūristu apmeklētāju
pieaugumam ir TIC darbinieku tiešai dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijas nacionālajā
stendā vai Latgales reģiona stendā. 2016. gadā TIC
darbinieki piedalījās tūrisma izstādēs Rīgā, Viļņā
(Lietuva), Utrehtā (Nīderlande) un Minhenē (Vācija). 2017. gadā plānots piedalīties izstādēs Rīgā,
Utrehtā (Nīderlande) un Berlīnē (Vācija). Savukārt
abu novadu kopīgi izdotie tūrisma materiāli ir
pieejami arī izstādēs Somijā, Zviedrijā, Vācijā,
Igaunijā, Lietuvā, Polijā, kā arī Latvijas dienās uz
«Tallink» kuģa.
Kopumā tūrisma sezona pagājušajā gadā Riebiņu
novadā noslēdzas ar nelielu «plus» zīmi. Preiļu un
Riebiņu novada TIC vēlas pateikties savu novadu
tūrisma uzņēmējiem, izglītības iestādēm un citiem
sadarbības partneriem, kas atbalsta mūsu aktivitātes,
labprāt tajās iesaistās, dalās savos iespaidos, iesaka
mums, kā veidot mūsu sadarbību vēl efektīvāku.
Labprāt gaidām Jūs ciemos ar savām idejām un ierosinājumiem, jo kopā mēs varam paveikt vairāk.
Novēlam veiksmīgai tūrisma sezonai atbilstošus
laika apstākļus 2017. gadā!

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas
kolektīvs

Stabulniekos realizēts projekts

Vita Balode, projekta vadītāja

Noslēgusies 2016. gada tūrisma sezona
Riebiņu novadā

Preiļu un Riebiņu novada TIC vārdā,
Tūrisma organizatore
Iveta Šņepste

2017. gada janvāris

DOMES LĒMUMI

20. decembrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina dalību projektā

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu iesniegt
projektu «Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības
autoceļu Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Baltbārži km 0,00–
2,50 un Nr. 7 Antāni–Kotlerova km 1,20–2,10 pārbūve»
Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos» atklātu projektu iesniegumu konkursā.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nolemts pašvaldībai
paredzēt priekšfinansējumu EUR 266 466,27 (ar PVN
21 %) apmērā, kā arī paredzēt līdzfinansējumu 10 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR
26 646,63, tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā, no projektu
līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017. gada
budžetā.

Apstiprina saistošo noteikumu projektu
un slēgtās izsoles noteikumus

Domes deputāti sēdē apstiprināja saistošo noteikumu
Nr. 12-2016 «Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to
salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā» projektu.
Tāpat sēdē apstiprināti tika rūpnieciskās (pašpatēriņa)
zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta
Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša,
Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, Rušona, Zolvas un
Lielā Ostrova ezeros slēgtas izsoles noteikumi.
Nolemts līdz 2017. gada 1. jūnijam iesniegt iesniegumu
BIOR institūcijai par zvejas rīku limita palielināšanu Kategradas, Rušonas, Bicānu, Salmeja un Zolvas ezeros, bet
kontroli par lēmuma izpildi uzdot Riebiņu novada domes
izpilddirektoram.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Skatot lēmumprojektu par papildus mērķdotācijas
EUR 2174 (tajā skaitā sociālās apdrošināšanas iemaksas)
sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm – pedagogu
darba samaksas reformas ieviešanai, deputāti pieņēma lēmumu sadalīt ar Ministru Kabineta 2016. gada 10. novembra rīkojumu Nr. 680 piešķirto papildus mērķdotāciju
pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai Riebiņu
novada pamatskolām, proporcionāli reālajam izglītojamo
skaitam 1.–9. klasē uz 2016. gada 1. septembri, pamatojoties uz to, ka šo izglītības iestāžu pedagogi nesaņem
atlīdzību par papildu darbu veikšanu, tajā skaitā par gatavošanos stundām, burtnīcu labošanu, konsultācijām un
klases audzināšanu.
Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka rīkojumā
apstiprinātais finansējums paredzēts kā vienreizējs pasākums tikai pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas
gadā un izlietojams līdz 2016. gada 31. decembrim
Papildus mērķdotācijas sadalījums pašvaldības izglītības
iestādēm – pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai:
Dravnieku pamatskola – EUR 405,22, Galēnu pamatskola – EUR 543,37, Rušonas pamatskola – EUR 571,00 un
Sīļukalna pamatskola – EUR 239,45.

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils
ceļu rajons par būvdarbu veikšanu objektā «Riebiņu
novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Baltbārži km 0,00–2,50 un Nr. 7 Antāni–Kotlerova km 1,20–2,10 pārbūve» ar piedāvāto līgumcenu EUR 203 814,27 (bez PVN);
‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ikdienas uzturēšanas papildus darbu veikšanu
2016./2017. gadā ar piedāvāto līgumcenu EUR 16 535,60
(bez PVN);
‚ ar SIA «RECRO-N» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2016./2017. gada ziemas dienesta ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu (1. daļa «Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2016./2017. gadā») ar piedāvāto līgumcenu EUR 19 352,36 (bez PVN);
‚ ar SIA «RECRO-N» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2016./2017. gada ziemas dienesta ikdienas
uzturēšanas darbu veikšanu (2. daļa «Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas
uzturēšanas darbi 2016./2017. gadā») ar piedāvāto līgumcenu EUR 12 293,90 (bez PVN);
‚ ar ZS «Ozoli» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2016./2017. gada ziemas dienesta ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu (3. daļa «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2016./2017. gadā») ar piedāvāto līgumcenu EUR 10 690,00 (bez PVN);
‚ ar ZS «Ozoli» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu 2016./2017. gada ziemas dienesta ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu (4. daļa «Riebiņu novada Riebiņu
pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2016./2017. gadā») ar piedāvāto līgumcenu
EUR 21 120,00 (bez PVN);
‚ ar Genadijs Petrovs par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu 2016./2017. gada ziemas dienesta ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu (5. daļa «Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2016./2017. gadā») ar piedāvāto līgumcenu
EUR 13 265,00 (bez PVN);
‚ ar Genadijs Petrovs par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu 2016./2017. gada ziemas dienesta ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu (6. daļa «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 2016./2017. gadā») ar piedāvāto līgumcenu
EUR 24 600,00 (bez PVN);
‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils

Galēnu Kultūrvēstures biedrība, stiprinot piederības
sajūtu valstij, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, realizēja projektu «Gribu, varu, daru!», ko finansē Latvijas Kultūras ministrija un atbalsta Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs.
Projekta uzdevumi bija: veicināt Riebiņu, Viļānu un
Varakļānu novadu jauniešu sadraudzību, apzināt savu
novadu Nacionālo Bruņoto spēku personālsastāvu, veikt
izpēti un pavēstīt par šiem cilvēkiem – viņu darba ikdienu
un sasniegumiem kaimiņu novadu jauniešiem, rosināt
jauniešus uzņemties iniciatīvu valstisku pasākumu organizēšanā, stiprināt paaudžu un nāciju saikni, Latvijas Republikas dzimšanas dienā organizējot Baltā galdauta
svētkus.
Aizvadītā gada novembrī Riebiņu novada Galēnu pamatskolā 68 jaunieši no Viļānu vidusskolas, Varakļānu vidusskolas un Galēnu pamatskolas satikās starpnovadu

jauniešu Lāčplēša dienas sacensībās, diskusijās un kopīgā vakarēšanā. Galēnu Kultūrvēstures biedrības Lāčplēša dienas sacensību organizatoru grupa radīja īstu sacensību maratonu, kurā bija iekļautas dažādas disciplīnas: sumo cīņa (Lāčplēša un Melnā bruņinieka cīniņš),
Laimdotas taka, Lāčplēša ceļš, Tribikšu skrējiens, Sumobols, Spīdolas bize un Laimīgais metiens. Sīvā piecu
komandu cīņā uzvarēja Galēnu skolas komanda.
Pēc kopīgi baudītām pusdienām dalījāmies savās
domās, novērojumos un piedalījāmies diskusijā ar NBS
rekrutēšanas un atlases centra darbiniekiem. Paldies
Andim Ābelītim, kurš izsmeļoši un daudzpusīgi atklāja
mums Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku ikdienu un nozīmi mūsu, Latvijas iedzīvotāju, drošības un miera garantam. Paldies Jānim Ikauniekam par karavīru ekipējuma
paraugdemonstrāciju.
Ikviena jauniešu komanda bija sagatavojusi stāstījumu,
videofragmentu vai infogrammu par saviem NBS darbiniekiem – ikdienas varoņiem. Pasākumu noslēdzām ar
jauku atpūtas vakaru «Lāčplēšu un Laimdotu ballīti». Paldies skolotājām Sarmītei Seržanei, Elizabetei Birulei,
Jānim Upeniekam un Dairai Zepai, par savu audzēkņu
sagatavošanu un organizēšanu šim pasākumam.

Izsniedz tirdzniecības atļauju

Pieņemts lēmums izsniegt tirdzniecības atļauju SIA
«MILKANS» autoveikalam no 21.12.2016. līdz 20.12.2017.
tirdzniecībai ar pārtikas, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm un alu Riebiņu novada teritorijā katru
nedēļu otrdienās maršrutā: Pīzāni – plkst. 10.00, Skangeļi –
plkst. 10.20, Borisovka – plkst. 11.00, Makarovka –
plkst. 12.00, Lomi – plkst. 13.00 un Maltas Trūpi –
plkst. 13.30.

Lemj par amatu savienošanu domes
priekšsēdētājam

Izskatot novada domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska
iesniegumu un pamatojoties uz likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 6. pantu un
8.1 panta piekto daļu, un ņemot vērā, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, domes deputāti
nolēma atļaut savienot Pēterim Rožinskim domes priekšsēdētāja amatu ar Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes locekļa un SIA «Preiļu kooperatīva sabiedrība»
valdes locekļa amatiem.

Tiek sadalīta papildus mērķdotācija
izglītības iestādēm

3.

ceļu rajons par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
2016./2017. gada ziemas dienesta ikdienas uzturēšanas
darbu veikšanu (7. daļa «Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu un ielu slīdamības likvidēšanas (kaisīšanas ar
pretslīdes materiāliem)») ar piedāvāto līgumcenu EUR
9931,20 (bez PVN);
‚ ar SIA «Forevers» par pārtikas produktu iegādi
Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā (1. daļa
«Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti») ar
piedāvāto līgumcenu EUR 24 100,18 (bez PVN);
‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu
iegādi Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā
(2. daļa «Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas
zivis») ar piedāvāto līgumcenu EUR 3015,56 (bez PVN);
‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu
iegādi Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā
(3. daļa «Augļi, dārzeņi un saistītie produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 17 181,47 (bez PVN);
‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu
iegādi Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā
(4. daļa «Dzīvnieku vai augu eļļas un tauki») ar piedāvāto līgumcenu EUR 4 146,69 (bez PVN);
‚ ar AS «Preiļu siers» par pārtikas produktu iegādi
Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā (5. daļa «Piena produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 15 095,15
(bez PVN);
‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu
iegādi Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā
(6. daļa «Graudu maluma produkti, cietes un cietes produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 3761,44 (bez
PVN);
‚ ar SIA «Marijas centrs» par pārtikas produktu
iegādi Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā
(7. daļa «Dažādi pārtikas produkti») ar piedāvāto līgumcenu EUR 11 033,96 (bez PVN);
‚ ar SIA «Vecā maiznīca» par pārtikas produktu
iegādi Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā
(8. daļa «Dažādi pārtikas produkti. Maize un konditorejas izstrādājumi») ar piedāvāto līgumcenu EUR 9192,40
(bez PVN);
‚ ar Konstantinovas pagasta P. Kavuna ZS «EŽI»
par pārtikas produktu iegādi Riebiņu novada iestādēm
2017. un 2018. gadā (9. daļa «Dažādi pārtikas produkti.
Sulas un āboli») ar piedāvāto līgumcenu EUR 3337,50
(bez PVN);
‚ ar SIA «KEM» par būvprojekta izstrādi Riebiņu
vidusskolas teritorijas labiekārtojumam, sporta laukuma
rekonstrukcijai un būvprojekta autoruzraudzībai ar piedāvāto līgumcenu EUR 30 000,00 (bez PVN);
‚ ar SIA «Erbauer Group» par sienu remontdarbiem
Riebiņu novada Silajāņu kultūras namā ar piedāvāto līgumcenu EUR 3538,46 (bez PVN).
30. decembrī notika Riebiņu novada ārkārtas domes
sēde

Apstiprina kandidatūras,
kas saņems novada Atzinības rakstus

Domes deputāti, izskatot novada domes priekšsēdētāja
Pētera Rožinska priekšlikumu par apbalvošanu ar Riebiņu
novada domes Atzinības rakstu, nolēma apbalvot ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu
EUR 70 apmērā balvas «Latvijas lepnums 2016» ieguvēju, Roberta Mūka muzeja vadītāju Martu Binduku un
Sporta gada balvas «Gada sporta skolotājs» ieguvēju,
Riebiņu vidusskolas skolotāju Mārīti Pokšāni.
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv
sadaļā «Sēžu lēmumi»

Galēnu Kultūrvēstures biedrība realizējusi projektu «Gribu, varu, daru!»

Projekta «Gribu, varu, daru!» ietvaros norisinājās arī
otrā aktivitāte: Baltā galdauta svētki. Šo svētku pamatideja –
veidot valsts simtgadei iemaņas un prasmes organizēt
plašāku sabiedrību Baltā galdauta svētkiem, parādīt mūsu trīs novadu kultūrvēsturisko nacionālo ēdienu gatavošanas noslēpumus un dalīties ar tiem.
Svētki iesākās ar saimnieču goda parādi, kurā ikviena
radošo meistarklašu vadītāja saņēma darba instrumentu – projekta priekšautu. Visi pasākuma dalībnieki bija
aicināti piedalīties krievu, ukraiņu un latgaliešu ēdienu
gatavošanas meistarklasēs. Tika gatavoti vareņiki un
borščs, pārpace, steiviņeica un auzu ķīselis, duršlāgzupa
un bibalkas, pieci dažādi veidi krievu pankūku, lauku
tortes un dārzeņu, augļu sulu kokteiļi. Visus sagatavotos
ēdienus cēlām galdā, ar tiem cienājot arī vieskolektīvus: atraktīvo un sirsnīgo ebreju mūzikas ansambli «Rēzeknes klezmeri» (vadītāji K. Višs, V. Čačis un J. Skritņiks), Stabulnieku sieviešu ansambli «Zapevočki» (vadītāja T. Višķere) un Murmastienes folkloras kopu (vadītāja
T. Pelša).
Galēnu Kultūrvēstures biedrības valdes priekšsēdētāja
Gunita Strode

4.

2017. gada janvāris

Riebiņu novada multifunkcionālais jaunatnes
iniciatīvu centrs «Pakāpieni» aicina 2017. gadā

• Atvērts jebkuram novada bērnam, jaunietim, viņu vecākiem
un vecvecākiem kā brīvā laika pavadīšanas vieta;
• vieta jauniešu iniciatīvām.

Ikdienā pie mums ir pieejamas (bez maksas):
• galda spēles;
• biljards;
• novuss;
• galda futbols;
• mūzikas skaņu aparatūra;
• trenažieru istaba;
• internets;
• dators;
• inventārs atpūtai brīvā dabā (velosipēdi un laivas);
• organizējam pasākumus, informācijai par to norisi seko līdzi:
www.riebini.lv/ -> nozares -> jaunatne vai www.draugiem.lv ->
Riebiņu novada jaunatnei, vai www.facebook.com -> Riebiņu
novada jaunatnes iniciatīvu centrs «Pakāpieni»

Ir pieejamas arī telpas, piemēram, semināriem vai apmācībām –
mums ir dators, projektors, interneta pieslēgums; bērnu dzimšanas
dienu (līdz 12 gadiem) svinību un klases sadraudzības vakaru rīkošanai.
JIC «Pakāpieni»
Kontakti:
Jauniešu centrs «Pakāpieni»
Adrese: Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālrunis: 65392659, 28666640 (Liene)
E-pasts: pakapieni@riebini.lv

PASĀKUMI JANVĀRī

Riebiņu KC

F 14. janvārī plkst. 20.00 «Mirdzošā uguntiņa» jeb
Vecā Jaunā gada pārsteigumu nakts 2017. Atpūtas vakars
pie galdiņiem. Programmā: šovbiznesa zvaigznes, loterija,
«Uzmini melodiju?», pārsteigumi un šova dejas. Lieliska
deju mūzika un labākie pasaules hiti ar Māri Jefremovu.
Dreskods – mirdzoši tērpi un aksesuāri. Ieejas maksa –
EUR 4. Pēc plkst. 22.00 – EUR 5. Pasākums norisināsies
latviešu un krievu valodā.

Galēnu KN

F 21. janvārī plkst. 13.00 vecākās paaudzes atpūtas
pēcpusdiena. Pasākumā piedalās: Galēnu KN pašdarbnieki,
kaimiņu novadu senioru kolektīvi. Par jautru dejas soli un
skanīgu dziesmu parūpēsies grupa «Augusti». Būsiet mīļi
aicināti jautrā gaisotnē pie galdiņiem pavadīt laiku. Līdzi
jāņem laba oma un mazs groziņš.

Stabulnieku KN

F14. janvārī plkst. 19.00 koncerts «Vecais Jaunais
gads». Piedalās ansambļi no Aizkalnes, Vārkavas, Līvāniem, Rušonas un Riebiņiem, dejotāji no Grāveriem, Stabulniekiem un citviet. Ieeja – bez maksas.

Sīļukalna KN

F 13. janvārī plkst. 19.00 Sīļukalna sievu vokālā ansambļa 20 gadu jubilejas pasākums. Ieeja – bez maksas.
F 21. janvārī plkst. 22.00 Lielā jubileju ballīte kopā ar
grupām «Galaktika», «Green Light», «Paldies par dejām»,
Raselu un Berezinu. Ieejas maksa pirmajiem 100 apmeklētājiem – EUR 5, pārējiem – EUR 7.

Stabulnieku bibliotēka

F Janvārī skatāma bērnu un pusaudžu radošo darbu izstāde.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F 16. janvārī plkst. 10.00 tikšanās ar Riebiņu novada
domes priekšsēdētāju Pēteri Rožinski.
F No 26. janvāra Pasaules vēža dienai veltīta iespieddarbu izstāde. Tāpat no šīs dienas skatāma dažādu formu
un krāsu sveču un tematisko suvenīru – svečturu izstāde.
F Visās novada bibliotēkās skatāmas izstādes, kas veltītas 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai.

Ar visiem janvārī paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības vietnē www.riebini.lv vai sociālajos tīklos
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/

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

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā

VEcĀKO KĀRTīBNIEKU

Darba pienākumi:
• Plānot un organizēt speciālos, profilaktiskos
un citus pasākumus, kuri saistīti ar sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu Riebiņu novadā.
• Veikt likumpārkāpumu profilaksi.
• Kontrolēt, kā tiek izpildīti pašvaldības apstiprinātie noteikumi, lēmumi, par kuru pārkāpumu
paredzēta administratīvā atbildība, kā arī veic
materiālu noformēšanu par administratīviem pārkāpumiem.
• Pieņemt un reģistrēt informāciju par noziedzīgajiem nodarījumiem, administratīvajiem pārkāpumiem un citiem sabiedriski bīstamiem notikumiem, reaģējot uz to atbilstoši likumu un citu
normatīvo aktu nosacījumiem.
• Organizēt un izpildīt patrulēšanu pa novadu
un veikt izbraukumus uz pārkāpumu vietām.
• Piedalīties kārtības uzturēšanas pasākumu
plānošanā, atbalstīšanā un nodrošināšanā kopā ar
citām valsts un pašvaldības iestādēm.
• Piedalīties kārtības un sabiedriskās drošības
pasākumu organizācijā un veikšanā.
• Izbraukt uz pārkāpumu vietām pēc Riebiņu
novada iestāžu vai iedzīvotāju ziņojumiem.
• Savas kompetences ietvaros sargāt sabiedrisko
un iedzīvotāju drošību, novērst noziegumus un
citus likumpārkāpumus, novērst un pārtraukt administratīvos likumpārkāpumus, noskaidrot vainīgos,
savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus
par tiem.

• Uzraudzīt un kontrolēt makšķerēšanas un
rūpnieciskās zvejas noteikumu, pašvaldības saistošo
noteikumu ievērošanu Riebiņu novada pašvaldības
ūdenstilpnēs.
Prasības pretendentiem:
• Atbilstoša vidējā vai augstākā izglītība.
• Labas krievu un teicamas latviešu valodas
zināšanas.
• Attiecīga darba pieredze.
• Datorprasme MS Windows un MS Office vidē.
• Orientēšanās tiesību aktos un normatīvajos
dokumentos.
• Labas prezentēšanas iemaņas un komunikācijas
spējas.
• Laika plānošanas, prioritāšu noteikšanas un
sadarbības prasmes.
• Radoša pieeja darbam, pašiniciatīva un analītiskā domāšana.
Piedāvājam:
• Izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu.
• Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu.
• Lielisku iespēju likt lietā iniciatīvu.

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu
iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt
pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv līdz
23.01.2017. Adrese: Riebiņu novada dome, Saules
8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads,
LV–5326.

Riebiņu novada «Sporta vakars»
ar karsējmeitenēm un «Overtime TV» studiju

Aizvadītā gada 17. decembrī
Riebiņu novada kultūras centrā
uz jubilejas pasākumu pulcējās
pašvaldības sportisti, sporta pasākumu organizētāji un lūgtie
viesi. «Sporta vakars» notika jau
desmito reizi, laika gaitā tas ir
kļuvis par gaidītu un jautru pasākumu ar gada labāko sportistu
apbalvošanu, ar dziesmām, jokiem un dejām.
Kā jau pienākas jubilejā, pasākuma norise bija īpaša. Uz skatuves izveidotajā «Overtime TV»
studijā darbojās gan Rolands Puče, gan Saburzītais Guntis, gan
sporta jomā blondā Viktorija, kas
ienesa ne vienu vien jautrības
dzirksti. Atklātai sarunai uz dīvāna vispirms tika aicināts Riebiņu
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Viņš atzina, ka
pašam sirdij tuva ir vieglatlētika,
patīk arī peldēšana.
Ar aplausiem studijā tika sagaidīta novadniece, nu jau pasaules
līmeņa vieglatlēte Anita Kažemāka.
Viņa dalījās iespaidos un pārdomās
par tēmu – vai viegli būt lielajā
sportā? Laika atpūtai un izklaidēm
neatliek, izrādās, jau nākamajā
dienā Anitai bija jākravā koferi,
lai dotos uz treniņnometni. Uz
jautājumiem nācās atbildēt arī citiem viesiem – 12. Saeimas deputātam Aldim Adamovičam un
Riebiņu vidusskolas sporta skolotājai Mārītei Pokšānei.
Sarunu starplaikos pasākuma
dalībniekus izklaidēja Ievas Grēveles vadītā vīru vokālā ansambļa
uzstāšanās un basketbola kluba
«Jēkabpils» karsējmeiteņu priekšnesumi. Par jubilejas pasākuma
muzikālo noformējumu gādāja
Māris Jefremovs.
Sporta vakara būtiskākā sastāvdaļa bija 2016. gada labāko
novada sportistu apbalvošana.
Par 2016. gada laureātiem kļuva:
Jānis Belousovs, Skaidrīte Vu-

Apbalvojumu par aktivitāti un ieguldījumu Riebiņu novada sporta attīstībā no Riebiņu novada domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska saņēma
riebiņietis Jānis Belousovs. Kopumā sporta vakarā šādi apbalvojumi
tika pasniegti 12 novada sportistiem.

Uz provokatīvajiem Overtime TV vadītāju jautājumiem Riebiņu novada
sporta vakarā nācās atbildēt arī Saeimas deputātam Aldim Adamovičam.

lāne, Aldis Kalvāns, Artūrs
Livmans, Sandis Sparāns, Ivans
Piskunovs, Pēteris Opolais, Aizpurviešu ģimene, Atis Litaunieks,
Māris Stroganovs, Jānis Upenieks un Gustavs Utināns.
Jāpiebilst, ka sporta vakara
ietvaros tika apbalvoti arī tajā

pašā dienā notikušā Riebiņu novada Ziemassvētku volejbola turnīra sacensību dalībnieki. Par I
vietas ieguvējiem kļuva komanda
«Riebiņi II» – Artūrs Meluškāns,
Dainis Gorins, Ainārs Rumaks,
Ruslans Daņilovs, Artūrs Livmans
un Jānis Ciukors.

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.

