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Riebiņu novadā par domes
Ievēl Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieku,
priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēl izpilddirektoru un lemj par deputātu pilnvaru izbeigšanu
Pēteri Rožinski
Šī gada 20. jūnijā tika sa- deputāti – Andrs Sondors, Jānis ievēlot Juri Leici par Riebiņu

Uz konstruktīvu darbu, kas vērsts
uz Riebiņu novada attīstību un atpazīstamību, deputātus aicināja ievēlētais Riebiņu novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

Pēc 3. jūnija pašvaldības vēlēšanām pirmo jaunās domes sēdi
15. jūnijā atklāja un vadīja Riebiņu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Juris Leicis. Jaunievēlētās domes deputātiem sēdē bija
skatāms viens jautājums – novada
domes priekšsēdētāja ievēlēšana.
Izvirzot kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam, tika
izvirzīta viena kandidatūra – līdzšinējais novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis.
Atklātā balsojumā, visiem 15
novada domes jaunievēlētajiem deputātiem balsojot «par», vienbalsīgi
tika ievēlēts līdzšinējais novada
domes priekšsēdētājs – Pēteris Rožinskis («Latvijas Zaļā partija»).
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Rolands Naglis

Riebiņu novada domes pašvaldību
vēlēšanu 2017. gada 3. jūnija rezultāti

Par Riebiņu novada domes deputātiem ievēlēti (alfabēta secībā):
1. Dainis Alžāns – Latvijas Zaļā partija.
2. Ineta Anspoka – «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA».
3. Marija Bernāne – Latvijas Zaļā partija.
4. Āris Elsts – «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA».
5. Jāzeps Ivanāns – Latvijas Zaļā partija.
6. Margarita Krole – Latvijas Zaļā partija.
7. Jānis Kupris – LATGALES PARTIJA.
8. Maigonis Mediņš – Latvijas Zaļā partija.
9. Arnis Opolais – Latvijas Zaļā partija.
10. Ārija Pudule – «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA».
11. Pēteris Rožinskis – Latvijas Zaļā partija.
12. Andrs Sondors – LATGALES PARTIJA.
13. Juris Sparāns – Latvijas Reģionu Apvienība, Latvijas
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija.
14. Alberts Upenieks – Latvijas Zaļā partija.
15. Edgars Vilcāns – «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija.

Riebiņu novada vēlēšanu komisija

saukta jaunievēlētās Riebiņu
novada domes ārkārtas domes
sēde, kurā tika skatīti vairāki
jautājumi.
Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 20. pantu domei atklātā balsošanā bija jāievēl domes
priekšsēdētāja vietnieks. Sēdes
vadītājs – novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis – aicināja deputātus izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja vietnieka amatam. Domes sēdē tika
izvirzīts viens kandidāts – līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks
Jāzeps Ivanāns.
Par izvirzīto domes priekšsēdētāja vietnieka kandidātu Jāzepu Ivanānu «par» nobalsoja 12
deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole,
Ārija Pudule, Dainis Alžāns,
Arnis Opolais, Maigonis Mediņš,
Ineta Anspoka, Edgars Vilcāns,
Marija Bernāne, Alberts Upenieks
un Āris Elsts, pret nobalsoja 3

Kupris un Juris Sparāns. Tādējādi
par novada domes priekšsēdētāja vietnieku atkārtoti tika ievēlēts līdzšinējais priekšsēdētāja
vietnieks – Jāzeps Ivanāns.
Domes sēdē tika skatīts 2017.
gada 12. jūnijā saņemtais novada
domes izpilddirektora Āra Elsta
iesniegums par atbrīvošanu no
izpilddirektora amata. 14 deputātiem balsojot «par» un deputātam Ārim Elstam balsojumā nepiedaloties, tika pieņemts lēmums
atbrīvot Āri Elstu no Riebiņu
novada domes izpilddirektora
amata 2017. gada 20. jūnijā (pēdējā darba diena). Lēmums stājās
spēkā nekavējoties.
Šajā sēdē notika arī novada
domes izpilddirektora vēlēšanas.
Domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis izpilddirektora amatam
izvirzīja novada domes Tehniskās
daļas vadītāju, izpilddirektora
vietnieku Juri Leici. Domes deputāti vienbalsīgi balsoja «par»,

novada domes izpilddirektoru.
Līdz ar personīgo iesniegumu par deputātu pilnvaru nolikšanu domes sēdē tika pieņemts
lēmums izbeigt Dainim Alžānam
un Arnim Opolajam deputāta
pilnvaras pirms termiņa.
Pēc deputātu Daiņa Alžāna un
Arņa Opolā 2017. gada 19. jūnija
iesnieguma par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa, šī
gada 19. jūnijā domes Vēlēšanu
komisija izskatīja jautājumu par
nākamo kandidātu stāšanos amatā.
19. jūnijā novada dome nosūtīja
Dinai Staškevičai un Ilgai Pokšānei
vēstules ar uzaicinājumu kļūt par
domes deputātēm un tajā pašā
dienā tika saņemta atbilde ar piekrišanu pildīt deputātu pienākumus
Riebiņu novada domē.
Domes sēdē vienbalsīgi tika
pieņemts lēmums apstiprināt Dinu Staškeviču un Ilgu Pokšāni
par Riebiņu novada domes deputātēm.

Riebiņu novadā uzstādītas informatīvās zīmes

Riebiņu novada dome pērnā
gada maijā iesniedza projekta
pieteikumu biedrības «Preiļu
rajona partnerība» atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam 19.2. pasākuma
«Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju» ietvaros –
projektu Nr. 16-03-AL21A019.2203-000003 «Informatīvās
infrastruktūras izveide Riebiņu
novadā». Sākotnēji projektus
vērtēja biedrība «Preiļu rajona
partnerība», pēc tam – Lauku
atbalsta dienests. 2016. gada
31. oktobrī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu no
Lauku atbalsta dienesta projekta
īstenošanai.
Projekta mērķis ir izveidot
Riebiņu novada informatīvo infrastruktūru, izgatavojot un uzstādot ielu un objektu norādes zīmes, tūrisma objektu norādes,
administratīvi teritoriālās vienības nosaukumu zīmes un tūrisma stendus Riebiņu novada teritorijā, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem un tūristiem informācijas pieejamību un lauku dzīves
telpas attīstību.
Projekta ietvaros ir iegādātas
un uzstādītas informatīvās zīmes
visos Riebiņu novada pagastos –
Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku,
Silajāņu, Riebiņu un Rušonas pagastā: ielu norādes zīmes – 75 gab.,
virzienu norādes zīmes – 33 gab.,
«Virziena rādītājs» Nr. 704. ceļa
zīme – 5 gab., stabi ar stiprinājumiem – 70 gab., informācijas objektu norādes stendi – 9 gab., administratīvi teritoriālās vienības nosaukumu zīmes – 33 gab., informatīvie tūrisma stendi – 7 gab.
Par informatīvo zīmju izgatavošanu tika noslēgts līgums ar

Tiek uzstādītas zīmes Stabulnieku pagasta centrā.

SIA «Zeize»un SIA «SIGNUM».
Projekta kopējās izmaksas – EUR
10 453,50, no tām attiecināmās
izmaksas ir EUR 10 453,50, no
attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums – EUR
7212,92. Informatīvo zīmju uzstādīšanu veica SIA «Averita».
Šī projekta realizācija ir inovācija Riebiņu novadā. Ievērojami
ir uzlabota Riebiņu novada informatīvā infrastruktūra, novada
teritorija būs vairāk identificēta
un popularizēta, uzlabosies ielu
un ceļu vizuālais tēls, kā arī tas
radīs sakoptības iespaidu un po-

zitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Informācijas stendu un norāžu
izvietošana novada teritorijā atvieglos vietējo iedzīvotāju un
viesu pārvietošanās kvalitāti un
sadalīs kustības intensitāti.
Vienotas ielu norādes zīmes
novada teritorijā līdz šim nav tikušas uzstādītas, tāpēc sabiedrībai tas būs jauninājums. Savukārt tūrisma stendu uzstādīšana
palielinās tūristu plūsmu novada
teritorijā, tādējādi uzlabojot stratēģisko mērķu iznākuma rādītāju – dalībnieku skaita pieaugums.
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Atbalstīts projekts «Ak, Latvija, cik daiļa
Tu esi, Tu mana dzimtā zeme»

Riebiņu novada dome šī gada maijā saņēma apstiprinājumu
projekta «Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme»
īstenošanai, kas tika iesniegts Latgales kultūras programmas
2017 ietvaros.
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību
daudzveidību, stiprināt Latgales kultūras, mākslas, starppaaudžu
komunikāciju un solidaritāti, attīstīt Riebiņu novada iedzīvotāju
radošo darbību, kas veicinās kultūrvides, vērtību un savu senču
tradīciju attīstību.
Projekta aktivitāšu īstenošanai no Latgales reģiona attīstības
aģentūras ir piešķirti EUR 1500,00, bet Riebiņu novada domes līdzfinansējums šī projekta īstenošanai – Mākslas plenērs Riebiņos
2017 «Vienoti vasaras krāsās».
Projekta ietvaros ir paredzēts organizēt vairākas aktivitātes. Notiks
erudīcijas vakars skolēniem «Latvijai – 100», kura mērķis ir attīstīt
motivāciju kultūras līmeņa, erudīcijas paaugstināšanai, redzesloka
paplašināšanai par Latviju. Mērķa grupas dalībnieki būs Riebiņu
novada izglītības iestāžu skolēni. Tāpat tiks organizēts radošo darbu
un zīmējumu konkurss «Mans dzimtais novads» – aktivitātes mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu radošās iemaņas, stiprināt Riebiņu
novada skolu jauniešos tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma jūtas
un atbildību par savu valsti. Radošo darbu konkursa mērķgrupa būs
ikviens Riebiņu novada iedzīvotājs, bet zīmējumu konkursa mērķgrupa – bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 15 gadiem ar ģimenēm.
Iespēja izpausties tiks dota arī pārējiem novada iedzīvotājiem, kā arī
visiem interesentiem, jo pieņemti tiks visi darbi. Pēc šīs aktivitātes
beigām paredzēts izdot brošūru kā dāvanu Latvijas simtgadei ar
aktivitātē izveidotajiem zīmējumiem un esejām, dzejoļiem u.tml.
Norisināsies arī fotokonkurss «Es un mana dzimtā zeme». Šis konkurss tiks organizēts visiem interesentiem neatkarīgi no dzīvesvietas.
Galvenais nosacījums – lai fotogrāfijā tiktu iemūžināti Riebiņu novada dabas skati un novada cilvēku dzīve. Paredzēts, ka 100 labākās
bildes pēc žūrijas vērtējuma tiks izstādītas izstādē Riebiņu novada kultūras centrā. Pēc tam tiks organizēta ceļojošā izstāde pa Latgales bibliotēkām. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2017. gada 15. decembrim.

Riebiņu novada domes pārstāvji piedalījās
VARAM rīkotajā darba vizīte Moldovā

No 2017. gada 5. līdz 9. jūnijam norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) darba vizīte
Moldovā, kurā tika apspriestas
aktualitātes reģionālās attīstības jomā, pārrunājot Latvijas iespējamo atbalstu Moldovas reģionālās politikas īstenošanā.
Latvijas delegāciju pārstāvēja
VARAM, Kurzemes un Zemgales
plānošanas reģions, kā arī Riebiņu,
Aizkraukles un Dobeles novada
pārstāvji. Vizītes laikā tika stiprināta sadarbība ar Moldovu reģionālās attīstības, vides aizsardzības
un informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju (IKT) jautājumos.
VARAM delegācija, tostarp
arī Riebiņu novada domes pārstāvji
2017. gada 5.–6. jūnijā piedalījās
vizītē Gagauzijas un Dienvidu reģionos. Vizītes laikā tika apmeklēti arī Gagauzijas un Dienvidu reģiona nozīmīgākie ar uzņēmējdarbību saistītie objekti. Tiekoties ar
Gagauzijas kolēģiem, tika pārrunāti veiksmīgas uzņēmējdarbības
atbalsta instrumenti, piemēram,
biznesa inkubatora darbība, mājražotāju atbalsts un kooperācija.
Tāpat vizītes laikā tika veicinātas jaunas partnerības. Ar VARAM
atbalstu Dobeles novads noslēdza
sadarbības līgumu ar Sinžereja rajonu, Aizkraukles novads parakstīja
nodomu protokolu par sadarbību
ar Čimišlija rajonu, bet Riebiņu
novads – ar Ļeovas rajonu.
Atzīmējot Latvijas pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanā reģionos, 2017. gada 7. jūnijā Latvijas
pārstāvji piedalījās starptautiskajā
biznesa forumā Ziemeļu reģionā.
Uzsverot reģionu un pašvaldību
lomu divpusēji ekonomisko attiecību stiprināšanā, 2017. gada 8. jūnijā VARAM delegācijas pārstāvji
piedalījās Latvijas – Moldovas biznesa forumā. Pasākumu laikā bija iespēja atskatīties uz iepriekš
īstenoto sadarbību reģionālās attīstības jomā, kas veicināja arī
ekonomisko sadarbību.
Biznesa foruma laikā tika prezentēti Latvijas reģionu produkti,
ko atzinīgi novērtēja Moldovas
kolēģi, aicinot atbildīgās institūcijas veicināt aktīvāku produkciju
apmaiņu.

Latvijas delegācija Moldovā apmeklēja ar uzņēmējdarbību saistītos objektus.

Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele
parakstīja nodomu protokolu par sadarbību ar Ļeovas rajonu.

Riebiņu novada pārstāvji (no kreisās) uzņēmējs Valdis Ūzuliņš, Attīstības
un plānošanas daļas projektu vadītāja Ilze Kudiņa, Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele un novada domes darba aizsardzības
speciālists Artūrs Meluškāns.

Riebiņu novada dome ir noslēgusi 2016. gada 14. septembrī līgumu
Nr. SKV-L-2016/777 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta
saņemšanu pasākuma «Starptautiskās konkurētspējas veicināšana» ietvaros,
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Apstiprina mazo grantu projektu konkursa rezultātus finansējuma saņemšanai

Riebiņu novada dome bija izsludinājusi mazo grantu projektu konkursu «Ieguldīsim savu darbu novada
attīstībā». Projektu konkursa mērķis – atbalstīt radošus un inovatīvus NVO un vietējo iniciatīvas grupu
projektus, kas veicina Riebiņu novada kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos
šajās aktivitātēs, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī dāvā savu ieguldījumu kā dāvanu
Latvijas simtgadei.
Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni: aktivitātes lietderīgai brīvā laika pavadīšanai visām vecuma
grupām; sabiedriski pieejamu teritoriju sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana, labiekārtošanas pasākumu
organizēšana; veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana; pasākumi, kuri vērsti un Riebiņu novada vēstures
popularizēšanu (piem., seno amatu un prasmju apgūšana,
vēsturiski pētījumi u.tml.); teritorijas izpētes aktivitātes;
kultūras un informācijas pasākumi ar ilgtermiņa mērķi.
Izskatot iesniegtos projektus, tika nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā šādiem projektiem:
projekts Nr. 1 (23.0 punkti) iniciatīvas grupa «Lomu vecticībnieki» ar projektu «Lomu vecticībnieki savam lūgšanu namam», Galēnu pagasts. Piešķirtais finansējuma
apjoms – EUR 600,00. Projekta ietvaros paredzēts sakārtot Lomu vecticībnieku draudzei piederošo teritoriju, ierīkot stāvlaukumu un sakopt lūgšanu nama apkārtni.

Projekts Nr. 2 (23.1 punkts), biedrība «Atspulgs L» –
«Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un labiekārtošana Stabulnieku pagasta centrā Sorokina ielā 14»,
Stabulnieku pagasts. Piešķirts finansējums EUR 589,00
apmērā. Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot Sorokina
ielu, plānots uzstādīt soliņus, veikt teritorijas apzaļumošanu
un košumkrūmu iegādi.
Projekts Nr. 3 (24.3 punkti), iniciatīvas grupa «Vacō
sāta» ar projektu «Veco māju lauku stāsti», Rušonas pagasts – EUR 600,00. Projekta ietvaros paredzēta veco lauku māju izpēte Rušonas pagastā: fotofiksācija, informācijas
ievākšana un brošūras izdošana.
Projekts Nr. 4 (23.9 punkti), iniciatīvas grupa «Kaimiņi», kas iesniedza projektu «Drīz es gāju, drīz darīju,
drīz es otru aicināju…», Galēnu pagasts. Piešķirts finansējums EUR 600,00 apmērā bērnu rotaļu laukuma izveidošanai un veco laukuma elementu atjaunošanai.
Projekts Nr. 5 (25.0 punkti), iniciatīvas grupa «Riebiņu ciema Dārzu ielas iedzīvotāji», kas iesniedza projektu «Latvijas skaistums sākas mūsu pagalmā», Riebiņu pagasts. Piešķirtais finansējums – EUR 600,00. Projekta mērķis – Dārzu ielas pagalma labiekārtošana, drošas un ērtas vietas bērniem izveide.
Projekts Nr. 6 (20.3 punkti), nereģistrēta iniciatīvu
grupa, kas iesniedza projektu «Žoga ierīkošana Silajāņu
kapos», Silajāņu pagasts. Piešķirts finansējums EUR
575,74 apmērā.

Projekts Nr. 7 (23.1 punkts), iniciatīvas grupa «Kopā jautrāk» ar projektu «Spēlējies ar prieku un iegūsti draugus!»,
Stabulnieku pagasts. Projektam, kura mērķis ir spēļu
komplektu iegāde Stabulnieku pagasta bērniem brīvā
laika pavadīšanai, piešķirts finansējums EUR 465,38.
Projekts Nr. 8 (23.0 punkti), biedrība «Saulrozītes»
iesniedza projektu «Sīļukalna pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana», Sīļukalna pagasts. Projekta realizācijai – uzstādīt guļbūves solus un labiekārtot sporta
laukuma teritoriju – piešķirti EUR 600,00.
Projekts Nr. 9 (24.2 punkti), iniciatīvas grupa «Mēs
savam novadam» iesniedza projektu «Stefanpoles krucifiksam būt!», Riebiņu pagasts. Ar piešķirto finansējumu
EUR 585,60 apmērā paredzēts atjaunot jumta segumu un
krāsu Stefanpoles krucifiksa mūra būvei.
Projekts Nr. 11 (23.1 punkts), biedrība «Jaunie spārni» iesniedza projektu «Lai top droša «saliņa» bērniem
Bašķos!», Rušonas pagasts. Piešķirtais finansējuma apjoms – EUR 600,00, bet projekta mērķis – bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana un teritorijas labiekārtošana.
Tāpat nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā
apjomā projektam Nr. 12 (21.0 punkti), iniciatīvas grupa
«Aktīvisti», kas iesniedza projektu «Teritorijas sakopšana
un labiekārtošana Stabulnieku pagasta Jaunā iela 5»,
Stabulnieku pagasts. Piešķirtais finansējuma apjoms –
EUR 280,00.
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13. jūnijā notika Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēde

Apstiprina amata – specializētā
transporta vadītājs – izveidošanu

Projekta «Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Riebiņu novada iedzīvotājiem – mobilā
auto iegāde ar pieejamību personām ar kustību traucējumiem» ietvaros tika iegādāts specializēts transports
klientu ar īpašām vajadzībām transportēšanai.
Domes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot amata vienību «Specializētā transporta vadītājs» un noteikt darba
samaksu specializētā transporta vadītājam EUR 4,10 stundā
no projekta līdzfinansējuma paredzētajiem līdzekļiem.

Apstiprina atklātās izsoles noteikumus

Domes deputāti apstiprināja rūpnieciskās (pašpatēriņa)
zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta
Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja un Lielā Ostrova ezeros atklātās izsoles noteikumus. Kontroli par lēmuma izpildi noteikts uzdot
Riebiņu novada domes izpilddirektoram.

Paredz līdzfinansējumu projekta realizācijai

Domes sēdē tika pieņemts lēmums projekta «Roberta
Mūka darbos sakņotu koka skulptūru izgatavošana un uzstādīšana Galēnu parkā» atbalstīšanas gadījumā piešķirt
Galēnu Kultūrvēstures biedrībai finansējumu EUR 966,70
apmērā no izdevumu pozīcijas «Līdzfinansējumi biedrībām». Tāpat pieņemts lēmums pašvaldībai projekta uzraudzības periodā uzturēt kārtībā Galēnu parka teritoriju
un rūpēties par filozofijas takas un koka skulptūru saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai.

Sporta spēlēm piešķir papildus finansējumu

Pēterdienas sporta spēļu organizēšanai Sīļukalnā nolemts papildus piešķirt finansējumu EUR 500 apmērā no
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem, bet
pārējos izdevumus iespēju robežās segt no sporta budžeta, iepriekš saskaņojot ar Sporta komisiju.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemto lēmumu

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «LUTEST» par tautas tērpu iegādi Riebiņu
novada pašvaldības kolektīviem projekta «Riebiņu novada
pašdarbības kolektīvi ceļā uz simtgadi» ietvaros ar
piedāvāto līgumcenu EUR 22 364,30 bez PVN;

Apstiprina dalību projektā
un paredz līdzfinansējumu

Novada domes sēdē deputāti lēma iesniegt projektu
«Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi ceļā uz Latvijas
simtgadi». Projekta kopējās izmaksas ir EUR 22 364,30.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nolemts pašvaldībai
paredzēt priekšfinansējumu EUR 22 364,30 apmērā, kā
arī paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām
izmaksām (kopējās attiecināmās izmaksas vienam projektam 2.3. rīcībā – EUR 15 000,00), tas ir EUR 1500,00, kā
arī neattiecināmās izmaksas EUR 7364,30 apmērā no
projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem
2017./2018. gada budžetā.
Tāpat nolemts iesniegt projektu «Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Riebiņos veselīga
un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanai».
Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt

Mākslas plenērs «Vienoti vasaras
krāsās» Riebiņos 2017

Laika periodā no 19. līdz 23. jūnijam Riebiņu novadā notika Mākslas plenērs 2017 «Vienoti
vasaras krāsās!», kurš tradicionāli novadā
notiek jau trešo gadu. Plenērs tika organizēts
projekta «Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana
dzimtā zeme» Latgales kultūras programmas
2017 ietvaros.
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts
simtgades svinību daudzveidību, stiprināt Latgales
kultūras, mākslas, starppaaudžu komunikāciju un
solidaritāti, attīstīt Riebiņu novada iedzīvotāju
radošo darbību, kas veicinās kultūrvides, vērtību
un savu senču tradīciju attīstību.
Šogad plenērā piedalījās 16 mākslinieki no dažādām Latvijas pilsētām un viens pārstāvis no Lietuvas. Plenēra mērķis – iepazīstināt novada iedzīvotājus ar profesionālo mākslu, popularizēt
glezniecību Riebiņu novadā, attēlojot Riebiņu
novadu mākslas darbos, kā arī turpināt aizsāktās

plenēra tradīcijas, veicināt komunikāciju starp
mākslas baudītājiem un radītājiem, kā arī dot
iespējas radošas pieredzes apmaiņai visām plenērā
iesaistītajām pusēm.
Mākslinieki piecas dienas gleznoja, zīmēja un
citādi attēloja Riebiņu novadu gleznās, šogad
vairāk Rušonas pagasta pusi. Kopumā mākslas
plenērā ir izveidoti 83 mākslas darbi, no tiem katrs
mākslinieks atstāja pašvaldībai vismaz vienu darbu.
Par godu Latvijas simtgadei 2018. gadā ir plānots
organizēt plenērā tapušo darbu, to, kuri atstāti pašvaldībai, ceļojošo izstādi pa visu Latgali.
23. jūnijā plkst. 18.00 Riebiņu novada kultūras
centra izstāžu zālē tika atklāta izstāde ar plenēra
laikā tapušajiem darbiem. Izstāde būs skatāma
līdz 1. augustam darba dienās plkst. 9.00.–16.00.
Ikviens ir mīļi aicināts apmeklēt brīnišķīgo darbu
izstādi Riebiņos.

Mākslas plenēra «Vienoti vasaras krāsās» mākslinieku krāšņā bilde ezeriem bagātajā Rušonas pagastā.

3.

priekšfinansējumu EUR 32 942,25 (ar PVN 21 %). Paredzēt
līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 2500,00, kā arī neattiecināmās izmaksas –
EUR 7942,25 apmērā no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017./2018. gada budžetā.
15. jūnijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Ievēl novada domes priekšsēdētāju

Domes sēdes darba kārtībā bija viens jautājums Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Izvirzot
vienu kandidatūru un visiem deputātiem balsojot «par»,
par novada priekšsēdētāju tika ievēlēts Pēteris Rožinskis
(«Latvijas Zaļā partija»).
20. jūnijā notika Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēde

Ievēl priekšsēdētāja vietnieku,
izpilddirektoru un apstiprina izmaiņas
deputātu sastāvā

Domes sēdes 12 deputātiem balsojot «par» un 3 deputātiem – «pret», tika ievēlēts Riebiņu novada priekšsēdētāja vietnieks – Jāzeps Ivanāns. Par izpilddirektora apstiprināšanu un deputātu sastāva izmaiņām lasiet šī numura rakstā «Ievēl Riebiņu novada domes priekšsēdētāja
vietnieku, izpilddirektoru un lemj par deputātu pilnvaru
izbeigšanu».
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv
sadaļā Sēžu lēmumi.

Apstiprināts veselības veicināšanas
un slimības profilakses uzlabošanas
pasākumu Riebiņu novadā projekts

Riebiņu novada dome 2017. gada maijā saņēma apstiprinājumu projektam «Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas
pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta». Projekta mērķis ir organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot
veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos.
Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, tai skaitā informatīvās
lekcijas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanai un slimību
primārai profilaksei.
Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un zināšanas par onkoloģiskajām
slimībām, onkoloģisko slimību profilaksi, laicīgu slimību atklāšanu, kā arī
ārstēšanās iespējām un lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību savas sirds
veselībai, kā arī izglītotu par sirds slimību riskiem un iespējām stiprināt
veselību, tiks rīkoti onkoloģisko slimību, sirds un asinsvadu profilakses pasākumi, kā arī tiks organizēta Pretvēža diena un Sirds
diena.
Veselības veicināšanas jomā trīs gadu periodā tiks organizēti
pasākumi reproduktīvās veselības veicināšanas jomā, kur būs organizēti
lekciju cikli par higiēnu, dzimumbrieduma iestāšanos, kontracepcijas
lietošanu, par raksturīgākajām fiziskajām un emocionālajām izmaiņām pusaudžu vecumā, attiecību veidošanā un savstarpējā atbildībā. «Vesela māte, vesels bērns» – lekciju cikls topošajām māmiņām
par veselības aprūpi grūtniecēm, dzemdētājām un jaundzimušajiem; par
mātes veselību: grūtniecības laikā, pirmsdzemdību un pēcdzemdību
periodā un par bērnu veselību: sociālo pamatprasmju apguve jaundzimušā periodā un pirmajos dzīves gados.
Fizisko aktivitāšu veicināšana, kurā ir paredzētas vingrošanas,
nūjošanas, aerobikas, deju nodarbības, kā arī tiks izgatavoti trīs veselības maršruti. «Veselības diena» un veselības un sporta nedēļa; atkarības profilakses pasākumu laikā ir paredzēts organizēt lekciju
ciklus un nodarbības par atkarības profilakses jautājumiem un dažādām
veselības veicināšanas tēmām. Veselīga uztura veicināšana, uztura
paradumu uzlabošana, kuras ietvaros tiks organizēts semināru cikls par
ekonomisku uztura pagatavošanu un veselīgu uzturu, lai iepazīstinātu ar
jauniem uztura pagatavošanas veidiem, kā arī lai izglītotu par dažādiem
ēšanas paradumu aspektiem, tai skaitā psiholoģisko, fizioloģisko un
citiem. Tiks organizēti ikgadēji veselīga uztura svētki ar dažādiem pasākumiem, kas veicinātu veselīga uztura paradumu uzlabošanu. «Garīgās veselības diena» – emocionālās veselības nedēļa, kurā paredzētas – jogas iespējas garīgās veselības uzlabošanā; pasākumu cikls
«Jūties labi skolā!» novada izglītības iestāžu skolēniem psihoemocionālā
klimata uzlabošanai; mākslas nodarbību organizēšana garīgās veselības
uzlabošanai; deja kā pozitīvu emociju lādiņš; «Diena ar labām domām!»
– dalīšanās savās zināšanās un pieredzē saistībā ar garīgās veselības,
fiziskās aktivitātes un dzīves kvalitātes tēmām un nometnes bērniem.
Tāpat tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.
Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos.
Projekta īstenošana ir līdz 2019. gada decembrim. Kopējās projekta
izmaksas ir EUR 69 352,00, no tām 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % – Valsts budžeta dotācija.
Attīstības un plānošanas daļa

4.

2017. gada jūlijs

Apstiprināts projekts
«Spēcīga ģimene – spēcīga tauta»

Biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība» piedalījās NVO
organizētajā projektu konkursā «Latgales NVO projektu programma
2017». Šajā projektu konkursā tika iesniegts un atbalstīts biedrības
projekts «Spēcīga ģimene – spēcīga tauta», kuram ir piešķirts EUR
1200,00 liels finansējums.
Projekta mērķis ir noorganizēt Ģimenes dienu Riebiņu novadā ar
mērķi novērtēt ģimenes nozīmību, rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu nākamajām paaudzēm, tādējādi stiprinot
mūsu tautas nemateriālās vērtības. Projekts paredzēts ģimenēm ar bērniem, lai varētu kopā pavadīt laiku, šis projekts aicinās apmeklēt pasākumus un radošās aktivitātes, kas norisināsies Riebiņu novadā. Aicinām
ikvienu rūpēties par ģimenes vērtībām un novērtēt tās nozīmību, jo
ģimene ir pamats ne tikai valsts attīstībai nākotnē, bet arī pamats kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.
Tiks organizēti Ģimeņu sporta svētki, radošās aktivitātes bērniem,
braucamrīku parāde Riebiņos, foto orientēšanās – Sprīdīša taka un organizēts ģimenes godināšanas pasākums. Ģimenes diena tiks organizēta
8. jūlijā visas dienas garumā.
Projekts tiks īstenots līdz 2017. gada 1. augustam Riebiņu novada
Riebiņos.

Atbalstīts projekts «Līgo laiva uz ūdeņa»

Biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība» ir guvusi atbalstu
projekta «Līgo laiva uz ūdeņa» īstenošanai, kas tika iesniegts
Latgales kultūras programmas 2017 ietvaros.
Projekta mērķis ir noorganizēt Rušonas ezera svētkus «Līgo laiva uz
ūdeņa», tādējādi veicināt kultūras pieejamību vietējai sabiedrībai, kā arī
veicināt Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanu un attīstību.
Projekta aktivitāšu īstenošanai no Latgales reģiona attīstības aģentūras ir piešķirti EUR 2000,00. Riebiņu novada domes līdzfinansējums ir
EUR 850,00, biedrības finansējums – EUR 300,00, kā arī tiks ieguldīts
brīvprātīgais darbs.
Ezera svētku pasākuma laikā tiks organizētas sportiskas atrakcijas ģimenēm ar bērniem, radošās aktivitātes bērniem, sacensības dažādās disciplīnās: peldēšana, laivošana, spiningošana un citas aktivitātes. Tiks popularizēts makšķerēšanas sports kā veselīgs un aktīvs sporta veids, dodot
iespēju dalībniekiem apmainīties pieredzē un dibināt savstarpējus kontaktus. Tāpat būs aktīva vakara kultūras programma, pieaicinot viesmāksliniekus un vietējos pašdarbības kolektīvus. Pasākuma laikā tiks vārīta
zivju zupa, notiks tās degustācija, bet pasākuma noslēgumā – zaļumballe.
Projekta īstenošana – līdz 2017. gada 1. augustam.

Pludmales volejbola turnīrs «RIEBIŅI 2017»
I posms 23. jūlijā plkst 10.00, KASTĪRĒ
II posms 29. jūlijā plkst 10.00, RIEBIŅOS
5. augustā plkst. 10.00 RIEBIŅOS
FINĀLS un sieviešu komandu sacensības

Info: http://riebini.lv/lv/sidemenu/nozares/sports/sacensibu-nolikumi

Noskaidroti pludmales volejbola turnīra
«Jāņi 2017» uzvarētāji

Nu jau par labu tradīciju kļuvušas pludmales volejbola sacensības, kas norisinās Riebiņu novadā ap Līgo un Jāņu svētkiem.
Šogad sacensību dalībnieki pludmales volejbola turnīrā «Jāņi
2017» tika aicināti piedalīties
25. jūnijā. Patīkami, ka pieteicās
kupls dalībnieku pulks – 9 komandas, tostarp viens meiteņu
duets.
Atbilstoši nolikumam komandas tika ielozētas divās apakšgrupās, kur, savstarpēji cīnoties,
tika noskaidrotas katras grupas
trīs spēcīgākās vienības. 1/4 finālā
tika noskaidrotas komandas, kas
turpinās dalību turnīrā. Stabulnieku puišu duets «RADAZIOLA»
pārspēja ciemiņus no Viļāniem –
komandu «DZIRNAVAS», kurā
kopā spēlē tēvs un dēls. Savukārt
ciemiņi no Jersikas – komanda
«LMS» – pārspēja vietējos volejbola spēlētājus no Riebiņiem –
komandu «BEZ SAULESBRILLĒM».
Savukārt pusfinālā zaudējumus
piedzīvoja komandas «RADZIOLA» un «LMS», kas piekāpās attiecīgi komandām «VILCĀNS/
KRAUPŠA» un «PIPARIŅŠ».
Spēlē par III vietu ciemiņus

no Jersikas apspēlēja Stabulnieku puiši, izcīnot bronzas godalgas.
Savukārt par aizraujošu finālu bija parūpējušās komandas «VILCĀNS/KRAUPŠA» un «PIPARIŅŠ», kas cīņā par I vietu atdeva visus spēkus. Diemžēl komandas «VILCĀNS/KRAUPŠA» spēlētājs spēles karstumā guva savainojumu, kādēļ nācās atzīt komandas «PIPARIŅŠ» pārākumu.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma novada domes medaļas un
kausus. Ievērojot tradīcijas, jau

23. jūlijā sāksies vairāku posmu
volejbola sacensības «Riebiņi
2017», kā arī sezonas noslēguma
sacensības augusta beigās – «Vasara 2017».
Ar sacensību nolikumiem un
norises vietām var iepazīties pašvaldības vietnē http://riebini.lv/
lv/sidemenu/nozares/sports/sacensibu-nolikumi

Turpinās aktīva projekta «Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā» realizācija. Līdz 31. augustam turpinās
darboties radošo fantāziju meistarklases, kur gan pieaugušie, gan
jaunatne izmēģina roku dažādās
radošās nodarbēs.
Meistares Daigas Verzes vadībā
tiek apgūtas gan rotaslietu veidošanas prasmes, gan pastiža izstrādājumi – darbs ar matiem. Savukārt meistarklases vadītāja Inta
Broka ievirza darbā ar dabas ma-

teriāliem, enkaustikas lietām, darbā ar papīru, dažāda cita veida radošo fantāziju nodarbēm.
30. jūnijā notika «aktīvā tūrisma
diena» Dravnieku pamatskolas stadionā. Visiem sportot gribētājiem bija iespēja pierādīt sevi dažādās disciplīnās. Bērniem bija gandarījums
un prieks par iegūtām godalgotām vietām un diplomiem, kā arī gardajām balviņām – suliņām un cepumiem. Bija
iespēja izmēģināt savus spēkus gan
jautrajā stafetē, gan pludmales volejbolā un arī individuālajos sporta veidos.

Vēl viena aktivitāte, kas notiek
no 10. līdz 14. jūlijam, – bērnu vasaras atpūtas un izzinošās nometnes
noorganizēšana 20 bērniem. Tā ir piecu dienu vides izzinošā un atpūtas
nometne, kuras laikā tiek zaļi domāts, vākta makulatūra, šķiroti atkritumi, darbos izmantoti otrreizējās
pārstrādes materiāli.
Lai izdodas šo vasaru pavadīt radoši un aktīvi!

Pludmales volejbola turnīra «Jāņi 2017» godalgotās vietas ieguvušie
pludmales volejbola dueti (no kreisās): Atis Litavnieks/Guntis Belkovskis,
Jānis Sola/Dainis Gorins un Rihards Vilcāns/Ričards Kraupša.

Sabiedrisko attiecību
speciālists
Rolands Naglis

Stabulniekos turpinās darbs pie projekta «Sabiedriskās
aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā» īstenošanas

PASĀKUMI JŪLIJĀ

Rušonas KN
F 15. jūlijā plkst. 14.00 bērnības svētki.
F 15. jūlijā plkst. 16.30 Bauskas novada Vecsaules amatierteātra izrāde J. Akurāters «Apvienosimies». Ieejas maksa – par ziedojumiem.

Silajāņu KN
F 22. jūlijā plkst. 12.00 kulinārais piedzīvojums «Cepam kēksiņus – kopā jautrāk!»

Sīļukalna KN
F 7. jūlijā plkst. 20.00 Rudzātu teātra kopas «Okūts»
izrāde A. Danča «Mada pūds». Ieejas maksa – EUR 1.
F No 17. līdz 31. jūlijam plkst. 10.00 – 14.00 Monikas
Salietes darbu izstāde.
F 26. jūlijā plkst. 12.00 Saimnieču dienas pasākums.

Galēnu KN
F 13. jūlijā kultūras nama mazajā zālē plkst. 13.00 tikšanās ar izstādes «Laimes, spēka zīmes» autoru Antonu
Salīti, bet autora izstāde skatāma līdz 20. jūlijam.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 7. jūlija skatāma novada ģimeņu svētkiem veltīta
izstāde «Mēs lepojamies...».
F No 17. jūlija skatāma Artūra Meluškāna izstāde «Sasniegumi sportā».
F 21. jūlijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00 LV spēlfilmu klasika: «Ezera sonāte», «Pie bagātās kundzes», «Četri
balti krekli».

Ar visiem jūlijā paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības vietnē www.riebini.lv,
portālā www.biblioteka.lv vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/
riebinubiblioteka/ un http://facebook.com/riebinubiblioteka
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!

Projekta vadītāja
Skaidrīte Grigale

Kapusvētki Riebiņu
novada kapsētās
2017. gadā

8. jūlijā plkst. 13.00 – Eikšas
kapsētā ar Sv. Misi.
8. jūlijā plkst. 14.00 – Krištobu
kapsētā.
15. jūlijā plkst. 14.00 –
Opolūs kapsētā.
15. jūlijā plkst. 15.30 – Salenieku kapsētā.
15. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.
22. jūlijā plkst. 13.00 – Seiļu
kapsētā.
22. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā ar Sv. Misi.
22. jūlijā plkst. 14.00 –
Maltas Trūpu kapsētā.
22. jūlijā plkst. 14.00 – Antoņišku kapsētā.
22. jūlijā plkst. 15.00 –
Eisāgu kapsētā.
23. jūlijā plkst. 14.30 –
Baibu kapsētā.
23. jūlijā plkst. 15.00 –
Gailīšu kapsētā.
29. jūlijā plkst. 15.00 –
Žogotu kapsētā.
5. augustā plkst. 14.00 –
Pastaru kapsētā.
5. augustā plkst. 14.00 – Silajāņu kapsētā.
12. augustā plkst. 14.00 –
Trūpīšu kapsētā.
19. augustā plkst. 14.00 –
Červoniku kapsētā.
26. augustā plkst. 15.00 –
Vidsmuižas kapsētā.

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.

