Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

u

2017. gada JŪNIJS

u Nr. 6 (137)

u Bezmaksas

Noslēdzoties mācību gadam, par sasniegumiem tiek apbalvoti
Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un pedagogi

31. maijā Riebiņu novada
izglītības iestāžu skolēni, skolotāji un vecāki pulcējās Riebiņu
KC uz tradicionālajiem mācību
gada noslēguma svētkiem, kas
notika jau astoto reizi. Pasākuma dalībniekus uzrunāja un
balvas pasniedza novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Par skolēnu panākumiem
2016./2017. mācību gadā informēja Izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka.
Par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases
konkursos un sporta sacensībās
Riebiņu novada domes diplomus
un naudas balvas kopumā saņēma
108 skolēni. Atzinība un naudas
balva par rezultatīvu darbu izglītojamo sagatavošanā tika pasniegta 10 pedagogiem: Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Ritai Pudānei, Mārītei Pokšānei, Skaidrītei Vulānei, Ilzei Dudeničai no Riebiņu
vidusskolas; Annai Kuprei, Jānim
Upeniekam, Valentīnai Mičulei
un Ingai Elstei no Galēnu pamatskolas; Intai Brokai no Dravnieku
pamatskolas. 60 skolotāji par paveikto darbu saņēma Pateicības
rakstus.
Mācību priekšmetu olimpiādēs kopā iegūta 81 godalgota vieta, tajā skaitā valsts līmeņa olim-

piādēs četras: 2. vieta Valsts olimpiādē un 3. vieta atklātajā valsts
olimpiādē ķīmijā Galēnu pamatskolas 9. klases skolēnam Matīsam Sondaram, Atzinība atklātajā valsts olimpiādē ķīmijā Galēnu pamatskolas 8. klases skolēnam
Alvim Lempam (skolotāja Anna
Kupre), 3.vieta atklātajā valsts
matemātikas olimpiādē Riebiņu
vidusskolas 6. klases skolēnam
Ritvaram Vjaksem (skolotāja Ilze
Dudeniča).
Reģionālajās olimpiādēs iegūtas deviņas godalgotas vietas:
2. vieta fizikā Sīļukalna pamatskolas 8. klases skolniecei Annai
Ciematniecei (skolotāja Līga Čača), Atzinība matemātikā Dravnieku pamatskolas 4. klases skolēnam Jurim Mičulim (skolotāja
Irēna Mičuliša), 3. vieta matemātikā Riebiņu vidusskolas 5. klases skolniecei Viktorijai Naglei
(skolotāja Marija Tarasova), 2. vieta latviešu valodā un 1. vieta matemātikā Riebiņu vidusskolas
6. klases skolēnam Ritvaram Vjaksem (skolotāja Diāna Bravacka
un Ilze Dudeniča), 3. vieta informātikā Riebiņu vidusskolas 11.
klases skolēnam Andrejam Holopovam (skolotājs Guntis Tjarvja),
3. vieta angļu valodā Galēnu pamatskolas 8. klases skolēnam

Tradicionālā izcilnieku kopbilde ar novada domes priekšsēdētāju Pēteri Rožinski un Izglītības jautājumu
koordinatori Evelīnu Visocku.

Kristapam Ancānam un Atzinība angļu valodā 9. klases skolniecei Edītei Meikulānei (skolotāja
Valentīna Mičule), 2. vieta ķīmijā Galēnu pamatskolas 9. klases
skolēnam Matīsam Sondoram
(skolotāja Anna Kupre).
Jāpiebilst, ka starpnovadu olimpiādēs novada skolēni ieguvuši
23 godalgotas vietas, bet novadā
rīkotajās – 45.
Par visaktīvākajiem dažādu ārpusklases konkursu dalībniekiem
šajā mācību gadā tika atzīti Riebiņu vidusskolas skolēni: Evija

Bergmane-Sprūdža, Viktorija Pauniņa, Juris Kokins, Himēna Dzene,
Anna Marija Vilcāne, Ritvars
Vjakse, Diāna Berovska, kuri darbojas folkloras kopā «Jumalāni».
Sporta panākumu reitingā kā
pirmie 9 ierindojās šādi skolēni:
Artūrs Valters un Juris Vaivods
no Riebiņu vidusskolas, Miks Severīns Bernsons un Elīna Ūsāne
no Galēnu pamatskolas, Nikita
Baikovs no Riebiņu vidusskolas,
Kristīne Saleniece no Sīļukalna
pamatskolas, Zaiga Kalvāne no
Rušonas pamatskolas, Kristaps

Lisicins un Iļja Smoļins no Riebiņu vidusskolas.
Mācību gada noslēguma pasākumā izglītības iestāžu skolēni
uzstājās ar dažādiem priekšnesumiem, bet visus apbalvotos sveica Annas Kupres vadītais Galēnu
pamatskolas 1.–4. klašu tautu deju kolektīvs.
Paldies par paveikto un sadarbību 2016./2017. mācību gadā!
Lai jauka vasara!
Izglītības jautājumu koordinatore
Evelīna Visocka

Iegādāts specializētais autotransports
Riebiņu novada Sociālā dienesta vajadzībām

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. 16-03AL21-A019.2201-000002 «Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada domes sociālā dienesta vajadzībām». Sākotnēji projektus vērtēja biedrība «Preiļu rajona partnerība», pēc tam –
Lauku atbalsta dienests (LAD).
2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu
no LAD projekta īstenošanai.
Projekta mērķis ir iegādāties
specializētu autotransportu Riebiņu novada sociālā dienesta vajadzībām, tādejādi nodrošinot pensijas vecuma personu un cilvēku
ar īpašām vajadzībām nogādāšanu uz sociālās aprūpes vai veselības aprūpes un citām iestādēm,
uzlabojot sociālo situāciju novadā,
kā arī attīstot jaunu sociālo pakalpojumu Riebiņu novadā.
Par specializētā autotransporta
piegādi pērnā gada novembrī tika noslēgts līgums ar SIA «Auto
Welle». Specializēto autotransportu piegādāja 2017. gada 19. maijā. Tas ir aprīkots gan ar nestuvēm
gulošu cilvēku pārvadāšanai, gan
cilvēku vešanai ratiņkrēslā, kā
arī ar tam atbilstošajiem drošības

Ar specializētā autotransporta iegādi tiks uzlabota sociālā situācija un
attīstīts jauns sociālais pakalpojums Riebiņu novadā.

stiprinājumiem. Autotransporta
aizmugures nodalījumā ir saliekama uz pusēm profilēta rampa
klientu ievešanai automašīnā.
Specializētā autotransporta pakalpojums sniegs palīdzību personai iekļūt un izkļūt no transportlīdzekļa, dzīvesvietas, ārstniecības un citas iestādes; nodrošinās
personas un tās pavadoņa transportēšanu uz vai no slimnīcām,
izmeklējumiem; nodrošinās personas gaidīšanu pie dzīvesvietas,
ārstniecības un citām iestādēm,
kā arī pakalpojuma sniegšanas
laikā tiks nodrošināta personas
drošība.

Riebiņu novadā šī ir inovācija,
jauna pakalpojuma ieviešana, kas
veicinās sociālo aizsardzību un
veselības aprūpi Riebiņu novadā.
Specializētais autotransports uzlabos sociālā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitāti un uzlabos
pašvaldības funkciju veikšanu sociālajā nozarē.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 44 961,00, no tām attiecināmās izmaksas – EUR 20 000,00,
no attiecināmajām izmaksām
publiskais finansējums – EUR
18 000,00.
Attīstības un plānošanas daļa
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Baltā galdauta svētki un Latvijas Valsts
simtgades ozolu stādīšana Riebiņos
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Ozolu stādīšanā aktīvi iesaistījās ģimenes ar bērniem – tā apliecinot, ka
mūsu novadam un Latvijai ir stipra nākotne!

Atbalstīts «Riebiņu novada attīstības
biedrības» iesniegtais projekts

Latgales NVO projektu programmas 2017 ietvaros biedrībai
«Riebiņu novada attīstības biedrība» ir atbalstīts projekts «SPĒCĪGA
ĢIMENE – LAIMĪGA TAUTA!», kur 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.
Projekta uzdevumi: noorganizēt Ģimeņu sporta svētkus, organizēt
radošās aktivitātes bērniem un braucamrīku parādi Riebiņos, noorganizēt foto orientēšanos – Sprīdīša taka un ģimenes godināšanas pasākuma organizēšana.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 2400,00, no kuriem Riebiņu
novada domes līdzfinansējums ir EUR 1200,00 un pieprasītais finansējums – EUR 1200,00. Projekts tiks īstenots laika posmā no 2017.
gada 1. jūnija līdz 2017. gada 1. augustam Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
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. Projekts paredzēts ģimenēm ar bērniem, lai varētu kopā pavadīt laiku, šis projekts
aicinās apmeklēt pasākumus un radošās aktivitātes, kas norisināsies
Riebiņu novadā.
Biedrības «Riebiņu novada attīstības biedrība»
valdes priekšsēdētāja Inese Jakovele

Kapusvētki Riebiņu novada
kapsētās 2017. gadā

10. jūnijā plkst. 11.00 – Pieniņu katoļu draudzes kapsētā (plkst.
10.00 Sv. Mise Pieniņu baznīcā).
10. jūnijā plkst. 14.00 – Bukšinu kapsētā.
10. jūnijā plkst. 15.00 – Sprindžu kapsētā.
11. jūnijā plkst. 15.00 – Sila kapsētā (Ondzuļos).
17. jūnijā plkst. 12.00 – Teilānu kapsētā.
17. jūnijā plkst. 14.00 – Saunas Vulānu kapsētā.
17. jūnijā plkst. 15.00 – Kokoriešu kapsētā.
18. jūnijā plkst. 12.00 – Krištapiņu kapsētā.
1. jūlijā plkst. 13.00 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā (plkst.
11.00 Sv. Mise Riebiņu baznīcā).
1. jūlijā plkst. 13.00 – Solkas kapsētā.
2. jūlijā plkst. 12.00 – Rušonas kapsētā.
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.
12. augustā plkst. 14.00 – Trūpīšu kapsētā.
19. augustā plkst. 14.00 – Červoniku kapsētā.
26. augustā plkst. 15.00 – Vidsmuižas kapsētā.

4. maijā Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 27. gadadienas ietvaros daudzviet Latvijā
norisinājās Valsts simtgades ozolu stādīšanas akcija «Apskauj Latviju». Pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās tika stādīti ozoli, kam
bija pievienota īpaša norāde, kas apliecināja, ka
tas ir Latvijas simtgades ozols
Šīs akcijas un Baltā galdauta svētku ietvaros
Riebiņos, Rušonā, Stabulniekos, Sīļukalnā un Galēnos notika svinīga ozolu stādīšana, sadalot Riebiņu novadam piešķirtos 100 mazos ozoliņus pa
šiem pagastiem.
Riebiņu parkā, pulcējoties Riebiņu novada vadībai, deputātiem, pašdarbības kolektīviem, ģimenēm
un pārējiem novada iedzīvotājiem, notika simtgades
ozolu stādīšana prieka pilnā un radošā atmosfērā,
ar skaistu koncertu un spēka putras baudīšanu pēc

labi padarīta darba. Vienojošā pozitīvā atmosfēra
deva pārliecību, ka esam piederīgi savai Valstij,
tautai un novadam.
Liels paldies visiem svētku dalībniekiem par atbalstu un ieguldīto darbu šo svētku tapšanā: Riebiņu novada pašvaldībai, Riebiņu vidusskolas kolektīvam un direktorei Inetai Anspokai, jauniešu deju
kolektīvam «Strūga» (vad. L. Ūzulnīce), senioru vokālajam ansamblim (vad. L. Gžibovska), vīru vokālajam ansamblim «Reti laba kompānija» (vad. I. Grēvele), Riebiņu Kultūras centra un domes tehniskajiem
darbiniekiem un visiem pārējiem, kas deva savu artavu, lai pasākums būtu sirsnīgs un izdevies.

Riebiņu novada dome aktīvi darbojas zivju
resursu un vides aizsardzības, kā arī zivju
resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu
jomā, cenšoties apgūt valsts un ES finansējumu
(tiek izstrādāti gan zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumi, gan papildināti zivju resursu krājumi),
tādējādi rādot pozitīvu piemēru sabiedrībai, ka
vide ir jāsaudzē un jāpilnveido ilgtermiņā.
Pašvaldībai 2017. gads ir īpaši ražīgs zivju resursu un vides aizsardzības, kā arī zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā, jo pašvaldība ir sākusi realizēt četrus projektus ar Valsts
Zivju fonda atbalstu.
Pasākumā «Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas
ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana» tika atbalstīti
divi projekti: «Zivju resursu pavairošana Riebiņu
novada Rušona ezerā», ar mērķi papildināt zandarta mazuļu krājumus Riebiņu novada Rušona
ezerā, radot labvēlīgus apstākļus kvalitatīvai makšķerēšanai un aktīvā tūrisma aktivitātēm novada iedzīvotājiem un viesiem, iegādājoties 50 000 zandartu mazuļu un ielaižot tos Rušonas ezerā. Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Rušonas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai
labvēlīgi apstākļi un Riebiņu novadā nodrošināti
ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski
pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.
Kopējā projekta summa ir EUR 12 619,00, Valsts
zivju fonda atbalsts – EUR 8900, pašvaldības
finansējums – EUR 3719,00. «Zivju resursu pavairošana un atražošana Riebiņu novada Bicānu,
Kategradas ezeros un Jāšezerā», ar mērķi papildināt līdakas mazuļu krājumus Riebiņu novada
Bicānu, Kategradas ezeros un Jāšezerā, tādejādi
radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus,
un, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību, projekta
ietvaros plānots veikt 25 000 gabalu līdaku mazuļu
iegādi un ielaišanu Riebiņu novada Bicānu ezerā –
12 000 gab., Jāšezerā – 5000 gab., Kategradas
ezerā – 8000 gab. Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Bicānu, Kategradas ezeros un Jāšezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi un Riebiņu novadā nodrošināti
ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi. Kopējā
projekta summa ir EUR 6798,63, Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 5900, pašvaldības finansējums –
EUR 898,63.
Pasākuma «Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību,
tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai
uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas

raidījumiem vai radioraidījumiem» tika atbalstīts
projekts «Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpju zivju
resursu aizsardzībai», ar mērķi informēt sabiedrību
par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju
resursu aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu
līmeņa paaugstināšanai par ieviesto licencēto makšķerēšanu Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu,
Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša,
Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona
ezeros. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties un uzstādīt 3 informatīvos stendus un izdot 3000 ūdensizturīgus bukletus – kartes. Projekta rezultātā tiks
uzstādīti 3 lielie informatīvie stendi, kas izvietoti
pie Rušonas, Bicānu ezera un Jāšezera. Stendos iekļauta informācija par makšķerēšanu un Riebiņu
novada ezeros mītošajām zivju sugām. Stendos norādītas makšķerēšanas zonas un publicēti Licencētās
makšķerēšanas nolikuma galvenie un svarīgākie
punkti, stendos atzīmēti tuvākie veikali, naktsmītnes, tūrisma objekti, ceļu tīkls un māju atrašanās
vietas. Informatīvie stendi uzstādīti visās vietās, kurās laivotāji var izkāpt ezera krastā, un visās makšķernieku populārākajās makšķerēšanas vietās, un
izdoti 3000 informatīvie bukleti ar svarīgāko informāciju par licencēto makšķerēšanu novadā un pašvaldības ūdenstilpņu apsaimniekošanu. Kopējā projekta summa ir EUR 3550,00, Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 3017,00, pašvaldības finansējums –
EUR 533,00.
Pasākumā «Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot
attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)» tika atbalstīts viens projekts «Zivju resursu aizsardzības
nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs»,
ar mērķi pilnveidot materiāltehnisko bāzi zivju
resursu aizsardzībai Riebiņu novada ūdenstilpnēs,
līdz ar to veicinot zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību ūdenstilpnēs. Projekta ietvaros paredzēts
iegādāties binokli, tālskati, bezpilota lidaparātu,
planšetdatoru, sporta kameru un prožektorus laivai,
kas palīdzēs veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu
izmantošanu. Projekta rezultātā, papildinot materiāltehnisko bāzi zivju resursu aizsardzībai Riebiņu
novada ūdenstilpnēs, tiks veicināta zivju resursu
saglabāšana un aizsardzība ūdenstilpnēs. Rezultātā
uzlabosies pašvaldības inspektoru darbs novada
ūdenstilpņu apsekošanai, kontrolēšanas un malu
zvejnieku aizturēšanas pasākumu veikšanai. Kopējā
projekta summa ir EUR 4040,84, Valsts zivju
fonda atbalsts – EUR 3434,00, pašvaldības finansējums – EUR 606,84.

Gunta Katkeviča,
Riebiņu novada Kultūras centra
pasākumu organizatore

Riebiņu novada dome ir sākusi realizēt
Valsts zivju fonda apstiprinātos projektus

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele
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Pašvaldības pārstāvji apmeklēja starptautisko
ekonomisko forumu Baltkrievijā

Apmeklējot VI starptautisko ekonomisko forumu «Inovācijas. Attīstība.
Perspektīvas», no kreisās: Riebiņu novada domes tehniskās daļas
vadītājs Juris Leicis, novada delegāciju pavadošie Baltkrievijas kolēģi
Genādijs un Jeļena, sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis,
plānošanas un attīstības daļas vadītāja Inese Jakovele, projektu vadītāja
Ilze Kudiņa un novada domes izpilddirektors Āris Elsts.

Riebiņu novada dome bija
saņēmusi uzaicinājumu apmeklēt VI starptautisko ekonomisko
forumu «Inovācijas. Attīstība.
Perspektīvas», kas no 11. līdz
12. maijam norisinājās Vitebskā,
Baltkrievijas Republikā. Šo forumu apmeklēja un Riebiņu
novadu pārstāvēja novada domes izpilddirektors Āris Elsts,
tehniskās daļas vadītājs Juris

Leicis, plānošanas un attīstības
daļas vadītāja Inese Jakovele,
projektu vadītāja Ilze Kudiņa
un sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis.
Kā norādīja foruma organizatori, tad ekonomiskais forums
2017. gadā ir apliecinājis Vitebskas reģiona gatavību abpusējai
sadarbībai un dialogu ar starptautisko sabiedrību ekonomikas,

18. un 19. maijā Bauskā norisinājās ikgadējais Latvijas
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu seminārs. Šogad pašvaldību sabiedrisko attiecību (SA) speciālisti sabrauca ļoti gleznainā un vēsturiskā vietā – Bauskas pilī. Atklājot
semināru, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks augstu novērtēja pašvaldību SA speciālistu darbu un
novēlēja izbaudīt semināru, kā
arī tuvāk iepazīt Bauskas pašvaldību.
Semināra lekciju daļu atklāja
Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) komunikācijas speciālists
Arturs Hansons, kurš savā stāstījumā pievērsās dažādiem latviešu
valodas jautājumiem un aplūkoja

biežākās kļūdas un problēmgadījumus runas un rakstu valodā.
Savukārt Latvijas Asociācijas
sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) Valdes priekšsēdētāja Kristīne Tjarve stāstīja par
mūsdienās tik svarīgo aspektu
sabiedriskajās attiecībās – krīzes
komunikāciju.
Ļoti praktisks un noderīgs bija fotogrāfa Normunda Kažoka
stāstījums. Fotogrāfs ieskicēja galvenos principus, kas jāņem vērā,
fotografējot pasākumus, kuri ik
dienas jāatspoguļo pašvaldību
SA speciālistiem.
Semināra pirmo dienu noslēdza
saviesīgas sarunas, kurās SA speciālisti varēja apmainīties ar pieredzi, izanalizējot gan veiksmes
stāstus, gan situācijas, kuras ne-

finanšu, kā arī energoresursu saglabāšanas jautājumos.
Šogad kopīgi ar VI Starptautisko ekonomisko forumu notika
arī liels ekoloģiskais forums –
XIV Baltkrievijas Republikas ekoloģiskais forums, kas sevī ietvēra specializētas izstādes un tematiskus seminārus.
Riebiņu novada domes delegācija apmeklēja ekonomiskā foruma «Inovācijas. Attīstība. Perspektīvas» ietvaros izveidotās izstādes – ekspozīcijas, kur varēja
iepazīties ar plašu uzņēmumu
klāstu, kas piedāvā dažādus produktus ne tikai Baltkrievijas, bet
arī ārvalstu tirgum. Tāpat bija iespēja iepazīties ar tūrisma iespējām Baltkrievijas Republikā, tika
iegūta informācija par Vitebskas
pilsētu un Vitebskas apgabala rajonu centriem.
Starptautisko ekonomisko forumu apmeklēja vairāk nekā 200
ārvalstu biznesa un valsts pārvaldes delegācijas, pārstāvot Krievijas Federāciju, Latviju, Lietuvu,
Ukrainu, Poliju, Slovākiju, Franciju, Čehiju, Kazahstānu, Vjetnamu, Vāciju un Ķīnu.
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Rolands Naglis

Pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālisti pilnveido aroda prasmes

Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti Bauskas pils pagalmā.

būtu tik pozitīvi vērtējamas.
19. maija diena iesākās ar digitālās komunikācijas konsultantes Ievas Knāķes-Milbergas praktisko lekciju par sociālo tīklu iespējām un labo praksi tajos. Lielu interesi raisīja arī Ineses Tauriņas un Jura Šleiera lekcija par
to, kā pārliecinoši uzstāties intervijās dažādos medijos. Semināra dalībniekiem pašiem bija iespēja iejusties improvizētās intervijās ar televīziju un pēc tam
izanalizēt uzstāšanās manieri.
Paldies Bauskas novada domei
par atbalstu semināra organizēšanā un Bauskas pils lieliskajam
kolektīvam par uzņemšanu!
Informācijas avots
Latvijas Pašvaldību savienība

Foto: Normunds Kažoks
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16. maijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina dalību projektā un paredz līdzfinansējumu

Novada domes sēdē deputāti lēma piedalīties projektu konkursā
valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem pasākumā «Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)».
Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 2017. gada jūnija
līdz 2017. gada oktobrim. Projekta pasākuma kopējās izmaksas ir
EUR 6568,42, pašvaldības līdzfinansējums – 23,88 % jeb EUR
1568,42, pārējā summa – EUR 5000,00 apmērā – no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Nolemts projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības
budžetā ieplānot līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā
un pašvaldības līdzfinansējuma daļai.

Apstiprina vairākus svarīgus dokumentus

Domes deputāti apstiprināja Riebiņu novada bāriņtiesas ētikas
kodeksa projektu.
Tāpat tika pieņemts lēmums apstiprināt kārtību, kādā Riebiņu
novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos
un sporta sacensībās 2016./2017. mācību gadā.
Sēdē tika pieņemts zināšanai Riebiņu novada domes 2016. gada
pārskats, kā arī nolemts apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu par
Riebiņu novada domes 2016. gada pārskatu.

Apstiprina grozījumus lēmumos par projektu
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

Domes sēdē tika pieņemti grozījumi Riebiņu novada domes sēdes
2017. gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 6.1 un Nr. 6.2. Grozījumi nepieciešami, jo pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas mainījusies projekta
summa.
Sēdē pieņemts lēmums izteikt 2017. gada 18. aprīļa lēmuma
Nr. 6.1 2. punktu šādā redakcijā: «Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 190 233,79 (ar
PVN 21 %)» un 6.1 3. punktu šādā redakcijā: «Paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 19023,38,
tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā».
Izteikt 2017. gada 18. aprīļa lēmuma Nr. 6.2 2. punktu šādā
redakcijā: «Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt
priekšfinansējumu EUR 218 227,43 (ar PVN 21 %)» un lēmuma Nr.
6.2 3. punktu šādā redakcijā: «Paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 21 822,74, tajā skaitā
arī PVN 21 % apmērā».

Apstiprina mazo grantu projektu
konkursa rezultātus

Novada domes deputāti apstiprināja domes sēdē mazo grantu
projektu konkursa «Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā» vērtēšanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai
2017. gadā.
Kādi projekti un kādā apmērā tika atbalstīti, lasiet pašvaldības
informatīvā izdevuma «Riebiņu Novada Ziņas» jūlija numurā.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos
lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «E Būvvadība» par būvdarbu veikšanu Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem ar piedāvāto līgumcenu EUR 168 877,50
bez PVN (2. daļa – «Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,795–3,420 pārbūve»);
‚ ar SIA «E Būvvadība» par būvdarbu veikšanu Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem ar piedāvāto līgumcenu EUR 148 855,01
bez PVN (3. daļa – «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20 Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–1,10 un
Nr. 42 Kliškovas–Sededži km 1,76–2,46 pārbūve»);
‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
Riebiņu, Stabulnieku, Rušonas un Silajāņu pagastā ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana, profilēšana,
nošļūkšana) veikšanu 2017. gadā ar piedāvāto līgumcenu EUR
45 625,93 bez PVN;
‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu
ar melno segumu bedrīšu remontu ar bitumena emulsiju un šķembām
vai asfaltbetonu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2017. gadā ar
piedāvāto līgumcenu EUR 16 439,50 bez PVN.
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var
iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā Sēžu
lēmumi.
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Vasaras brīvlaikā nekursēs autobuss

Līdz ar autobusu vadītāju atvaļinājumu, skolēnu brīvlaiku un
plānotajiem autobusu remontdarbiem, no šī gada 12. jūnija NEKURSĒS autobuss maršrutā Stabulnieki–Dravnieki–Sīļukalns–
Galēni–Meža Trūpi–Preiļi.
Autobuss atsāks kursēt iepriekšminētajā maršrutā no 2017. gada 21. augusta.

PASĀKUMI JŪNIJĀ

Riebiņu KC

F No 19. līdz 23. jūnijam mākslinieku plenērs Riebiņos «Vienoti vasaras krāsās».
F 23. jūnijā plkst. 20.00 Riebiņu parka estrādē Lielais
ielīgošanas pasākums ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos
un svētku balle «Līgo neprāts».

Silajāņu KN

F 23. jūnijā plkst. 12.00 radošā darbnīca «Es nopinu
vainadziņu».
F 30. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 22.00 diskotēka.

Sīļukalna KN

F 22. jūnijā plkst. 20.00 pašdarbības sezonas noslēguma
koncerts.

Galēnu KN

F No 20. jūnija līdz 20. jūlijam kultūras nama mazajā

zālē (otrajā stāvā) būs skatāma Laimes, Spēka un citu zīmju darbu izstāde, zīmes varēs arī iegādāties.
F 24. jūnijā Galēnu parkā plkst. 21.00 koncerts «Lustīgais Jāņu saiets». Piedalās Galēnu pašdarbnieki, bet
plkst. 22.30 zaļumballe, ko spēlē Galēnu vokāli instrumentālā
grupa «Arnis & Stanislavs». Ieeja – bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 9. jūnija skatāma fotogrāfa Igora Pliča darbu
izstāde «Ainavas Riebiņu novadā».
F 15. jūnijā plkst. 11.00 izbraukuma pasākums ģimenēm «Literārais pikniks».
F 16. jūnijā plkst. 11.00 matemātisku darbu atveide zīmējumos. No cikla: Vasara varavīksnes krāsās.
F 17. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas filmu kolekcijas prezentācija.
F 22. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 16.00 zāļu dienas
radošā darbnīca «Krāšņās Līgo svētku rotas».
F 30. jūnijā plkst. 13.00 Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja speciālista Vadima Maksimova lekcija
«Ebreji Riebiņos».

Ar visiem jūnijā 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!

Rekordliels dalībnieku skaits pavasara
krosā ar Anitu Kažemāku Riebiņos

Lieliska atmosfēra, brīnišķīgi laikapstākļi – visi priekšnosacījumi, lai brīvdienas Riebiņos tiktu aizvadītas sportiskā gaisotnē. Jau trešo gadu pēc kārtas
notika «Pavasara kross ar Anitu
Kažemāku». 20. maijā pie Riebiņu vidusskolas pulcējās sportisti no Preiļiem, Līvāniem, Ludzas,
Viļāniem, Vārkavas, Feimaņiem,
Rušonas, Vaboles un Rīgas.
Šogad esam arī sasnieguši dalībnieku skaita pieaugumu – kopumā 123 sportisti stājās uz starta līnijas. Skrējiens notika pa Riebiņu ielām, takām un celiņiem,
iekļaujot gan zemes ceļu, gan pļavas taciņas, gan asfaltu un bruģi. Sportisti startēja trīs dažādās
distancēs – 1000 m, 3000 m un
6000 m – atbilstoši savai vecuma
grupai.
Par to, lai pēc finiša sportisti
uzņemtu iztērētās ogļhidrātu rezerves, bija parūpējies AS «Preiļu
Siers», tādēļ katram finišētājam
tika sieriņš «Mazulis». Arī siltie
laika apstākļi mūs lutināja, bet
par atveldzēšanos finišā parūpējas «Venden» ūdens.
Sportisti tika apbalvoti pa vecuma grupām un saņēma sarūpētās balvas no «Adidas Latvija»,
bet kopvērtējuma labākie – dāvanu kartes no veikala «42KM», kā
arī īpaša dizaina medaļas un diplomus, ko sarūpēja Riebiņu novada
dome.
6000 m kopvērtējuma uzvarētāji – Jeļizaveta Puzāne un Pēteris Trubačs, 3000 m kopvērtējuma uzvarētāji – Ilze Borbale
un Rainers Trubačs un 1000 m
kopvērtējuma uzvarētāji – Rebeka
Kalniņa un Markuss Kušarovs.
Ģimenes stafetē ātrākā bija Kaļvu ģimene, kas saņēma Guntara
Ormaņa piemiņas balvu.
Pēc sacensībām Riebiņu vi-

Atklājot sacensības (no kreisās), Riebiņu vidusskolas sporta pedagoģe
un sacensību organizatore Mārīte Pokšāne un riebiņiete, Latvijas garo
distanču skrējēja Anita Kažemāka.

Uz starta līnijas jaunākie sacensību dalībnieki.

dusskolas pavāres parūpējas par
garšīgu putru un tēju, bet, lai
diena būtu vēl aktīvāka, tika noskaidroti arī precīzāko soda metienu uzvarētāji.
Jāpiebilst, ka ar šī gada skrējiena sacensību rezultātiem var
iepazīties pašvaldības vietnē
http://riebini.lv/lv/sidemenu/nozares/sports/sacensibu-nolikumi,
bet fotogrāfijas aplūkot http://riebini.lv/lv/sidemenu/foto-un-videogalerija/2017-gads

Paldies Riebiņu vidusskolas
skolēniem par aktīvu iesaistīšanos,
veicot organizatoriskos darbus.
Paldies laika tiesnešiem Jānim
Upeniekam un Skaidrītei Vulānei. Paldies sekretariātam un paldies idejas autoriem un pasākuma līdzautoriem Mārītei Pokšānei
un Rolandam Naglim. Tiekamies
jau nākamgad!
Ar cieņu,
Anita Kažemāka

Mūzikas festivāls «Kad vecie draugi tiekas…» Riebiņos

5. maijā Riebiņu novada Kultūras centrā pulcējās visi mūzikas mīļotāji un izpildītāji uz
mūzikas festivālu «Kad vecie
draugi tiekas…». Tas bija nozīmīgs notikums vietējās mūzikas dzīvē, kad varēja satikties
un kopīgi muzicēt Riebiņu un
blakusesošo novadu muzikanti, kas vienlaikus ir gan kolēģi,
gan draugi, gan labi paziņas.
Daži no viņiem atzinās, ka kopā nebija spēlējuši savā grupā
pat no 70.–80. gadiem, jo dzīves
ceļi ir aizveduši dzīvot un strādāt citur, un tā arī nav sagadījies
vairs spēlēt kopā.
Jokojot, šī tikšanās tika nodēvēta par pirmo saspēlēšanos šajā
gadsimtā, tātad, arī par šī laika
lielo notikumu vietējās mūzikas
dzīvē. Pasākums tika apmeklēts
kuplā skaitā, publikas vidū esot
arī muzikantu atbalstītājiem,
talanta pielūdzējiem un pielūdzējām, kā arī jaunajai paaudzei,
kuri pārstāv jau bērnu un mazbērnu
paaudzi, iepazīstot šo mūziku
realitātē, nevis tikai uzzinot par
to pēc vecāku un vecvecāku nostāstiem.
Festivāla koncertu svinīgi atklāja pašmāju izpildītāji – Riebiņu
novada vīru vokālais ansamblis
«Reti laba kompānija» (vad. I.
Grēvele). Savukārt koncertā uz-

Grupa «Klaidoņi» no Vanagiem šogad svinēja savas pastāvēšanas 25 gadu jubileju.

stājās: Galēnu Kultūras nama
VIA: Stanislavs Bogdanovs, Arnis
Seimanovs un Aiga Ancāne,
tautas muzikanti Pēteris Volonts
un Jānis Kupris, Preiļus pārstāvēja
leģendārie Alberts Vucāns, Vladimirs Ivanovs, Aleksandrs Rečs,
Alberts Rusiņš, Jānis Zieds-Ziediņš, Rožupi – Antons Petrovskis
un Jānis Neicenieks, Vanagus –
grupa «Klaidoņi», kas šogad svinēja savas pastāvēšanas 25 gadu
jubileju, Rēzekni – Elmārs Sarkans, Krāslavu – grupa «Draugi»,
Aglonu – Andris Baltacis, Guntis
Reinis, Juris Černovs.
Koncerta programmu papil-

dināja īpašo viesu – grupu «Dāmu
pops» un «Baltie lāči» uzstāšanās.
Pēc koncertprogrammas visi mūziķi, fani, draugi un citi interesenti
vadīja vakaru svētku ballē pie
galdiņiem, turpinot muzicēt, kavēties atmiņās, veidojot jaunas
iepazīšanās, dejojot un plānojot
šī festivāla norisi arī nākamajos
gados, iedibinot to kā tradicionālu
vietējās mūzikas un muzikantu
sanākšanas pasākumu «Kad vecie draugi tiekas…» Riebiņos.
Gunta Katkeviča,
Riebiņu novada Kultūras
centra pasākumu organizatore
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