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4. oktobrī vizītē Neretā ie-
radās Labklājības ministrs Jā -
nis Reirs, lai tiktos ar sociālo
aprūpes centru un sociālo die-
nestu darbiniekiem, lai pārru-
nātu iestāžu problēmas, veicinā -
tu un uzlabotu sadarbību ar Lab -
klājības ministrijas pārstāvjiem,
kā arī uzklausītu sociālās jomas
darbinieku ieteikumus un priekš-
likumus sociālo pakalpojumu
iestāžu darbā. Uz tikšanos ar
ministru bija ieradušies pārstāv -
ji no Neretas, Viesītes, Aknīs -
tes, Preiļu, Riebiņu, Pļaviņu un
Krustpils novada. Ar uzrunu
sagaidīja Neretas novada domes
izpilddirektors R. Klibiķis.

Sociālā aprūpes centra «Nere -
ta» vadītāja Ina Riekstiņa ieskicēja
vairākas problēmas un jautāju -
mus, kas skar sociālās aprūpes
sfēru: vajadzību pēc rehabilitologa
iestādēs, kur lielākoties uzturas
ļoti veci ļaudis, piemēram, Neretas
sociālās aprūpes centrā vidējais
pacientu vecums ir 83 gadi, sociā -
lās aprūpes padome, kuras funkci -
jas ir nepamatotas un neskaidras,
tāpat pārrunāja jautājumus, kas
saistīti ar dokumentāciju (meto-
disko norādījumu izstrādāšana,
līguma slēgšana ar klientu – kā
rīkoties, ja viņš nav rīcībspējīgs
u.c.), kāda būtu pareizā kārtība,
kā rīkoties ar sociālās aprūpes ie-
stāžu klientu personiskajiem tēri-
ņiem un citi jautājumi.

Sociālās aprūpes darbinieku
tikšanās laikā tika izveidotas di -
vas grupas, kas, sadarbojoties ar
Labklājības ministrijas darbinie-
kiem un to darba grupu, veidos
grozījumus prasībās «Pilngadīgu
personu ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūci -
ju pakalpojumu sniedzējiem», ko
pēc tam iesniegs izskatīšanai Lab-
klājības ministrijai.

Labklājības ministrs Jānis Reirs
solīja uzklausīt un  iespēju robežās
risināt problēmas, ar ko ikdienas
darbā saskaras sociālie darbinieki,

jo «svarīgs ir darba rezultāts, ne -
vis tikai, lai formāli papīri būtu
kārtībā». Tāpat ministrs mudināja
darbiniekus būt pašapzinīgiem,
jo darbs nav viegls, darbinieki ne -
reti izjūt vainas apziņu par klien-
tiem un saņem nepelnītas nievas.
Dienas noslēgumā sociālo aprūpes
centru un sociālo dienestu darbi-
niekiem tika piedāvāta ekskursija
un ieskats pa Neretas luterāņu
draudzes baznīcu.

Sociālā darbiniece 
Egija Juriša

Sociālo aprūpes centru un dienestu
darbinieki tikās ar Labklājības ministru

Uz tikšanos ar Labklājības ministru Jāni Reiru Neretā devās arī Riebiņu
novadu pārstāvji (no kreisās): SAC «Rušona» sociālā darbiniece Egija
Juraša, Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža un SAC «Rušona»
vadītāja Inguna Rubane.

LR proklamēšanas gadadienā tiks
pasniegti 14 novada Atzinības raksti

Riebiņu novada 2. novembra ārkārtas domes sēdē tika ska -
tīti iesniegumi par iedzīvotāju apbalvošanu Latvijas Republikas
proklamēšanas 99. gadadienā. Apbalvot ar Riebiņu novada
do mes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 70 apmērā valsts
dzimšanas dienas svinībās 18. novembrī no lemts šādas personas: 

Riebiņu pagasts: Veronika Lacko, Dmitrijs Orlovs, Vaivodu
ģimene;

Rušonas pagasts: Lilija Upeniece, Janīna Šelegoviča, Irēna
Aņina;

Silajāņu pagasts: Antons Mežinskis, Zoja Vilcāne;
Galēnu pagasts: Ilze Kudiņa, Ļubova un Juris Šustovi;
Sīļukalna pagasts: Maruta un Pēteris Upenieki, Andrejs

Sondors;
Stabulnieku pagasts: ZS «Jaunzemi», Biruta Čaunāne.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku kon -

certā tiks pasniegts arī Riebiņu novada pateicības raksts Latgales
skolu atbalsta fondam «Veronika».

26. oktobrī Amerikas Savie-
noto Valstu vēstniecībā tika rī-
kota pieņemšana, kurā piedalījās
Latvijas pašvaldību vadītāji.
Ar ASV vēstnieci Latvijā Nensiju
Baikofu Petitu (Nancy Bikoff
Pettit) tikās arī Riebiņu novada
domes priekšsēdētājs Pēteris
Rožinskis.

Tikšanās laikā pašvaldību va-
dītāji iepazinās ar vēstniecības va -
dītāju un viņas vietnieku Polu Po-
lītisu. Dažādu jomu speciālisti in -

formēja par vēstniecības darbu un
sadarbības iespējām, kas veido at -
klātākas un konkurētspējīgākas po -
litiskās un ekonomiskās sistēmas,
kā arī aizsargā cilvēktiesības. 

Vēstniece Nensija Baikofa Pe -
tita izteica vēlmi vairāk apmeklēt
Latvijas novadus, lai iepazītu so-
ciālekonomisko situāciju reģionos.
«Tikšanās laikā ar vēstnieci vie-
nojos, ka novembra nogalē vēst-
niecības darbinieki ieradīsies arī
Riebiņu novadā, lai apspriestu kon -

krētus priekšlikumus par sadarbību
kādās no piedāvātajām program-
mām, ko varētu realizēt Riebiņu
novadā ar ASV atbalstu», informēja
domes priekšsēdētājs, un norādīja,
ka ir iespējama sadarbība kultūras,
izglītības, biznesa sakaru un preču
noieta tirgus uzņēmējiem vai arī
dažāda veida mazo grantu atbalsts
novada iniciatīvām.

Sabiedrisko attiecību speciālists 
R. Naglis

Novadu vadītāji tikās ar Amerikas
Savienoto Valstu vēstnieci Latvijā

Latgales novadu pašvaldību vadītāju kopbilde tikšanās laikā Rīgā ar ASV vēstnieci Latvijā Nensiju Baikofu Petitu (centrā).

Septītais novada jauno mākslinieku
miniplenērs aizritēja Silajāņos

Kā katru rudeni, turpinot aizsākto tradīciju, nu jau septīto
gadu Riebiņu novada jaunie mākslinieki dodas plenērā. Šogad
ceļš aizveda uz Silajāņiem, kur pie skolas ēkas jaunos māksliniekus
sagaidīja Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Inga
Jurkāne, lai sniegtu nelielu ieskatu par pagasta un skolas vēsturi.

Un... Silajāņu skolā atkal skanēja zvans, kurš aicināja bērnus iz -
staigāt ne tikai apkārtni, bet arī klusos, tukšos skolas gaiteņus un klases.
Bija sajūta, ka skola pa šo laiku bija nedaudz iesnaudusies, bet jauno
mākslinieku čalas to atkal atdzīvināja. Katrs dalībnieks par savu
iedvesmas avotu varēja izvēlēties jebkuru vietu sakoptajā skolas
teritorijā. Jaunie mākslinieki apvienojās kopīgā radošā darbībā –
mirkļa tveršanā, sajūtu un emociju atspoguļojumā. 

Caur viņu gleznām Silajāņu skola izstāstīja savu stāstu par to, ka šeit
kādreiz arī mācījās bērni. Šos dažādos stāstus savos darbos atspogu -
ļoja Annija Tumāne, Andris Benislavskis, Elīna Ūsāne, Marita Laizā -
ne no Galēnu pamatskolas, Anželika Mihailova, Evelīna Upeniece,
Viktorija Nagle, Dana Patrejeva no Riebiņu vidusskolas, Dagnis Stikāns
un Samanta Čaunāne no Dravnieku pamatskolas, Anna Ciematniece
un Marta Beča no Dravnieku pamatskolas, Antoņina Zača, Amanda
Reča, Lorita Uzuliņa, Elizabete Abzalone no Rušonas pamatskolas. 

Protams, skolotājas Irita Livmane, Sandra Rimša, Anita Puncule,
Inta Broka, Rita Teilāne, Iveta Casno bija lieli palīgi un iedrošinātāji
jaunajiem māksliniekiem, kuri jau meklē ceļu glezniecībā. Paldies
visiem, kas palīdzēja plenēra organizēšanā un veiksmīgā norisē. 

Riebiņu novada mākslas jomas MA vadītāja 
Ārija Bergmane-Sprūdža



2. 2017. gada novembris

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Riebiņu novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju

(turpmāk tekstā – ūdenstilpes), to salu un piekrastes zo -
nas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumos
(turpmāk tekstā – Noteikumi) lietoto terminu skaidrojumi: 

1.1.1. Piekrastes zona – 10 m tauvas josla ap ūdens -
tilpēm, ieskaitot upju iztekas, līdz privāto ūdenstilpju
krasta zonai vietās, kur privātās ūdenstilpes atrodas tuvāk
par 10 m no publisko un pašvaldības ūdenstilpju krasta
ūdens līnijas; 

1.1.2. Mazizmēra kuģošanas līdzekļi ir mehāniskie
ūdens transportlīdzekļi, kas atbilst Latvijas Republikas
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr. 213 «Ce -
ļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas
līdzekļu reģistrācijas kārtība». 

1.1.3. Mehāniskais transportlīdzeklis – pašgājējs transport -
līdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju (tai
skaitā traktortehnika un trolejbuss), izņemot sliežu trans-
portlīdzekļu, kas atbilst Latvijas Republikas Ceļu sa -
tiksmes likumam, spēkā no 04.11.1997.;

1.1.4. Riebiņu novada publiskās un pašvaldības ūdens -
tilpes ir Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā
Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona
ezeri, Zolvas ezers, Lielais Ostrovas ezers, un valsts no -
zī mes ūdensnotekas – Maltas, Feimankas, Ošas, Jašas,
Rušenīcas, Malmutes, Saunas, Preiļupes, Jašas, Rušonīcas,
Čornajas, Malmutes, Zvergžas, Varažas upes.

1.2. Noteikumi tiek ieviesti, lai ūdenstilpēs, to salās
un piekrastes zonā nodrošinātu sabiedrisko kārtību, attu -
rētu personas no pārkāpumu izdarīšanas, uzturētu sanitāro
tīrību un nodrošinātu šo ūdenstilpju, to salu un piekrastes
zonas ekoloģisko aizsardzību. Noteikumi paredz, kāda
kārtība ir jāievēro šajās ūdenstilpēs, to salās un piekrastes
zonā, kā arī nosaka, kādas sankcijas pret šo Noteikumu
pārkāpējiem var tikt piemērotas šo Noteikumu neievēroša -
nas gadījumos. 

1.3. Noteikumi ir saistoši visā Riebiņu novada publis -
ko un pašvaldības ūdenstilpju (pilns šo ūdenstilpju uz-
skaitījums šo noteikumu pielikumā), to salu un piekrastes
zonas teritorijā visām personām, kas uzturas šajā teri -
torijā. Personas, kas pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas
pie administratīvās atbildības šajos Noteikumos paredzētajā
kārtībā un apmēros, ja viņu darbībā nav paredzēta Lat -
vijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā no -
teiktā administratīvā atbildība. 

1.4. Kontroli par šo Noteikumu ievērošanu un izpildi
veic un administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir
tiesīgas šādas amatpersonas: 

1.4.1. Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieki; 
1.4.2. Valsts vides dienesta inspektori; 
1.4.3. Valsts vides dienesta pilnvarotās personas; 
1.4.4. Valsts policijas amatpersonas; 
1.4.5. Riebiņu novada pašvaldības pagastu pārvalžu

vadītāji; 
1.4.6. Riebiņu novada domes pilnvarotās personas. 
1.5. Šo Noteikumu pārkāpuma konstatēšanas vietā so -

dīt vainīgo personu, uzliekot naudas sodu (bez administra -
tīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga
kvīti) līdz EUR 30,00, ja pārkāpējs to neapstrīd, ir tiesī -
gas šādas amatpersonas: 

1.5.1. Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieki; 
1.5.2. Riebiņu novada pašvaldības pilnvarotās personas. 
1.6. Ja pārkāpējs atsakās no uzliktās naudas soda sa-

maksas uz vietas vai pārkāpums paredz naudas sodu, kas
pārsniedz uz vietas iekasējamās soda naudas apmēru, ad-
ministratīvā pārkāpuma lietu izskatīt un sodīt vainīgo
personu var Riebiņu novada pašvaldības administratīvā
komisija. 

1.7. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju
no šo Noteikumu pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo
zaudējumu atlīdzināšanas. 

1.8. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 16 gadiem
izdarītajiem pārkāpumiem atbild šo personu vecāki vai
aiz gādņi.

1.9. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai nekus -
tamā īpašuma apsaimniekotājs pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir atbildīgs par sava nekustamā īpašuma teri -
torijas sakopšanu.

2. Noteikumi ūdenstilpēm, kuras atrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās

2.1. Jašas un Bicānu ezeri atrodas dabas lieguma
«Jašas–Bicānu ezers» teritorijā. Dabas liegums «Jašas–
Bicānu ezers» aizsargājamās teritorijas statusu ieguva
2004. gada aprīlī (08.04.2004, noteikumi Nr. 266 «Gro -
zījumi. MK not. nr. 212 «Par dabas liegumiem»»).

Saimnieciskās darbības ierobežojumi Jašas un Bicānu
ezera akvatorijā un piekrastes zonā tiek noteikti atbilstoši
izstrādātajam «Dabas lieguma «Jašas – Bicānu ezers»»
dabas aizsardzības plānam.

Veicot darbības dabas liegumā «Jašas–Bicānu ezers»
nepieciešams ievērot LR 07.04.1993. likuma «Par īpaši
aizsargājamajām dabas teritorijām» un LR MK 31.03.2010.
noteikumu Nr. 264 «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi», un
«Dabas lieguma «Jašas–Bicānu ezers» dabas aizsardzības
plāna prasības.

2.2. Salmeja un Kaučera ezeri atrodas aizsargājamo
ainavu apvidus teritorijā. Aizsargājamo ainavu apvidus
«Kaučers» aizsargājamās teritorijas statusu ieguva 2004.
gada aprīlī (Ministru Kabineta noteikumi nr. 69, grozījumi
08.04.2004.). Aizsargājamo ainavu apvidus ir iekļauts
Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā (likums
«Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām», grozījumi
15.09.2005.).

Saimnieciskās darbības ierobežojumi Salmeja un Kau -
čera ezera akvatorijā un piekrastes zonā tiek noteikti at -
bilstoši izstrādātajam Aizsargājamo ainavu apvidus «Kau-
čers» dabas aizsardzības plānam.

Veicot darbības Aizsargājamo ainavu apvidū «Kaučers»,
nepieciešams ievērot LR 07.04.1993. likuma «Par īpaši
aizsargājamajām dabas teritorijām» un LR MK 31.03.2010.
noteikumu Nr. 264 «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» un
Aizsargājamā ainavu apvidus «Kaučers» dabas aizsardzības
plāna prasības.

2.3. Saskaņā ar likuma «Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām» (spēkā no  07.04.1993.) 39. pantu «Personas,
kas pārkāpušas aizsargājamās teritorijas aizsardzības un
izmantošanas noteikumus, saucamas pie administratīvās
atbildības, kriminālatbildības vai citas atbildības saskaņā
ar Latvijas Republikas likumiem.»

2.3.1. Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās,
tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu
īpaši aizsargājamā dabas teritorijās naudas sods transpor-
tlīdzekļa īpašniekam – 100 eiro.

2.3.2. Par normatīvajos aktos noteikto sugu un bioto -
pu aizsardzības prasību pārkāpšanu naudas sods fiziskajām
personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt  eiro, konfi -
scējot nelikumīgi iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus
un to daļas, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit
līdz tūkstoš četrsimt eiro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos
īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas.

Par darbībām bez atļaujas, kas nepieciešama saskaņā
ar sugu un biotopu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem
aktiem, vai par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu pār-
kāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām – no
trīsdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām
– no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro.

2.3.3. Par normatīvajos aktos noteikto īpaši aizsargāja -
mo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību
pārkāpšanu naudas sods fiziskajām personām – no trīs -
desmit līdz tūkstoš eiro, bet juridiskajām personām – no
divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt eiro.

3. Sevišķie noteikumi
3.1. Par nereģistrētas laivu piestātnes izmantošanu

pašvaldības esošajos īpašumos, laivu un citu ūdens me-
hānisko transporta līdzekļu nolaišanu ūdenī vai turēšanu
(izņemot īslaicīgu – līdz 24 stundām) ārpus reģistrētām
piestātnēm uzliek naudas sodu EUR 30,00. Sods netiek pie -
mērots fizisko un citu juridisko personu īpašumā esošajām
piestātnēm.

3.2. Par plostu, laivu, motorlaivu, kuteru, jahtu un
ūdens motociklu (izņemot Valsts kontrolējošajām insti -
tūcijām piederošo un darba pienākumu veikšanai iz -
mantoto) izmantošanu ūdenstilpnēs laika periodā no
ledus izkušanas brīža līdz 30. aprīlim uzliek naudas sodu
EUR 50,00. 

3.3. Par laivu, motorlaivu, kuteru, jahtu un ūdens mo-
tociklu, kuru motora jauda ir lielāka par 3,7 kW (izņemot
Valsts kontrolējošajām institūcijām piederošo un darba
pienākumu veikšanai izmantoto transportu) izmantošanu
Riebiņu ūdenstilpnēs, izņemot Rušona ezeru, laika pe -
riodā no 1. maija līdz 1. jūnijam uzliek naudas sodu EUR
30,00. 

3.4. Par mazizmēra vai citu mehānisko ūdens trans-
portlīdzekļu atstāšana bez uzraudzības, kā rezultātā mi -
nētais mazizmēra vai cits kuģošanas līdzeklis brīvi dreifē
ūdenstilpē, uzliek naudas sodu EUR 50,00. 

3.5. Par mazizmēra vai citu mehānisko ūdens trans-
portlīdzekļu nogremdēšanu ūdenstilpēs uzliek naudas
sodu EUR 100,00. 

3.6. Par ūdenstilpē nogremdēta mazizmēra vai cita
mehāniskā ūdens transportlīdzekļa neizcelšanu no ūdens -
tilpes un nenogādāšanu krastā uzliek naudas sodu EUR
100,00. 

3.7. Par mehāniskā transportlīdzekļu nogremdēšanu
ūdenstilpēs uzliek naudas sodu EUR 300,00. 

3.8. Par ūdenstilpē nogremdēta mehāniskā transpor-
tlīdzekļa neizcelšanu no ūdenstilpes un nenogādāšanu
krastā uzliek naudas sodu EUR 300,00. 

3.9. Par acīm redzami bojātas vai lietošanai neizman-
tojama mazizmēra vai citu mehānisko ūdens transportlīdzekļu
turēšanu ūdenstilpē vai tās piekrastes zonā (bojāta maz -
izmēra vai cita mehāniskā ūdens transportlīdzekļa no vāk -
šanu nodrošina tā īpašnieks vai valdītājs, vai par īpaš nie -
ka vai valdītāja līdzekļiem – ūdenstilpnes apsaimniekotājs)
uzliek naudas sodu EUR 70,00. 

3.10. Par braukšanu ar motorlaivām un ūdens moto-
cikliem ūdenstilpēs ierīkotajās peldvietās, ja tas nav
saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju ap-
saimniekošanu vai uzraudzību, pārkāpumā vainojamajai
personai uzliek naudas sodu EUR 50,00. 

3.11. Par noteiktā maksimālā ātruma 15 km/h ierobe-
žojuma pārkāpšanu novadā esošajos ezeros, izņemot
Rušona ezeru, pārkāpumā vainojamajai personai uzliek
naudas sodu EUR 30,00. 

3.12. Par izbraukšanu ar automobili, traktortehniku
uz ledus, braukšanu pa ledu ūdenstilpēs, izņemot gadī ju -
mu, kad tiek izmantota pašvaldības speciāli ierīkota auto
4 trase un ierādīta vieta šo transporta līdzekļu uzbraukšanai
uz ledus vai nepieciešams sniegt palīdzību, kā arī ap -
saim niekot ūdenstilpi, uzliek naudas sodu EUR 100,00
(izņemot kvadriciklus, triciklus, sniega motociklus). 

3.13. Par ūdenstilpju krastu, salu, kā arī ūdenstilpju
ledus piesārņošanu, izmetot vai atstājot sīkus sadzīves
u.c. atkritumus (piemēram, pudeles, papīrus u.c.), uzliek
naudas sodu EUR 30,00. 

3.14. Par ugunskuru kurināšanu un telšu uzstādīšanu
ūdenstilpju piekrastes zonā, izņemot tam speciāli norādītās
un ierīkotās vietās, uzliek naudas sodu EUR 40,00. 

3.15. Par automašīnu, traktortehnikas un citu mehānisko
transporta līdzekļu, izņemot velosipēdus, apstāšanos vai
stāvēšanu ūdenstilpju piekrastes zonā (10 m joslā no kras -
ta līnijas), tam nepiemērotās vietās uzliek naudas sodu
EUR 50,00. 

3.16. Par lēkšanu ūdenī no ūdenstilpju tiltiem uzliek
naudas sodu EUR 20,00.

3.17. Par sava nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu
un neapsaimniekošanu īpašniekam uzliek naudas sodu
EUR 150,00.

4. Pārejas noteikumi 
4.1. Laivu un citu mehānisko ūdens transportlīdzekļu

piestātnes (slēgta tipa – «laivu novietnes», atklāta tipa)
līdz 2017. gada 31. decembrim reģistrējamas Riebiņu
novada pašvaldībā. Līdz 2017. gada 31. decembrim re-
ģistrētās laivu piestātnes nodrošināmas ar to reģistrācijas
numuriem, ko piešķir Riebiņu novada pašvaldība. Laivu
piestātnes reģistrācijas numurs uzkrāsojams uz slēgtas
laivu piestātnes ieejas durvīm un laivas izbraukšanas
vārtiem, bet atklāta tipa piestātnēs – uz zemē nostiprināta
koka, pret ūdenstilpi vērstas plaknes ne zemāk kā 1,5 m
augstumā no zemes. Laivu piestātnēm nosaka un Riebiņu
novada pašvaldība reģistrē par to tehnisko stāvokli
atbildīgo personu. 

4.2. Atbildība par šo noteikumu 3.1.punktā noteikto
pār kāpumu tiek piemērota no 2018. gada 1. janvāra.

RIEBIŅU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 12-2016
APSTIPRINĀTI  Riebiņu novada domes 

2016. gada 20. decembra sēdē; lēmums Nr. 10 (protokols Nr. 17)

«PUBLISKO UN PAŠVALDĪBAS ŪDENSTILPJU, TO SALU UN PIEKRASTES ZONAS
UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI RIEBIŅU NOVADĀ» 

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

Riebiņu novada domes 15.03.2016 domes sēdes protokola Nr. 5 lēmums Nr. 13



2017. gada novembris 3.

Riebiņu novada dome projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099 «Veselības
veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Rie -
biņu novadā, 1. kārta» ietvaros no 21. oktobra līdz 23. oktobrim
organizēja nometni bērniem par garīgās veselības nozīmi. 

Nometnes uzdevumi bija veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot
jūtu, rīcības un domu mijiedarbību, apgūstot relaksācijas un stresa
pārvarēšanas stratēģi jas, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju
sekas, mācoties pārvarēt izveidojušos uzvedības modeļus, iesaistot
nometnes dalībniekus radošās darbnīcās: «Papīra burvība», origami
māksla bēr na rokām, «Raibie darbi», darbs radošajās meistarklasēs,
praktis kās aktivitātēs, lomu spēlēs, fiziskās aktivitātēs, veselīga uz -
tura aktivitātēs – augļu un dārzeņu žāvēšana, zāļu tēju kurss – atpa -
zīšana, degustācija un citas aktivitātes.

Nometnē piedalījās 25 Riebiņu novada bērni vecumā no 9 līdz 
16 gadiem. Šogad priekšroka ti ka dota bērniem no īpaša sociālā ris-
ka ģimenēm. Projekta ietvaros ir paredzēta nometne bērniem gan
2018. gadā, gan 2019. gadā.

Nometne bērniem 
par garīgās veselības nozīmi

Nometnes dalībnieki un pedagogi kopīgi vingro.

DOMES LĒMUMI
17. oktobrī notika kārtējā Riebiņu novada do -

mes sēde

Apstiprina un slēdz līgumu 
Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt

2017. gada 3. oktobrī starp Riebiņu novada domi
un SIA «Agrofirma «Turība»» noslēgto līgumu Nr.
21/2017 par siltumenerģijas pārdošanu.

Tāpat sēdē pieņemts lēmums slēgt  līgumu ar
Preiļu novada Izglītības pārvaldi par sadarbību iz-
glītības funkciju veikšanai 2017./2018. mācību
gadā.

Apstiprina noteikumus par Riebiņu
novada domes apbalvojumiem un

to piešķiršanas kārtību
Novada domes deputāti apstiprināja noteikumu

Nr. 8-2017 «Par Riebiņu novada domes apbalvoju-
miem un to piešķiršanas kārtību» projektu.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu ie-
pirkumos. Nolemts slēgt līgumu:

‚ ar SIA «Sentios» par mūzikas instrumentu
un aparatūras, un ar to saistītā aprīkojuma iegādi
Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR  4032,40 bez PVN;

‚ ar SIA «Spero SK» par bīstamo koku
zāģēšanu Riebiņu novada teritorijā ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR  4480,00 bez PVN;

‚ ar SIA «KEM» par Riebiņu novada autoceļu
projektēšanu un autoruzraudzības veikšanu ar pie-
dāvāto līgumcenu EUR  3580,00 (iepirkuma 1. da -
ļa – Riebiņu novada domes Riebiņu pagasta paš -
aldības Riebiņu ciemata Nr. 26 Saules iela km
0,00–0,38 pārbūve) bez PVN;

‚ ar SIA «KEM» par Riebiņu novada autoceļu
projektēšanu un autoruzraudzības veikšanu ar pie-
dāvāto līgumcenu EUR  10 436,00 (iepirkuma 
2. daļa – Riebiņu novada domes Rušonas pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 1 Rušona–Siveriņa km
0,00–3,42 pārbūve) bez PVN;

‚ ar SIA «V.J.M.BŪVE» par asfalta seguma
atjaunošanu laukumam Riebiņu novada Stabulnieku
pagasta Stabulniekos ar piedāvāto līgumcenu EUR
16 111,91 bez PVN;

‚ ar SIA «Latvijas Bioenerģijas uzņēmums»
par kurināmās šķeldas piegādi 2017./2018. gada
apkures sezonai Riebiņu novada iestāžu vajadzī -
bām ar piedāvāto līgumcenu EUR 41 925,00 (EUR
11,18 par 1 m3) bez PVN;

‚ ar SIA «LEKON» par mēbeļu iegādi Rie -
biņu novada domes un iestāžu vajadzībām ar
piedāvāto līgumcenu EUR  9080,64 bez PVN;

‚ ar AS «Kauno tiltai» par būvdarbu veikšanu
objektā Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības
autoceļu Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km 0,00–
1,00; Nr. 27 Gribolva–ZS «Liepas» km 0,00–0,40;
Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km 0,00–0,45 pārbūve 
ar piedāvāto līgumcenu EUR  299 999,99 bez
PVN.

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

Realizēts projekts «Lomu 
vecticībnieki – savam lūgšanu namam»

Ar Zivju fonda atbalstu ir
realizēti projekti «Zivju resursu
pavairošana un atražošana Rie-
biņu novada Bicānu, Kategradas
ezeros un Jāšezerā» un «Zivju
resursu pavairošana Riebiņu
novada Rušona ezerā».

Projektu mērķis bija papildināt
zandartu mazuļu krājumus Riebiņu
novada Rušona ezerā un līdaku

mazuļu krājumus Riebiņu novada
Bicānu, Kategradas ezeros un Jā-
šezerā, tādējādi radot zivju dabiskai
atražošanai labvēlīgus apstākļus
un nodrošinot līdzsvarotu un ilg-
tspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu
zivju resursu attīstību.

Projektu ietvaros tika veikta
5–20 g – 25 000 gabalu līdaku
ma zuļu iegāde un ielaišana. Rie-

biņu novada Bicānu ezerā – 12 000
gab., Jāšezerā – 5000 gab., Ka-
tegradas ezerā – 8000 gab, un 2–
5 g 50 000 gabalu zandartu ma -
zuļu iegāde un ielaišana Riebiņu
novada Rušona ezerā.

Projekta «Zivju resursu pa-
vairošana un atražošana Riebiņu
novada Bicānu, Kategradas eze -
ros un Jāšezerā» kopējās izmak -
sas ir EUR 6798,63, no kuriem
EUR 5900,00 finansē Zivju fonds
un EUR 898,63 ir Riebiņu nova -
da domes līdzfinansējums.

Projekta «Zivju resursu pa-
vairošana Riebiņu novada Ru-
šona ezerā» kopējās izmaksas –
EUR 12 619,09, no kuriem EUR
8900,00 finansē Zivju fonds un
EUR 3719,00 ir Riebiņu novada
domes līdzfinansējums.

Zivju resursu pavairošana un
atražošana Riebiņu novada Ru-
šonas, Bicānu, Kategradas ezeros
un Jāšezerā nodrošinās makšķer-
nieku pieplūdumu Riebiņu novadā,
līdz ar to palielināsies pārdoto li-
cenču skaits un ieviestā licencētā
makšķerēšana dos papildus fi-
nansējumu turpmākai zivju resursu
pavairošanai un atražošanas pa-
sākumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā
tiks veikts ieguldījums Riebiņu
novada Rušona, Bicānu, Kateg-
radas ezeru un Jāšezera apsaim-
niekošanā, tiešie labuma guvēji
no projekta īstenošanas būs Rie-
biņu novada, Latgales reģiona,
Latvijas un citu valstu iedzīvotāji,
tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītā -
ji, īpaši makšķernieki, kam intere -
sē zveja Riebiņu novada ezeros,
kuros tiek veikta licencētā mak-
šķerēšana, kā arī tiks veicināta
aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu
novadā.

Attīstības un plānošanas 
daļas vadītāja 

Inese Jakovele

Realizēts projekts – 
ielaisti zivju mazuļi novada ezeros

Riebiņu novada Lomu vecti cībnieku draudze ir viena no ve cā -
kajām Latvijā – tā ir izveidota 1673.–1675. gadā. Pašlaik, strauji
sarūkot iedzīvotāju skaitam Ga lēnu pagastā, ir samazinājies arī
draudzes locekļu skaits un līdz ar to arī finansiālās iespējas.
Lomu vecticībnieku lūgšanu na mam ir daudz vajadzību, viena no
aktuālākajām – stāvlaukuma ierīkošana.

Lai īstenotu šo ieceri, tika rea lizēts projekts «Lomu vecticībnie ki –
savam lūgšanu namam». Pro jekta realizācijas gaitā pilnībā ti ka
sasniegts izvirzītais mērķis – 

iekārtots, ar dolomīta šķembām nobērts mašīnu stāvlaukums pie
lūg šanu nama, kā arī sakārtota Lomu vecticībnieku draudzei piede -
rošā teritorija, labiekārtojot lūg šanu nama apkārtni, novākts vecais,
satrunējušais žogs, tā vietā izveidots dekoratīvu tūju stādījums gan
lūgšanu nama priekšā, gan stāvlaukuma malās.

Projekta rezultātā ir uzlaboju sies drošības situācija Lomu-Bort -
nieku ciemā, jo lūgšanu nama ap meklētāju mašīnas vairs nav jā atstāj
nepārskatāma ceļa līkuma nomalē, šim mērķim ir izveidota labie kār -
tota stāvvieta automašīnām, ir sakārtota Lomu vecticībnieku lūgšanu
nama apkārtne.

Lomu-Bortnieku ciema iedzīvotāji ir iesaistījušies savas vides
kvalitātes uzlabošanā, tādējādi vai rāk integrējoties novada dzīvē, gūs tot
piederības apziņu savam novadam un valstij, sniedzot arī sa vu iegul -
dījumu Latvijas simtgadei.

Projektu finansēja Riebiņu no vada dome projektu konkursa «Ie -
guldīsim savu darbu novada attīstībā» ietvaros. Kopējais novada fi-
nansējums – EUR 600,00. Kā līdzfinansējums tika ieguldīts brīv -
prātīgais darbs un tehnikas patapināšana.

Paldies visiem, kas ar savu dar bu un līdzekļiem piedalījās projekta
realizācijā, paldies Riebiņu novada domei par sniegto atbalstu.

Projekta vadītāja Zoja Bokača

Pie Lomu lūgšanu nama izveidotais auto stāvlaukums.

Līdaku mazuļu ielaišana Riebiņu novada Bicānu, Kategradas ezerā un
zandartu mazuļu ielaišana Rušona ezerā.



4. 2017. gada novembris

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.

PASĀKUMI NOVEMBRĪ
Riebiņu KC
F 25. novembrī plkst. 14.00 atpūtas vakars pensionāriem

un senioriem. Koncertprogrammā: Rudzātu amatierteātra
«Okūts» izrāde «Mada pūds» un «Igauņu ģimenes» kon -
certs ar lustīgiem dančiem un pārsteigumiem. Koncerts
notiks pie galdiņiem (līdzi jāņem groziņš). Mīļi aicināti
visi, arī no blakus novadiem.

Galēnu KN
F Līdz 27. novembrim Galēnu KN mazajā zālē (2. stā -

vā) Evitas Kivriņas radošo darbu izstāde, 15. novembrī
plkst. 12.00 tikšanās ar darbu autori – Evitu Kivriņu, plkst.
12.30 radošās darbnīcas: iespēja pagatavot skaistus
ielūgumus un kartiņas.

F 11. novembrī plkst. 18.00 folkloras kopas «Vydsmuiža»
35 gadu – kristāla jubilejas pasākums, koncerts. Ieeja –
bez maksas.

Stabulnieku KN
F 11. novembrī plkst. 22.00 balle kopā ar «Ilzi &

Arvīdu». Ieejas maksa EUR – 3, pēc plkst. 23.00 – EUR 4.
Sīļukalna KN
F 25. novembrī plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa «Ga-

laktika». Ieejas maksa līdz plkst. 22.30 – EUR 4, pēc tam
– EUR 5.

Rušonas KN
F 11. novembrī plkst. 20.00 pasākums – groziņballe

«Prieka pikniks...» ikvienam kopā ar pašdarbības
kolektīviem. Spēlē A. Lipskis. Ieejas maksa – EUR 3.

Silajāņu KN
F 17. novembrī plkst. 18.00 viktorīna «Es mīlu Latviju».
F 30. novembrī plkst. 17.00 radošā darbnīca «Adventa

vainags».
Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 6. novembra izstāde «Govju parāde» no Zojas

Bulovas kolekcijas.
F No 15. novembra dzejas izstāde «Labie vārdi Latvijai».
F 25. novembrī plkst. 11.00 radošā darbnīca «Dekupāža

uz stikla».
F 28. novembrī plkst. 13.30 lasītavā pasākums «Mazā

prieka terapija».
Ar visiem novembrī paredzētajiem pasākumiem, lite -

rāra jām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
paš valdības 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 lū -
gums sekot informācijai afišās!

Labdarības pasākums «Ja tu esi blakus»
Šī gada 1. decembrī Riebiņu novada Sīļukalna kultūras namā

notiks labdarības pasākums «Ja tu esi blakus», kas veltīts Riebiņu
novada daudzbērnu ģimenēm, lai piepildītu bērnu Ziemassvētku
sapņus! Pasākuma ietvaros – plkst. 19.00 koncertprogramma, kurā
piedalās Gints Ločmelis (no «Ginc & Es»), Sīļukalna kultūras
nama pašdarbības kolektīvi. Ieejas maksa (ziedojums) – EUR 2.

Plkst. 22.00 balle. Muzicē: Santa Kasparsone, Ēriks Gruzniņš,
Ainārs Lipskis, grupas «Ginc & Es», «Starpbrīdis» un «Zaļā

gaisma». Ieejas maksa (ziedojums) – EUR 5.

Mobilā diagnostika Riebiņos
Šī gada 30. novembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Riebiņos, Saules

ielā 8 – MOBILĀ DIAGNOSTIKA. Mamogrāfija: ar Nacionālā
veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – bez maksas; ar ģimenes
ārsta nosūtījumu – EUR 2,85; bez nosūtījuma – EUR 20,00. Rentgens
(plaušām, locītavām u.c.): ar ģimenes ārsta nosūtījumu – EUR 2,85;
nez nosūtījuma – 1 projekcija EUR 9,00 (katra nākamā projek cija
ar 30 % atlaidi). Pieraksts uz konkrētu laiku pa tālr. 25431313.

Ierobežots ātrums un satiksme Sīļukalna pagastā
Kā Riebiņu novada domi informēja VAS «Latvijas Valsts ceļi»

Preiļu nodaļa, ir pieņemts lēmums ierobežot kustības ātrumu pa auto -
ceļu V739 posmā no Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes līdz krus -
tojumam ar autoceļu V735 Stabulnieki–Sīļukalns–Varakļāni, virzienā
no Stirnienes puses, uzstādot ceļa zīmi Nr. 323 «Maksimālā āt ru ma iero-
bežojums» ar simbolu 30. Šim ierobežojumam būs pagaidu raks turs,
kamēr notiek būvdarbi uz autoceļa A12 posmā Varakļāni–Viļāni.

Tāpat ir pieņemts lēmums ierobežot kravas auto satiksmi pa
autoceļu V739 posmā km 10,0–13,34, uzstādot ceļa zīmi Nr. 312
«Masas ierobežojums» ar simbolu 20 t. Tāpat tiks uzstādītas
pirmszīmes P58 un V739, A12 un V761, A12 un V870 krustojumos
ar papildzīmēm, kurās tiks norādīts ceļa numurs un attālums līdz
posmam, kurā tiks ierobežota satiksme.

Riebiņu novada dome pieda-
lījās un guva atbalstu projektu
konkursā Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) projekta «Pašval-
dību labie darbi parkos Latvijas
simtgadei» pasākuma «Meža die-
nas 2017» norises nodrošināšanai,
kur projekta finansētājs ir Meža
attīstības fonds. 

Latvijas pašvaldības «Meža
die nās 2017» uzsāk jaunu tradīciju
trīs gadu garumā – padarīt Latviju
krāš ņāku ar koku stādījumiem 
un / vai mazo koka arhitektūras
objektu izvietošanu parkos, gata-
vojoties Latvijas simtgadei. Rie-
biņu novada domes iesniegtā pro -
jekta mērķis bija sakopt Riebiņu
novada Rušonas pagasta Geļeno -
vas parku.

Projekta ietvaros tika iegādāti

5 guļbūves soliņi un 15 kociņu stā -
di. Guļbūves soliņi un kociņu
stā di tika izvietoti dažādās vietās
pie parka galvenajām taciņām,
lai cilvēki varētu apsēsties, atpūs -
ties un izbaudīt parka burvību.

Geļenovas parka sakopšanas
talkā aktīvi piedalījās pašvaldības

darbinieki un pagasta iedzīvotāji.
Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 500,00, no kuriem EUR
250,00 tika izmantoti guļbūves
soliņu iegādei un EUR 250,00 –
kociņu stādu iegādei.

Attīstības un plānošanas daļa

Realizēts «Meža dienas 2017» projekts

Geļenovas parkā Rušonas pagastā uzstādītie guļbūves soliņi.

NOVEMBRĪ UN LĪDZ GADA BEIGĀM NORĀDĪ-
TAJĀS DIENĀS notiks šādas FIZISKĀS aktivitātes:

1) IZGLĪTOJOŠAS VINGROŠANAS NODARBĪBAS
IEDZĪVOTĀJIEM VIRS 54 GADIEM, SENIORIEM.
Nodarbības notiks:

KATRU TREŠDIENU plkst. 16.00 RIEBIŅOS,
KC 2. stāva zālē – 1. novembrī; 8. novembrī; 15. no-
vembrī; 22. novembrī; 29. novembrī.

KATRU PIEKTDIENU plkst. 16.00 SĪĻUKALNĀ,
KN telpās – 3. novembrī; 10. novembrī; 17. novembrī;
24. novembrī.

2) AEROBIKAS – DEJU UN KUSTĪBU NODAR-
BĪBAS IKVIENAM. Nodarbības notiks:

KATRU OTRDIENU plkst. 19.30. GALĒNOS, KN
telpās – 7. novembrī; 14. novembrī; 21. novembrī; 28.
novembrī.

KATRU PIEKTDIENU plkst. 18.00 AGLONAS
STACIJĀ, Rušonas sabiedriskā centra telpās – 3. no-
vembrī; 10. novembrī; 17. novembrī; 24. novembrī.

3) Izglītojošas un uz atbalstu vērstas interešu
grupas iedzīvotājiem ar mazkustīgu dzīvesveidu –
VINGROŠANAS NODARBĪBAS – GAN TEORĒTIS-
KAS, GAN PRAKTISKAS. Nodar bības notiks:

KATRU TREŠDIENU plkst. 18.00 KASTĪRĒ, Ru-
šonas pamatskolā – 1. novembrī; 8. novembrī; 15.
novembrī; 22. novembrī; 29. novembrī; un PIEKTDIE-
NĀS plkst. 18.00 – 17. novembrī un 24. novembrī. 

4) NŪJOŠANAS NODARBĪBAS ikvienam iedzī-
votājam. Nodarbības notiks (ja ir savas nūjas,
ņemam līdzi, ja nav, tad iedosim):

KATRU TREŠDIENU plkst. 17.20 RIEBIŅOS – 
1. no vembrī; 8. novembrī; 15. novembrī; 22. novembrī;
29. novembrī. 

KATRU PIEKTDIENU plkst. 17.45 GALĒNOS –
3. no vembrī; 10. novembrī; 17. novembrī; 24. no -
vembrī. 

5) VINGROŠANAS NODARBĪBAS VISIEM IEDZĪ -
VOTĀJIEM bez vecuma ierobežojuma:

RIEBIŅOS plkst. 19.00 KATRU PIRMDIENU un
CETURTDIENU vidusskolas sporta zālē – 2. novembrī;
6. novembrī; 9. novembrī; 13. novembrī; 16. novembrī;
20. novembrī; 23. novembrī; 27. novembrī; 30. novembrī.

SILAJĀŅOS plkst. 19.00 KATRU TREŠDIENU
KN – 1. novembrī; 8. novembrī; 15. novembrī; 22. no-

vembrī; 29. novembrī;
STABULNIEKOS plkst. 19.00 KATRU OTRDIENU

sporta zālē – 7. novembrī; 14. novembrī; 21. no -
vembrī; 28. novembrī;

SĪĻUKALNĀ plkst. 19.00 KATRU TREŠDIENU
KN – 1. no vembrī; 8. novembrī; 15. novembrī; 22. no-
vembrī; 29. novembrī;

ESAM AKTĪVI, piedalāmies paši un aicinām ra -
dus, draugus un paziņas uz veselīga dzīvesveida po-
pularizēšanu Riebiņu novadā! PIEDALĪTIES VAR IK-
VIENS BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMA un NEATKA-
RĪGI NO DZĪVESVIETAS. Informāciju par projekta
aktivitātēm un norises vietām jautāt projektu vadītājai
26305999 (Ilze) e-pasts: ilze.kudina@riebini.lv 

Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/099 «Veselības veicināšanas un slimības profilakses
pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta» ietvaros 

Ņemot vērā lietaino vasaras
nogali un rudens sākumu, šī ga -
da novada futbola čempionātu
nācās pārcelt pat uz oktobra vidu.
Taču, neskatoties to, novada ak -
tīvākie futbolisti noskaidroja
spēcīgāko komandu.

Šogad par novada uzvarētājiem
futbolā kļuva Stabulnieku pagasta
komanda: Atis Litaunieks, Jānis
Bogdanovs, Raitis Vovers, Guntis
Belkovskis, Jānis Cakuls, Arvis
Erts, Arvis Pudulis, Pēteris Briška,
Dainis Broks un Artūrs Čaunāns.
Otrajā vietā ierindojās sīļukalnieši,
bet trešajā vietā – «FK Galēni»
komanda». 

Par turnīra labāko vārtsargu ti -
ka atzīts Jānis Cakuls, labākais tur -
nīra spēlētājs – Jānis Bogdanovs,
abi Stabulnieku komandas spēlētāji.

Futbola turnīra uzvarētāji –
Stabulnieku futbolisti

Turnīra uzvarētāji – Stabulnieku komanda.


