Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

Izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu
novada Atzinības raksta saņemšanai

Kā katru gadu, tuvojoties 18. novembrim –
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai,
Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības
raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā,
vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.
Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus
apbalvošanai, kā ierasts, var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.
Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
1. Iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu.
2. Iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums
un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada
Atzinības rakstu, kā arī – kādā nominācijā.

Iesniegumus līdz 2017. gada 27. oktobra plkst. 17.00 var
adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi
Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtīt pa pastu (Riebiņu
novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326),
kā arī sūtīt elektroniski uz e-pastu rolands.naglis@riebini.lv ar
norādi «Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta
saņemšanai».
Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis
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Tiek sakārtoti pašvaldības autoceļi

ES finansētā Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības ceļa Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Balbārži km 0,00–2,50
un Nr. 7 Antāni–Kotlerova km 1,20–2,10 pārbūve rit visātrāk. Tiek ieklāts ģeotekstils – lai nesajauktos dažādie
ceļa segumam ieklātie materiālu slāņi.

Kopš 2016. gada augusta «mazajām pašvaldībām» (novadi bez
pilsētām) beidzot bija pieejami
Eiropas Savienības finansētie projekti pašvaldības autoceļu sakārtošanai, kurus jārealizē līdz
2020. gada 31. decembrim.
Kopumā Riebiņu novada dome
ir iesaistījusies trīs programmās,
kas sniedz finansējumu iepriekšminētā mērķa realizēšanai: 1) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (turpmāk tekstā ELFLA)
atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos»; 2) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) «Komercdarbības atbalstam paredzētās
publiskās infrastruktūras attīstība Galēnu un Stabulnieku pagastā Riebiņu novadā» darbības
programma «Izaugsme un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā mērķa
«Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un,
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām «trešās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav
nacionālas vai reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldības»» un
3) Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām»
trešās projektu iesniegumu atlases

kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās» projekta
Nr. 5.6.2.0/16/I/014 «Preiļu novada
un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība».
Šajā īsajā laika periodā ir izstrādāta visu projektu dokumentācija un iesniegta izskatīšanai attiecīgajās kontrolējošās iestādēs:
Lauku atbalsta dienestā (LAD) un
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA). Riebiņu novads pieņēma lēmumu projektus sākt realizēt tikai pēc attiecīgo iestāžu projekta dokumentācijas apstiprināšanas (citi novadi ņem kredītus
Valsts kasē un sāk būvniecību bez
saskaņošanas, kas ir risks). Diemžēl šis process ir sarežģīts un aizņem daudz laika. Tāpat, sākot projektu izstrādi, nebija publiskotas
daudzas prasības, ko šīs iestādes
izvirza pašlaik, tādēļ paralēli tiek
papildināta vai vākta jauna dokumentācija, informācija un kartogrāfiskais materiāls. Šajā procesā
ir iesaistīti ceļiem blakus esošie
komersanti, kuriem jāsniedz informācija par savu uzņēmumu finanšu rādītājiem un biznesa plāniem (Riebiņu novada dome pateicas par sadarbību un atsaucību).
2017. gadā uz Riebiņu novada
pašvaldības autoceļiem reāli tika
uzsākti divu ceļu remontdarbi
ELFLA programmas ietvaros:
«Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības ceļu Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Balbārži km 0,00–
2,50 un Nr. 7 Antāni–Kotlerova
km 1,20–2,10 pārbūve», kur darbus veic VAS «Latvijas autoceļu

uzturētājs». Pašlaik notiek ūdens
novades sistēmas izbūves darbi:
sāngrāvju rakšana, caurteku izbūve, kā arī ceļa klātnes ierakumu,
uzbērumu un nobrauktuvju izbūve.
Apmēram 1,5 km garā ceļa posmā
izbūvēts salturīgais smilts materiāla slānis, ieklāts ģeotekstils un uzsākta ceļa nesošās konstrukcijas
būvniecība; «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–
Rušona km 0,00–1,82 pārbūve»,
darbus veic SIA «Riviera L». Saskaņā ar līgumu šogad paredzēts
izbūvēt un pašlaik notiek darbi pie
ūdens novades sistēmas izbūves:
sāngrāvju rakšana, caurteku izbūve,
kā arī ceļa klātnes ierakumu, uzbērumu un nobrauktuvju izbūve.
Tāpat tiks uzsākti būvniecības
darbi objektā «Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļu
Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,00–
3,42 pārbūve», kur darbus veiks
SIA «E-būvvadība», apakšuzņēmējs SIA «Ceļi un tilti». Laikapstākļu un citu no pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ process ir iekavējies. Pašlaik darbi ir uzsākti –
nosprausta ceļa trase un uzsākta
darba vietas sagatavošana.
Ņemot vērā šī gada augusta
lietavu radīto plūdu sekas, šogad
iesākto objektu pabeigšana, visticamāk, nebūs iespējama. Darbi
tiks turpināti līdz ko laikapstākļi
to ļaus, tad būs ziemas tehnoloģiskais pārtraukums, kam sekos
darbu pabeigšana 2018. gada vasaras sezonā. Informējam, ka no
uzņēmējiem tiks prasīts uz darbu
tehnoloģiskā pārtraukuma laiku
darba vietu jeb ceļu sakārtot ziemas uzturēšanai atbilstošā un drošā stāvoklī.

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!

No 2017. gada 3. oktobra pakāpeniski tiek ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 «Masas ierobežojums 10 t» uz Riebiņu novada pašvaldības
autoceļiem.
Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456
«Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi» līdz ar laikapstākļiem (rudens lietavas) un, lai novērstu autoceļu bojājumus.
Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks – līdz
pastāvīgam ziemas sasalumam). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss,
saulains laiks) ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti.
Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes ierobežojumu ievērošanu
kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar novada kārtībniekiem un Valsts
policiju.
Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65324378.
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Riebiņu novada izglītības iestādes iesaistās projektu realizācijā

Visas sešas Riebiņu novada
izglītības iestādes veiksmīgi uzsākušas 2017./2018. mācību gadu. Dravnieku pamatskolā mācīsies 39 izglītojamie, tajā skaitā
8 pirmsskolas bērni; Galēnu pamatskolā – 80 izglītojamie, tajā
skaitā 21 pirmsskolā; Rušonas
pamatskolā – 94 izglītojamie, tajā skaitā 35 bērni pirmsskolā;
Sīļukalna pamatskolā – 31 izglītojamais, tajā skaitā 4 pirmsskolas bērni; Riebiņu vidusskolā – 188 audzēkņi un Riebiņu
PII «Sprīdītis» – 61 izglītojamais
pirmsskolas grupiņās. Kopējais
izglītojamo skaits uz 2017. gada
1. septembri pēc Valsts izglītības
informācijas sistēmas (VIIS) datiem ir 493. Riebiņu novada izglītības iestādēs strādā 95 pedagoģiskie darbinieki.
Šobrīd izglītībā viena no aktuālākajām tēmām – «Jaunais mācību saturs», kas tika apspriesta
Izglītības un zinātnes ministrijas
organizētajā konferencē Rīgā, bet
Riebiņu novada pedagogu konferencē skolotāji apguva profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu «Audzināšana – perso-

nas pamatvērtību izkopšanas process», ko vadīja lektores no Pieaugušo izglītības iestādes «Radošuma pils».
Galēnu pamatskola ir viena
no 100 pilotskolām, kura piedalās
ES struktūrfondu projektā Nr.
8.3.1.1/16/I/002 «Kompetenču pieeja mācību saturā», iesaistīta mācību satura aprobācijā. Izglītības
iestādes pedagogi īsteno jaunu pieeju mācīšanas procesam, kuras
rezultātā 21. gadsimta skolēni iegūs spējas kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās
reālās dzīves situācijās.
Tiek turpināta ESF projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs» īstenošana. Kā
izmēģinājumskolas projektā darbojas Riebiņu vidusskola, Rušonas pamatskola un Galēnu pamatskola. Arī projektā neiesaistīto skolu – Dravnieku pamatskolas un
Sīļukalna pamatskolas 7.–9. klašu skolēniem tiek piedāvāts piedalīties rīkotajos karjeras atbalsta pasākumos.
Projekta ietvaros izglītojamie

Riebiņu novada pašvaldība piedalās
projektā «Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide»

Riebiņu novada dome piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide». Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Projektā var iesaistīties nodarbinātie vecumā no 25 gadiem līdz
neierobežotam vecumam visos Latvijas novados, tajā skaitā personas ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Priekšrocības uzņemšanā
sociālā riska grupu nodarbinātajiem, vecumā no 45 gadiem, kas
strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki
un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu
montieri, vienkāršajās profesijās strādājošie, vecumā no 50 gadiem,
kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā «Atbalsts
ilgākam darba mūžam», bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību maksu 90 % apmērā sedz ES fondi, 10 % ir strādājošā
līdzfinansējums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas
personas statusu mācības ir bez maksas.
Mērķa grupai projekta laikā pieejams atbalsts, pieaugušo
izglītības koordinatora konsultācija pašvaldībā, karjeras konsultanta
konsultācija tuvākajā NVA filiālē, asistenta vai surdotulka izmaksu
kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti, atbalsts reģionālajai
mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas
statusu (ceļa izdevumu atmaksa, ja mācību vieta atrodas 20 km
attālumā no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas).
Mācības projekta ietvaros (Preiļos, Līvānos, Daugavpilī un Rēzeknē) tiek piedāvātas četrās nozarēs: būvniecība; kokrūpniecība;
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības; elektronisko un optisko
iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un
trīs mācību programmu veidos: profesionālās tālākizglītības programmas (480–1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju, profesionālās
pilnveides programmas (160–320 stundas), kuru noslēgumā var
saņemt profesionālās pilnveides apliecību, neformālās izglītības
programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.
Projekta paredzētais īstenošanas laiks – no 2017. gada 1. janvāra
līdz 2022. gada 31. decembrim. Projektu finansē Eiropas Sociālais
fonds (ESF) un Latvijas Republika.
Jautājumu gadījumā kontaktēties ar pieaugušo izglītības koordinatori – Sanita Kabakova, e-pasts sanita.kabakova@riebini.lv;
tālr. numurs 65392649.

Pirms jaunā – 2017./2018. mācību gada uz kopbildi ar novada domes priekšsēdētāju Pēteri Rožinski tika aicināti
novada izglītības iestāžu pedagogi, kas piedalījās novada skolotāju konferencē Stabulnieku kultūras namā.

var apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, mācību iestādes, piedalīties radošajās darbnīcās un
meistarklasēs, noklausīties lekcijas
un iesaistīties diskusijās, lai iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas. Karjeras atbalsta plānu Riebiņu novadā īsteno pedagoģe – karjeras konsultante Lolita
Šmukste. Projekta darbības ilgums
paredzēts līdz 2020. gada 31. augustam.

Savukārt šī gada 17. septembrī
Riebiņu novada dome noslēdza
sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 «Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» īstenošanu. Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās
mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestā-

dēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo
kompetences un mācību sasniegumus. Apstiprināts atbalsta pasākumu plāns, kas paredzēts izpildei līdz 2019. gada 31. maijam.
Lai realizējas plānotās ieceres
un radošs, sasniegumiem bagāts
mācību gads!

Novada izglītības jautājumu
koordinatore
Evelīna Visocka

Šogad veiksmīgi īstenots jau otrs Zivju fonda projekts

Pasākumā «Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot
attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)» šogad
ir īstenots jau otrs projekts – «Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs».
Projekta mērķis – nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē
esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles
un aizsardzības pasākumu efektivitāti, iegādājoties
laivu, komplektējot to ar eholoti un dzinēju, laivas
treileri un divus LED lukturus.
Projekta ieviešana realizēta Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvajā teritorijā: projekta ietvaros tika iegādāta laiva, komplektējot to ar eholoti
un dzinēju, laivas treileri un divi LED lukturi, līdz
ar to nodrošinot zivju resursu aizsardzību Riebiņu
novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros,
paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu efektivitāti.
Projekta rezultātā tiks uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli
un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība
ilgtermiņā paredz risināt pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. Tāpat tiks nodrošināta zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības

Labiekārtots Sīļukalna
sporta laukums

Sīļukalna pamatskolas biedrība «Saulrozītes»
kopā ar atbalstītājiem un domubiedriem arī šogad īstenoja Riebiņu novada mazo grantu projektu, kura mērķis bija labiekārtot Sīļukalna pamatskolas sporta laukumu. Sporta laukums ir
vienīgā vieta, kur satiekas, sporto un atpūšas ne tikai skolēni, bet arī dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji un ciemiņi.
Projekta ietvaros vecie soliņi tika nomainīti pret
11 jauniem guļbūves tipa 3 m gariem soliņiem, kā arī
tika izveidota skaista ugunskura vieta. Projekta īstenošanā lielāko darba daļu paveica Sīļukalna pagasta
pārvaldes vadītājs Arnis Opolais un pagasta sporta
metodiķis Pēteris Stankevičs, darbos iesaistījās arī
biedrības «Saulrozītes» biedri, pagasta jaunieši un
citi brīvprātīgie.
Sīļukalna pamatskolas sporta laukumā jau 20 gadus Pēterdienā notiek netradicionālās sporta spēles.
Projekts tika īstenots par godu šo spēļu jubilejai.
Sporta spēles šogad apmeklēja vairāk nekā 100

Projekta ietvaros iegādātā laiva ar dzinēju.

samazināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu, it sevišķi
zivju nārsta laikā.
Projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Riebiņu novada ūdenstilpnēs, jo tiks nodrošināta regulāra ūdenstilpņu un
ūdensteču apsekošana, līdz ar to samazināsies zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.
Tāpat projekta ieviešanas rezultātā tiek īstenota sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6568,42, no kuriem Zivju fonda finansējums ir EUR 5000,00, pārējo summu – EUR 1568,42 – līdzfinansē pašvaldība.
Attīstības un plānošanas daļa

Daļa no uzstādītajiem guļbūves soliņiem Sīļukalna
sporta laukumā.

cilvēki, kuri bija patīkami pārsteigti un iepriecināti
par sporta laukuma labiekārtošanu. Projektā īstenotās
aktivitātes ir arī atbalsts Sīļukalna pamatskolai, jo
skolēni varēs pavadīt sporta stundas estētiskā vidē.
Projekta rezultāts ir pierādījums tam, ka ir vērts
iesaistīties mazo grantu projektā, jo kopīgiem spēkiem
varam padarīt skaistāku kādu sava pagasta stūrīti.
Biedrības «Saulrozītes» pārstāve
Iveta Broka-Kazāka

2017. gada oktobris

DOMES LĒMUMI

19. septembrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina novada izglītības iestāžu
izglītojamo uzturēšanas izmaksas
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt ar
2017. gada 1. septembri Riebiņu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs,
kā arī pirmsskolas izglītības iestādē.

Piešķir finansējumu
Lai novērstu vētras radītos postījumus Rušonas
pagasta Žogotu kapsētā, kur vētras laikā tika nolauzti
vairāki desmiti koku, kā rezultātā tika bojāts kapu
žogs, nolauzti žoga stabi, bojātas kapličas, jumta
konstrukcijas un soli, domes deputāti nolēma piešķirt
EUR 600 bīstamo koku novākšanai kapsētas teritorijā,
finansējumu paredzot no Rušonas pagasta komunālās
saimniecības līdzekļiem.

Lemj par siltumenerģijas tarifu
2017./2018. gada apkures sezonai
Izskatot novada domes izpilddirektora Jura Leiča
sagatavoto lēmumprojektu par siltumenerģijas tarifu
2017./ 2018. gada apkures sezonai, domes deputāti
tika informēti, ka pašvaldība ir saņēmusi SIA «Agrofirma «Turība»» piedāvājumu – līguma projektu par
siltumenerģijas pārdošanu 2017./2018. gada apkures
sezonai. Saskaņā ar līguma projekta noteikumiem,
siltumenerģijas cena par 1MWh – EUR 54,46. Cenā
nav iekļauts PVN 21 %. PVN tiek maksāts saskaņā
ar spēkā esošo nodokļa likmi.
Domes deputāti nolēma apstiprināt siltumenerģijas
tarifu 2017./2018. gada apkures sezonai par 1MWh –
EUR 54,46 bez PVN.

Apstiprina konkursa rezultātus
Domes sēdē tika skatīts jautājums par novada
organizētā grantu projektu konkursa uzņēmējiem
«Attīstība Riebiņiem» rezultātiem. Tika nolemts piešķirt finansējumu šādiem grantu projektiem: individuālā
uzņēmuma (IU) «Makra» projektam «Ieguldījumi IU

Makra attīstībā» – EUR 2000,00; saimnieciskās darbības veicēja (SDV) Valērija Jurkāna projektam «Lentzāģa un slīpmašīnas iegāde kokapstrādes darbnīcai» – EUR 1024,00; ZS «Vilkači» projektam «ZS Vilkači konkurētspējas paaugstināšana, palielinot ražošanu un jaunu produktu radīšanu» – EUR 2000,00;
SDV Aināra Lāča projektam «Metālapstrādes pakalpojuma un metāla izstrādājumu ražošanas efektivitātes
paaugstināšana» – EUR 1896,80; SDV Tatjanas Lāces projektam «Inventāra iegāde izklaides pasākumu
organizēšanai un vadīšanai» – EUR 374,43 un SDV
Antona Gžibovska projektam «Brīvdienu mājas «Pūpoli» attīstība Riebiņu novadā» – EUR 704,77.
25. septembrī notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Lemj par izglītības iestāžu darbinieku
darba samaksu
Ārkārtas domes sēdē tika skatīts viens jautājums –
par izglītības iestāžu darbinieku darba samaksu
2017. gada septembra–decembra periodā.
Nolemts ieturēt no valsts mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai 1 % rezerves fondam. Domes deputāti apstiprināja valsts mērķdotācijas pedagogu darba
samaksai sadalījumu pa izglītības iestādēm un valsts
mērķdotācijas sadalījumu interešu izglītībai 2017./2018.
mācību gadam.
Tāpat nolemts novirzīt valsts mērķdotāciju EUR
167 apmērā (0,245 likmes) PII «Sprīdītis» logopēda
darba samaksai; piešķirt papildus finansējumu EUR
4200 pirmsskolas pedagogiem, kurus finansē no pašvaldības budžeta, darba algas likmes EUR 680 apmērā nodrošināšanai; piešķirt papildus finansējumu
EUR 8404 Sīļukalna, Galēnu, Dravnieku un Rušonas
pamatskolu pedagogiem mācību plāna un programmu
īstenošanai 2017. gada septembrī–decembrī un nolemts piešķirt papildus finansējumu piemaksai pie
darba algas 2017. gada septembrī–decembrī izglītības
iestāžu vadībai.
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā
apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.

Ieguldītais darbs izglītībā vienmēr atmaksājas

Karsējmeiteņu treniņi. Pirmā no kreisās – Rasma Ormane.

Riebiņu vidusskolas audzēkne
Rasma Ormane ne vienu vien reizi
ir tikusi pieminēta par ļoti labiem
un izciliem sasniegumiem mācībās
arī novada domes informatīvajā
izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».
Nupat vidusskolas pedagogi ir saņēmuši vēstuli no ASV, kur mūsu
novada skolniece FLEX programmas ietvaros (ASV Kongresa izveidota programma, pilnībā finansēta vidusskolēnu apmaiņas programma uz ASV gada ietvaros)
iegūst izglītību Mičiganas štatā.
Rasma ar savu vēstuli sūta gan
sveicienus pedagogiem Skolotāju dienā, gan ar savu piemēru cenšas iedrošināt citus novada skolēnus pieteikties šādām studijām. Neliels fragments no Rasmas vēstules
par mācībām, sadzīvi, attieksmi
un iespējām Amerikas Savienotajās Valstīs.

«Sveiciens no ASV Mičiganas
štata pilsētas St Johns. Esmu piesātinātā ikdienā, iepazīstu citu, atšķirīgu izglītības sistēmu, mācos
jau 12. klasē, – šogad būs izlaidums.
Pagaidām viss labi, vērtējumi augsti.
Jums droši vien būs interesanti
dzirdēt, kā mācās bērni 12 stundu
lidojumā no Latvijas.
Šeit pierasta prakse ir brīvprātīgais darbs (50 vai 100 h, lai dabūtu sertifikātu), vēlāk skolēni gūst
labumus, jo viņu mācības augstākajā mācību iestādē ir lētākas.
FLEX programma paredz, ka es
arī ar to nodarbošos, tāpēc jau bija
sākums – festivālā dalīju pīrāgu
un nopelnīju pirmās četras stundas.
Ja runājam par FLEX, tad sākās
pieteikšanās FLEX 18/19, gribu
iedrošināt 9.–10. klašu skolēnus
rakstīt un mēģināt. Arī es neticēju,
ka tikšu, bet atlases kritēriji nav
tikai labas angļu valodas zināšanas
un augstas sekmes.
Mācīties matemātiku un fiziku
man ir viegli, jo pagaidām viss, ko
man māca, jau bija mācīts Latvijā –
pamatskolā vai Daugavpils Valsts
ģimnāzijā, tāpēc dažus pārsteidz
šis fakts un mans zināšanu līmenis.
Mācības skolā ilgst gandrīz 10 stundas, praktiski nav pārtraukumu (5
min), skola ir MILZĪGA, tajās minūtēs var paspēt aiziet līdz nākamās
stundas klases telpai.
Ir dzirdēts, ka Latvijā skolēni
sūdzas par mājasdarbiem, šeit to
ir daudz, un to apjoms ir liels.
Toties trimestrī ir tikai pieci priekšmeti dienā, bet vienas dienas laikā
var būt pieci kontroldarbi. Es arī
katru dienu braucu ar autobusu:
stundu uz skolu un pusotru stundu
uz viesmājām. Dzeltenie autobusi

ir ļoti forši, bet LV oranžie ir
daudz ērtāki.
Kavēšana, dresskods, mājasdarbi, traucēšana stundās noved
pie izslēgšanas uz noteiktu laiku/
pilnīgas izslēgšanas, Latvijā nav
tik stingri.
Šeit ir brīvstunda dienas vidū,
lai visi varētu pildīt mājasdarbus,
jo VISI pēc skolas kaut ko dara
(sports, māksla, mūzika, dejas, orķestris, teātris, karsējkomandas treniņi), kas paņem ļoti daudz laika,
bet tā amerikāņi pelna stipendijas
koledžām, kas maksā desmitiem
tūkstošu dolāru par vienu semestri.
Augstākā izglītība bez maksas ir
nenovērtējama iespēja, kad es to
pastāstīju, visi sāka sapņot par
dzīvošanu LV/ Eiropā, jo, vēl nesasnieguši pilngadību, ieslīgst parādos/kredītos.
Nevaru ierasties savā bērnības
skolā un apsveikt visus skolotājus
svētkos, bet ļoti gribētos, jo ASV
skolās šos svētkus nesvin tā, kā
pie mums dzimtenē. Man vēl priekšā mācību gads, kur prezentēšu
savu valsti un arī dzimto novadu.
Izmantošu iedotos suvenīru un arī
Latvijas Republikas karogu. Pateicos visiem, kas palīdzēja man
sagatavoties braucienam. Īpašs
paldies Rolandam Naglim un Inetai Anspokai. Riebiņu vidusskolas
skolotāji, man ļoti palīdzēja jūsu
dotās zināšanas, cīnoties par FLEX
vietu braucēju grupā. Paldies par
jūsu nesavtīgo darbu, attieksmi
un labestību! Jaukus svētkus –
Skolotāju dienu! Rasma Ormane
no St Johns».
Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

3.

Riebiņu novada valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs

Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs (KAC) atgādina
par iespēju vienuviet saņemt savas pašvaldības un deviņu valsts
iestāžu noteiktus pakalpojumus.

Riebiņu klientu apkalpošanas centrā klātienē var pieteikt
noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA),
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Lauksamniecības datu
centra (LDC) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas,
Lauku atbalsts dienests VID, VSAA, LDC un Valsts zemes
dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā.
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās darbības atskaites datiem Riebiņu KAC apmeklētāji izmanto VID pakalpojumus (tajā skaitā gada ienākumu deklarācijas
pieņemšana un ar to saistītie iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu pieteikumi, elektroniskā algas nodokļa grāmatiņas
iesniegšana, pieteikšanās EDS lietošanai un VID konsultācijas).
VSAA pakalpojumu vidū lielākā daļā ir darbnespējas situācijas
(slimības pabalsti, bērna dzimšanas pabalsti, maternitātes pabalsti). Apmeklētāji izmanto iespēju arī tepat uz vietas izmantot
LAD pakalpojumu – elektroniski eps.lad.gov.lv sistēmā iesniegt
platību maksājumus.
Riebiņu novada KAC 2017. gadā sniegto pakalpojumu skaits
un pakalpojumi veidi liecina par veiksmīgu virzību gan pakalpojumu pieteikumu, gan e-pakalpojumu konsultāciju izmantošanā.
Atgādinām par iespēju Riebiņu klientu apkalpošanas centrā
reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku (kaķi, suni, sesku) Lauksaimniecības datu centra sistēmā.
Detalizētāku informāciju par katru valsts iestādes sniegto pakalpojumu skatīt Riebiņu novada mājaslapā www.riebini.lv sadaļā Pašvaldība, Klientu apkalpošanas centrs vai klātienē, apmeklējot Riebiņu KAC.
Kontaktinformācija: Adrese
Saules ielā 8, Riebiņos Riebiņu pagastā,
Riebiņu novadā, LV-5326, 1. stāvā

Tālrunis
66954837

Darba laiks:

E-pasts
riebini@pakalpojumucentrs.lv

Seko līdzi jaunumiem Riebiņu novada mājaslapā
www.riebini.lv/lv/sidemenu/pasvaldiba/klientu-apkalposanascentrs un facebook.com www.facebook.com/riebinukac/

Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/099 «Veselības veicināšanas un
slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu
novadā, 1. kārta» ietvaros OKTOBRĪ notiks šādas aktivitātes:
1) Izglītojošas vingrošanas nodarbības senioriem (iedzīvotājiem
virs 54 gadiem). Nodarbības notiks katru trešdienu plkst. 16.00 Riebiņu KC un katru piektdienu plkst. 16.00 Sīļukalna KN.
2) Aerobikas – deju un kustību nodarbības ikvienam notiks
katru otrdienu plkst. 19.30 Galēnu KN un katru piektdienu plkst. 18.00
Aglonas stacijā, Rušonas sabiedriskā centra telpās.
3) Izglītojošas un uz atbalstu vērstas interešu grupas iedzīvotājiem ar mazkustīgu dzīvesveidu vingrošanas nodarbības –
gan teorētiskas, gan praktiskas. Notiks Rušonas pamatskolā,
Kastīrē. (par norises laiku jautāt Attīstības un plānošanas daļā, tālr.
65392649).
4) Nūjošanas nodarbības, kas notiks Riebiņos (par norises laiku
jautāt Attīstības un plānošanas daļā, tālr. 65392649).
5) Izglītojošas un uz atbalstu vērstas interešu grupas iedzīvotājiem ar mazkustīgu dzīvesveidu (vingrošanas nodarbības)
notiks katru trešdienu plkst. 18.00 Rušonas pamatskolas aktu zālē.
6) 28. oktobrī būs «Veselības diena» Riebiņos, kuras ietvaros
notiks dažādas aktivitātes, kurās varēs piedalīties ikviens neatkarīgi
no vecuma!
ESAM AKTĪVI, piedalāmies paši un aicinām radus, draugus un
paziņas popularizēt veselīgu dzīvesveidu Riebiņu novadā!
Informāciju par projekta aktivitātēm un norises vietām jautāt projektu vadītājai 26305999 (Ilze) e-pasts: ilze.kudina@riebini.lv

4.

29. oktobrī startēs novada atklātais volejbola
čempionāts vīriešiem un sievietēm

Šī gada 29. oktobrī startēs «Riebiņu
novada atklātais čempionāts volejbolā
2017» vīriešu un sieviešu komandām.
Komandas tiek aicinātas pieteikties līdz
šī gada 23. oktobrim pa tālruni 26173320
(R. Naglis) vai elektroniski – rolands.naglis@riebini.lv, norādot komandas nosaukumu
un pārstāvja kontaktinformāciju, bet komandu
līdzjutējus aicinām just līdzi savām vienībām,
apmeklējot spēles, kas norisināsies piektdienās, sestdienās un
svētdienās Riebiņu vidusskolas sporta zālē.
Sacensību nolikums pieejams mājaslapā www.riebini.lv/lv/sidemenu/nozares/sports/sacensibu-nolikumi, arī spēļu grafikam un
rezultātiem iespējams sekot līdzi novada mājaslapā www.riebini.lv.

Tiek izsludināts konkurss
«Latvijas lauki gadsimtu griežos»

Biedrība «Latvijas Zemnieku federācija» sadarbībā ar
Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru
Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas
simtgadi, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu «Latvijas lauki gadsimtu griežos» un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pāršķirstīt savus albumus un
izveidot divu fotogrāfiju salikumu, parādot lauksaimniecības un
lauku pagātni un tagadni, vai attēlot zīmējumos vai gleznojumos
skaistākās Latvijas lauku ainavas.
Konkursam ir jāiesūta divu fotogrāfiju salikums tēmās «Zemnieka darbs cauri gadsimtiem» un/vai «Lauku sēta cauri gadsimtiem», kurā viena fotogrāfija uzņemta šajā gadsimtā un otra – iepriekšējā gadsimta sākumā. Savukārt par tēmu «Latvijas lauku
ainava» māksliniekiem jāiesūta pašu zīmēti vai gleznoti darbi.
Darbus konkursam var iesūtīt līdz 2017. gada 5. decembrim.
No konkursa labākajiem darbiem tiks veidota izstāde Likteņdārza
daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā, kuras atklāšana notiks
2018. gada 4. maijā. Katras nominācijas trīs labāko darbu autori
iegūs iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018. gada rudenī, bet autoram, kura darbs skatītāju balsojumā izstādes atklāšanas pasākumā saņems vislielāko balsu skaitu, tiks piešķirta simpātiju balva – mākslinieces Džemmas Skulmes glezna.
Ar konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties
biedrības Latvijas Zemnieku federācija mājas lapā www.lzf.lv.

PASĀKUMI OKTOBRĪ

Riebiņu KC

F 20. oktobrī plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa «Galaktika». Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst. 23.00 – EUR 5.
F 27. oktobrī plkst. 20.00 pateicības balle novada pašdarbniekiem. Ieeja – bez maksas.

Sīļukalna KN

F 14. oktobrī plkst. 22.00 balle ar grupa «Ginc & Es».
Ieejas maksa – EUR 4.
F 28. oktobrī plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa «Paldies
par dejām». Ieejas maksa – EUR 4.

Silajāņu KN

F 18. oktobrī plkst. 14.00 senioru izklaides pasākums.
Programmā: koncerts, kurā tiks sumināti 2017. gada jubilāri, turpinājumā – dejas.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 3. oktobra skatāma pastāvīga izstāde «Rokdarbi
rudens vakaram» no cikla Katram sava Laimes zeme.
F No 6. oktobra skatāma izstāde «Silajāņu keramika»,
savukārt no 5. oktobra līdz pat 5. novembrim – Ilzes Fetjko gleznu izstāde «Idejas nospiedums».
F 14. oktobrī plkst. 11.00 radošā darbnīca «Filcēšana
pa solim».
F 21. oktobrī radošā darbnīca «Rudens mandalu diena». Sākums plkst. 13.00.
F 24. oktobrī plkst. 16.00 «Apbrīnojamā Kazahstāna.
Dabas brīnumi» – stāstījums par ceļojumu.

Ar visiem oktobrī 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!

«Vella Rats 2017» Riebiņos

2017. gada oktobris

Jaunākajiem dalībniekiem parasti palīdz mammas, tēti, vectēvi. Pārējie, protams, jūt līdzi un gaida finišā.

23. septembra rīts Riebiņos
bija saulains un silts – tik netipisks šī gada lietainajai vasarai.
Vēl lieliskāku noskaņojumu radīja apziņa, ka šeit – Riebiņu
vidusskolas pagalmā – tiks dots
starts jau astotajām velokrosa
sacensībām «Vella Rats 2017».
Vairāk nekā 70 dalībnieki, kas
pārstāvēja gan Riebiņu novadu,
gan citas pašvaldības – Preiļus,
Līvānus, Aglonu, Jēkabpili, Daugavpili, Madonu, Siguldu – stājās uz starta līnijas, lai izbaudītu
1,5 km vai 8 km, vai arī nopietnāko, šķēršļiem un dažāda seguma
bagātāko 27 km distanci.
Pirmais 27 km garo distanci
pievarēja un finišu sasniedza Ilmārs Luksts, komandas «Jēkabpils (Livello Zelta Zeme)» pārstāvis (52:15:46). Sieviešu konkurencē pirmā – Zane Zepa no Preiļiem ar rezultātu 1:02:23:30. Visu
velokrosa sacensību dalībnieku
rezultāti pieejami pašvaldības
vietnē www.riebini.lv
Labākie un ātrākie visās vecuma grupās tika apbalvoti ar novada domes sagādātajām medaļām, pie kausiem tika arī ātrākās
komandas. Kā neatņemama sastāvdaļa un firmas zīme – Riebiņu
vidusskola rūpējās, lai visi sacensību dalībnieki, veiksmīgi sasniedzot finišu, tiktu pie sātīgas putras un karstas tējas.
Paldies vecākiem, kas atbalsta
aktīvu atpūtu un ir kopā kā ģimene arī sacensībās. Īpašs paldies
sacensību organizatorei – Riebiņu

Spītējot kritienam trasē, finišu sasniedz Voldemārs Meluškāns – aktīvs
velokrosa dalībnieks un entuziasts, kurš atbalsta sacensību norisi,
piedaloties arī trases marķēšanā.

Apbalvojumus saņēma labākie velobraucēji kopējā komandu ieskaitē.

vidusskolas sporta skolotājai Mārītei Pokšānei, kā arī ikvienam,
kas palīdzēja sacensību veiksmīgā norisē – gan trases marķēšanā
pirms sacensībām, gan sacensību

dienā esot trasē, kā arī finišā –
fiksējot visus rezultātus.
Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle informē – sieviešu veļas šūšanas uzņēmums SIA
«V.O.V.A.» (Liepāja) plāno atvērt ražošanas cehus Preiļos un Līvānos. Tiks piedāvāts darbs šuvējām
(iespējama apmācība). Tikšanās ar uzņēmuma SIA «V.O.V.A.» pārstāvi: 2017. gada 19. oktobrī
plkst. 10.00 Preiļos – Raiņa bulvārī 24, 29. kabinetā. Pieteikties pie NVA nodarbinātības organizatora
pa tālruni 65314023, e-pasts: preili@nva.gov.lv; Informācija par uzņēmumu www.vova.lv

Svecīšu vakari novada kapsētās

14. oktobrī plkst. 14.00 Kapenieku kapsētā.
14. oktobrī plkst. 15.00 Teilānu kapsētā.
14. oktobrī plkst. 16.00 Salenieku kapsētā.
14. oktobrī plkst. 16.30 Opolos kapsētā.
14. oktobrī plkst. 17.30 Seiļu kapsētā.

14. oktobrī plkst. 15.00 Rutuļu kapsētā.
14. oktobrī plkst. 16.00 Kristapeņu kapsētā.
14. oktobrī plkst. 17.00 Eikšas kapsētā.
14. oktobrī plkst. 18.00 Žogotu kapsētā.

21. oktobrī plkst. 14.00 Maltas Trūpu kapsētā.
21. oktobrī plkst. 15.00 Bukšinu kapsētā.
21. oktobrī plkst. 16.00 Galēnu kapsētā.

21. oktobrī plkst. 15.00 Antonišķu kapsētā.
21. oktobrī plkst. 16.00 Eisāgu kapsētā.
21. oktobrī plkst. 16.30 Gailīšu kapsētā.
21. oktobrī plkst. 17.30 Ondzuļu kapsētā.
21. oktobrī plkst. 16.00 Silajāņu kapsētā.

28. oktobrī plkst. 12.00 Saunas-Vulānu kapsētā.
28. oktobrī plkst. 13.00 Trūpīšu kapsētā.
28. oktobrī plkst. 14.00 Krištobu kapsētā.
28. oktobrī plkst. 15.00 Brišku-Balckaru kapsētā.
28. oktobrī plkst. 16.00 Pastaru kapsētā.
29. oktobrī plkst. 13.00 Vilciņu kapsētā.
29. oktobrī plkst. 14.00 Stabulnieku 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.

