Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

Tiek pārcelta darba diena

Informējam, ka 25.04.2017. Ministru kabineta rīkojums
Nr. 211 «Par darba dienu pārcelšanu 2018. gadā» paredz pārcelt
darba dienu no pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa, uz sestdienu,
2018. gada 21. aprīli.

Talkošanas vietas Riebiņu novadā

2018. gada 28. aprīlī plkst. 9.00 visā Latvijā
startēs pavasara sakoptības akcija – Lielā
Talka 2018. Riebiņu novadā līdz 3. aprīlim tika
pieteiktas 12 talkošanas vietas, kurās aicinām
piedalīties novada iedzīvotājus.

• Riebiņu parks – koordinatore Ženija Pauniņa, mob.
26437716. Teritorijas sakopšana.
• Feimankas upes krastu sakopšana Riebiņu ciemata centrā
– koordinators Oskars Bērziņš, mob. 20345584. Pulcēšanās pie
jaunatnes iniciatīvu centra «Pakāpieni».
• Riebiņu vidusskola – koordinators Juris Čižiks, mob.
29100906. Teritorijas sakopšana.
• Kategrades pilskalns – koordinators Dainis Alžāns, mob.
26347445. Teritorijas sakopšana, krūmu griešana.
• Aglonas stacija – koordinators Dainis Alžāns, mob. 26347445.
Teritorijas sakopšana, krūmu griešana.
• Kristapeņu kapsēta – koordinators Dainis Alžāns, mob.
26347445. Kapsētas nožogojuma labošana, teritorijas sakopšana.
• Gailīšu kapsēta – koordinatore Iveta Plinta, mob. 29608702.
Teritorijas sakopšana, krūmu griešana.
• Silajāņu ciemata sakopšana – koordinatore Inga Jurkāne,
mob. 26480852.
• Bikovas apkārtnes sakopšana – koordinators Parfirijs Ivanovs, mob. 29858484.
• Sīļukalna ciemats – koordinators Arnis Opolais, mob.
29198120.
• Lielceļa Rudzāti–Stirniene posma Aizpurieši–Kassalieši
un meža ceļa Aizpurieši–Vilciņi ceļmalu uzkopšana, mednieku
biedrība «Ošasmala». Koordinators Voldemārs Teilāns, mob.
29236415.
• Ceļa posms Sīļukalns–Čaunāni, mednieku kolektīvs «Duplets». Koordinators Vitālijs Slūka, mob. 26002322.
Pulcēšanās plkst. 9.00 norādītajās talkošanas vietās vai
pie pagastu teritoriālajām pārvaldēm.

Jebkuru neskaidrību gadījumā zvaniet Lielās Talkas koordinatoram
Riebiņu novadā – Rolandam Naglim (mob. 26173320).
Aktuālākā informācija www.talkas.lv un pašvaldības
vietnē www.riebini.lv
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Lieliski rezultāti novada deju kolektīviem

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku lieluzvedumam «Māras zeme» un koncertam «Vēl
simts gadu dejai», 4. martā Līvānu novada kultūras centrā
notika Preiļu deju apriņka deju
kolektīvu repertuāra apguves
un Svētku dalībnieku atlases
skate, kurā piedalījās Riebiņu,
Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novada deju kolektīvi.
Skatītāju ovācijas un apstiprinājumu dalībai svētkos ieguva
visi septiņi Riebiņu novada deju
kolektīvi, kuru sniegumu kompetentā žūrija novērtēja ļoti atzinīgi.
Ar AUGSTĀKĀS PAKĀPES diplomu tika novērtēti divi Riebiņu
novada kolektīvi: aizvadītā gada
Latgales reģiona labākais E grupas vidējās paaudzes deju kolektīvs «Amizieris» no Galēnu pagasta kultūras nama, kur dejotprasmi māca Ilze un Andris Kudiņi, kā arī Stabulnieku pagasta
kultūras nama E grupas vidējās
paaudzes deju kolektīvs Natālijas
Balodes vadībā.
Pēc skates rezultātiem, iegūstot 46,8 punktus, Galēnu kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Amizieris» ir apsteidzis
visus Latgales un arī Rīgas deju
kolektīvus, bet rīdzinieku labākā
kolektīva sniegumu (46 punkti)
izdevies atkārtot Stabulnieku kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvam.
Ar I PAKĀPES diplomiem
tika novērtēti četri kolektīvi: 43,6
punktus ieguva Riebiņu KC jauniešu deju kopa «Strūga» (C grupa) – vad. Līga Uzulnīce, ar 41,5
punktiem tika novērtēts Sīļukalna KN jauniešu deju kolektīvs
(C grupa) – vad. Anita Upeniece,

Augstāko novērtējumu gan starp novada, gan apsteidzot Latgales un arī
Rīgas deju kolektīvus, saņēma vidējās paaudzes deju kolektīvs «Amizieris» no Galēnu pagasta kultūras nama.

42,1 punkts – Sīļukalna KN vidējās paaudzes deju kolektīvam
(E grupa) – vad. Anita Upeniece
un 41,7 punktus saņēma Rušonas
KN vidējās paaudzes deju kolektīvs (E grupa). II PAKĀPES diplomu un 35,5 punktus ieguva Rušonas KN jauniešu deju kolektīvs
(C grupa) – vad. Dina Staškeviča.
Visus deju kolektīvus vērtēja
žūrija septiņu dejas ekspertu sastāvā: horeogrāfs, Deju svētku
virsvadītājs Agris Daņiļevičs; horeogrāfs, Deju svētku virsvadītājs,
Rēzeknes deju apriņķa virsvadītājs Ilmārs Dreļs; horeogrāfs, Deju lieluzveduma «Māras zeme»
mākslinieciskais vadītājs, Deju
svētku virsvadītājs Jānis Ērglis;
horeogrāfs, Deju lieluzveduma
«Māras zeme» mākslinieciskais
vadītājs, Deju svētku virsvadītājs,
Liepājas deju apriņķa virsvadītājs
Jānis Purviņš; horeogrāfe, Deju
svētku virsvadītāja, Limbažu deju
apriņķa virsvadītāja Taiga Lud-

borža; horeogrāfe, Dejas nozares
konsultatīvās padomes vadītāja,
deju svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece; horeogrāfe, Deju svētku
virsvadītāja, Siguldas deju apriņķa
virsvadītāja Gunta Skuja. Tika
vērtēts dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme,
dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte, izpildījuma muzikalitāte,
tautas tērpa nēsāšanas kultūra un
pareizība, kā arī deju kolektīva
skatuves kultūra un kopiespaids.
No sirds pateicamies visiem kolektīvu vadītājiem, dejotājiem un
atbalstītājiem par ieguldīto darbu,
izturību un radošumu, saglabājot
mūsu tautas kultūrvēsturisko mantojumu un nesot Riebiņu novada
vārdu Latvijā. Lai gatavošanās
svētkiem sniedz spilgtas un neaizmirstamas emocijas! Lai skaists
un iedvesmojošs laiks ceļā uz Latvijas simtgades svinībām!
Riebiņu KC

Riebiņu novada delegācija viesojās Slovēnijā

No 16. līdz 18. martam Riebiņu novada pārstāvji – jaunatnes iniciatīvu centra «Pakāpieni»
vadītājs Oskars Bērziņš un novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis piedalījās starptautiskajā konferencē «Minority organisations in thinking and shaping the future of the
EU» Slovēnijas pilsētā Škofjā Lokā (Škofja Loka).
Bez Riebiņu novada domes pārstāvjiem, kas vienīgie pārstāvēja Baltijas valstis, starptautiskajā konferencē piedalījās arī darba grupas no Bulgārijas,
Ungārijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas,
Serbijas un Slovēnijas. Konferences dalībniekus
sveica un uzrunāja Škofja Loka pilsētas administrācijas vadītājs – Miha Ješe, kurš novēlēja veiksmīgu darbu un sadarbību starp konferences dalībniekiem, kā arī novēlēja izbaudīt šīs dažas dienas,
ko konferences dalībnieki pavadīja Slovēnijā.
Riebiņu novada pārstāvji, prezentējot novadu
un Latvijas valsti, sniedza nelielu ieskatu gan par
minoritātēm valstī un reģionā, gan par nevalstiskajām organizācijām un to darbību, kā arī prezentēja
Latviju, iepazīstinot ar mūsu valsts kultūru, tradīcijām un tūrisma iespējām.
Šo konferenci organizēja horvātu biedrība Slovēnijā «Obščina Škofla Loka», kas dibināta jau
1993. gadā. Projekts pilnībā tika finansēts Eiropas
Komisijas programmas «Eiropa pilsoņiem» ietvaros,
kas sedza arī visus izdevumus, kas bija saistīti ar
novada pārstāvju dalību šajā konferencē.
Rolands Naglis,
sabiedrisko attiecību speciālists

Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis (pirmais no kreisās) saņem Pateicības
rakstu Riebiņu novada pašvaldībai par dalību starptautiskajā konferencē «Minority organisations in thinking
and shaping the future of the EU» no organizācijas
HKUD Komušina priekšsēdētāja Pejo Mijatovič.

2.

2018. gada aprīlis

Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs
informē, ka brīvprātīgi Gada ienākumu
deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt
līdz 2021. gadam

Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – KAC)
atgādina, ka iedzīvotāji, kuriem Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt
jebkurā laikā līdz pat 2021. gada 16. jūnijam, sākot ar šī gada
1. martu. Savukārt, personas, kurām gada ienākumu deklarācija
jāsniedz obligāti, aicinātas to iesniegt laikā no 2018. gada 1. marta
līdz 1. jūnijam.
Brīvprātīga Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt iedzīvotāji, kuri
neveic nekāda veida saimniecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa
pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu. Šogad deklarācijas iesniegšanas un attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumi ir tādi paši kā pērn.
KAC aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS),
jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!
Obligāta gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem
laikā no 2018. gada 1. marta līdz 1. jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma
īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki,
ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
• ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas
kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
• ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017. gadā
pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas
pārdošanas);
• ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram,
ienākumi no dividendēm, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu
pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
• ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas
vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi,
kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Atgādinām, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko
darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji,
Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām konsultēties Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrā klātienē vai pa tālruni 66954837 un
e-pastu riebini@pakalpojumucentrs.lv

Konkursā «Sabiedrība ar dvēseli» trešo vietu
Latgalē iegūst projekts no Riebiņu novada

Konkurss «Sabiedrība ar dvēseli» tika uzsākts
kā Nīderlandes fonda KNHM (saīsinājums no fonda
nosaukuma «Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij») iniciatīva, lai sniegtu
iedzīvotājiem iespēju izstrādāt un pašiem īstenot
savus projektus. Tas tika aizsākts 1978. gadā Nīderlandē, un tikai 90. gados KNHM paplašināja
savu darbību ārpus Nīderlandes, pārsvarā centrālajā
un austrumu Eiropā. Latvijā fonds uzsāka darboties
2003.–2004. gadā. 2014. gads bija pēdējais, kad Nīderlandes fonds sadarbībā ar partneriem (pašvaldībām, biedrībām) organizēja šo konkursu. Deviņu
gadu laikā, kopš KNHM finansiāli atbalstīja iedzīvotāju iniciatīvas Latvijā, tika īstenots vairāk nekā
1300 dažādu projektu aptuveni 30 pašvaldībās.
Lai turpinātu veiksmīgi iesākto un iedzīvotājiem
sniegtu iespēju saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai arī turpmāk, 2014. gadā «Sabiedrības ar
dvēseli» programmas vadību pārņēma Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība – «Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija». Šobrīd pašvaldību apvienībā apvienojušās 53 Latvijas pašvaldības. Tās atbalsta sabiedrības iniciatīvas, īsteno savās teritorijās konkursu
«Sabiedrība ar dvēseli» (Mazie granti Riebiņu novadā).
Konkursā iedzīvotāji raksta projektus, pašvaldībās
izveidotā žūrija tos izvērtē, bet atbalstītie projekti
saņem pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība vai
iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īstenot, dodot
ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi.
Pašvaldību apvienības «Sabiedrība ar dvēseli–
Latvija» (SDL) noslēguma pasākumā 10. martā
Ādažu novada kultūras centrā tika prezentēti trīs
labākie projekti no katra reģiona – Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Pierīgas – un sumināti to īstenotāji. Pasākuma apmeklētājus ar skaistiem muzikāliem priekšnesumiem priecēja trīs
Ādažu novada mākslinieku kolektīvi: tradīciju kopa
«Ābols», jauktais koris «Saknes» un jauniešu koris
«Mundus».
Konkursa noslēguma pasākumā klātesošie uzklausīja 15 projektu stāstus un piedalījās balsojumā
par savu simpātiju, kā arī noskaidroja, kurš no 528
konkursā «Sabiedrība ar dvēseli» visā Latvijā īste-

Pateicamies autorei – Intai Selickai un viņas radošajai
komandai par ieguldījumu šīs idejas realizācijā!

notajiem projektiem 2017. gadā atzīts par visvislabāko. Šoreiz uzvarētāja gods pienācās Cēsu novadā
īstenotajam projektam «Viestura un Turaidas ielu
Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums»,
ko realizējusi SIA «CDzP».
Svinīgajā pasākumā Ādažos tika nosaukti trīs
labākie projekti katrā no pieciem Latvijas reģioniem.
Uzvarētāji Latgales reģionā: 1. – «Jauniešu istabas
iekārtojums Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā»
Krāslavas novadā; 2. – «Materiāltehniskās bāzes
radīšana un piemērotu apstākļu radīšana ielas kaķu
pagaidu uzturēšanās mītnē» Līvānu novadā un 3. –
«Vacō sāta» Riebiņu novadā, kura ietvaros ir savākti, apkopoti materiāli par Rušonas pagasta vecajām lauku mājām, iemūžināti nozīmīgākie un lielākie pagasta kultūrvēsturiskie objekti, radies jauns
stāsts, kas attēlo Rušonu 100 gadu garumā, kā arī
izdota brošūra A5 formātā.
Attīstības un plānošanas daļa

Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks nodrošināts atbalsts vismaz 330 personām ar garīga rakstura traucējumiem

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta ietvaros ir uzsākts izmēģinājumprojekts,
kura laikā vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt atbalsta personas pakalpojumu.
Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā no 01.12.2017. līdz
30.11.2019. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība «Resursu
centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem «ZELDA»»
Labklājības ministrijas īstenotā ESF projekta «Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide» ietvaros.
Ko dara atbalsta persona? Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot
un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu
pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju,
paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Kādās jomās un cik liels tiek sniegts atbalsts? Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu
pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās: juridiskā palīdzība; finanšu joma (tajā skaitā budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi); ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība; veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam); sociālās aprūpes joma; atbalsta loka veidošana.
Pēc novērtējuma katrai personai tiks piedāvāts saņemt
pakalpojumu (ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildus
10 atbalsta stundas mēnesī): līdz 6 stundām mēnesī; līdz
16 stundām mēnesī; līdz 30 stundām mēnesī.
Kurš var saņemt pakalpojumu? Atbalsta personas
pakalpojumu var saņemt: pilngadīga persona ar garīga
rakstura traucējumiem, kurai ir I vai II invaliditātes grupa;
kura šobrīd dzīvo sabiedrībā un ir vērsta uz sadarbību.
Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes
un rehabilitācijas institūcijās, pakalpojums izmēģinājum-

Labākie sasniegumi Rušonas KN vīru vokālajam ansamblim (attēlā) un
Stabulnieku KN vīru vokālajam ansamblim «Labākie gadi».

Ar skanīgām dziesmām un līksmā noskaņā aizvadīta Riebiņu
novada vokālo ansambļu konkursa – skates 1. kārta, kas notika
Stabulnieku kultūras namā. Dažādās kategorijās uzstājās 10 Riebiņu novada vokālie ansambļi, divi Aglonas novada kolektīvi un
Preiļu novada Aizkalnes pagasta vokālais ansamblis.

projekta ietvaros netiks nodrošināts.
Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai? Lai saņemtu pakalpojumu, Jums jāzvana reģionālajam koordinatoram: Tamāra Zaiceva (Latgales un Vidzemes plānošanas reģionu reģionālais koordinators) – tālr. 27650303,
e-pasts: tamara@zelda.org.lv
Koordinators paskaidros, kā aizpildīt pieteikumu, kādi
dokumenti būs nepieciešami, un savienos ar tuvāko atbalsta personu. Atbalsta personu saraksts un tālruņu numuri pieejami RC ZELDA mājaslapā – http://zelda.org.lv/
wp-content/uploads/file/Atbalstapersonu_saraksts_
majaslapai_talr_docx.pdf
Plašāka informācija par atbalsta personas pakalpojumu
pieejama RC ZELDA mājaslapā – http://zelda.org.lv/atbalsta-personas-pakalpojums
Riebiņu novada domes Sociālais dienests

Stabulniekos izskanējusi vokālo ansambļu skate

Skates mērķis bija nodrošināt
vokālo ansambļu muzicēšanas
tradīciju tālāku attīstību, veicināt
māksliniecisko un profesionālās
meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella manierē, kā arī noteikt labākos ansambļus izvirzīšanai Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtai.
Visi kolektīvi bija rūpīgi gatavojušies, par ko liecināja gan
skanīgais dziedājums, gan augstie
novērtējumi un žūrijas uzslavas.
Vokālo ansambļu sniegumu vērtēja Rēzeknes apriņķa koru virsdiriģente Anda Lipska, vokālā pedagoģe Ingrīda Balode-Augstkalne un Rēzeknes Zaļo pakalnu
kora dalībnieks Normunds Litovnieks. Žūrija atzinīgi novērtēja
visu kolektīvu kvalitatīvo sniegumu, bet uz Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtu tika iz-

virzīti pieci Riebiņu novada kolektīvi. Augstākās pakāpes diplomu ieguvēji bija – Rušonas KN
vīru vokālais ansamblis (vad. Intars Mežinieks), Stabulnieku KN
vīru vokālais ansamblis «Labākie
gadi» (vad. Dainis Skutelis), Sīļukalna KN jauktais vokālais ansamblis (vad. Agnese Solozemniece) un Sīļukalna KN sieviešu
vokālais ansamblis «Aicinājums»
(vad. Agnese Solozemniece), kā
arī I pakāpes diploma ieguvēji –
Stabulnieku KN sieviešu vokālais
ansamblis «Noktirne» (vad. Dainis Skutelis).
Diplomus par iegūto I pakāpi
saņēma arī Silajāņu KN jauktais
vokālais ansamblis «Saules Vējš»
(vad. Fredis Bergmans), Sīļukalna
KN senioru vokālais ansamblis
«Atbalss» (vad. Agnese Solozemniece), Sīļukalna KN meiteņu vo-

kālais ansamblis (vad. Agnese Solozemniece), kā arī kaimiņu novadu ansambļi: Aizkalnes KN sieviešu vokālais ansamblis «Visiem
dzīves gadījumiem» (vad Ilze Rožinska), Aglonas KC jauktais vokālais ansamblis «Dziedkopa»
(vad. Marta Bicāne) un Aglonas
KC sieviešu vokālais ansamblis
«Viola» (vad. Intars Mežinieks).
Pavisam nedaudz līdz I pakāpes
vērtējumam pietrūka Riebiņu KC
senioru vokālajam ansamblim «Ilūzija» (vad. Līga Gžibovska) un
Rušonas KN senioru vokālajam
ansamblim (vad. Lilita Valaine),
kuri saņēma II pakāpes diplomus.
No sirds pateicamies visiem
vokālo ansambļu dalībniekiem un
vadītājiem par ieguldīto darbu
skanīgo priekšnesumu tapšanā!
Riebiņu KC

2018. gada aprīlis

DOMES LĒMUMI

20. martā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina dalību projektos un to finansēšanas kārtību
Domes sēdē tika pieņemts lēmums piedalīties Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Atbalsts kultūras
programmām reģionos» projektu konkursā «Latgales kultūras programma 2018» un iesniegt projektu «Ģimenes
diena Riebiņu novadā». Nolemts paredzēt līdzfinansējumu
EUR 800,00 apmērā no attiecināmajām izmaksām, tajā
skaitā arī PVN 21 % apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.
Tāpat nolemts paredzēt līdzfinansējumu EUR 2099,99
apmērā no attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā
un pieprasīt Aglonas novada domei apmaksāt 50 % no līdzfinansējuma izmaksām – EUR 1050,00 apmērā Latvijas
vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā projektu konkursu vadlīnijā «Ūdeņu aizsardzība» aktivitātē
«Publisko ūdeņu pārvaldība», aktivitātē 3.1. Plānošanas
dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldība, projektam
«Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde».
Domes deputāti pieņēma lēmumu 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) un iesniegt projektu «Zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada
ūdenstilpnēs». Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu
aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti, iegādājoties kvadraciklu
4x4, 2 nakts redzamības iekārtas, 2 nakts redzamības iekārtu piegaismotājus un 3 rācijas. Nolemts paredzēt līdzfinansējumu projektam «Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu
novada ūdenstilpnēs» – EUR 3000,00 no kopējām attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā, pārējā projekta
summa tiek finansēta no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības
budžetā ieplānot līdzekļus projekta priekšfinansēšanai
pilnā apjomā.
Tāpat sēdē nolemts piedalīties Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas «Atbalsts kultūras programmām
reģionos» projektu konkursā «Latgales kultūras programma 2018» un iesniegt projektu «Tradicionālās kultūras un novadpētniecības velo un laivu ekspedīcijas Riebiņu
novadā». Nolemts paredzēt līdzfinansējumu EUR 800,00
apmērā no attiecināmajām izmaksām, tajā skaitā arī PVN

21 % apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem
līdzekļiem 2018. gada budžetā.
Apstiprināta dalība projektu konkursā aktivitātē «Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības
plānu ieviešana» un nolemts iesniegt projektu «Tūrisma un
dabas izziņas infrastruktūras izbūve Aizsargājamo ainavu
apvidū «Kaučers»». Paredzēts līdzfinansējums EUR 7000
apmērā no attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.
Tāpat pašvaldība piedalīsies projektu konkursā aktivitātē «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas
aizsardzības plānu ieviešana» un iesniegs projektu «Dabas
izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide
Dabas liegumā «Jašas-Bicānu ezers». Paredzētais līdzfinansējums – EUR 8900 apmērā no attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.

Īstenos sadarbību
Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu slēgt līgumu par
sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru 2018. gadā.
Tāpat tiks slēgts līgums par sadarbību ar Jaunsardzes
un informācijas centru par pašvaldības atbalstu licencēto
jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu.
Apstiprina svarīgus dokumentus

Domes sēdē tika apstiprināti Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra «Pakāpieni» grozījumi
nolikumā un grozījumi iekšējās kārtības noteikumos.
Pamatojoties uz izmaiņām vairākos LR normatīvajos
aktos, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā,
tika pieņemts lēmums atcelt 2005. gada 13. janvārī apstiprināto Riebiņu novada domes Sociālā dienesta nolikumu un apstiprināt Riebiņu novada domes Sociālā dienesta nolikuma projektu.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumus Nr. 545 «Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā», kas nosaka pašvaldības
kompetenci izveidot konsultatīvi koleģiālu institūciju –
bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, domes deputāti nolēma apstiprināt Riebiņu novada domes sadarbības
grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumu un Riebiņu novada domes sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā šādā sastāvā: Arturs Onužāns – Riebiņu
novada domes vecākais kārtībnieks, Sandra Sprindža –
Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītāja, Evelīna Visocka
– Izglītības jautājumu koordinatore, Mārīte Bogdanova –
Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja. Nolemts noteikt
domes priekšsēdētāja norīkotai personai ne vēlāk kā līdz
2018. gada 10. aprīlim sasaukt pirmo Sadarbības grupas
sanāksmi, Riebiņu novada domes sadarbības grupas bērnu
tiesību aizsardzības jomā nolikumu publicēt pašvaldības
mājaslapā internetā līdz 2018. gada 15. aprīlim, bet kontroli par lēmuma izpildi veikt Riebiņu novada domes izpilddirektoram.

3.

Par pašvaldības autoceļa izslēgšanu no ERAF
līdzfinansētā projekta
Domes sēdē pieņemts lēmums atlikt Riebiņu novada
Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Dārzu ielu (Lomi–
Bortnieki) km 0,00–0,58 un Rušonas pagasta pašvaldības
autoceļa Rušona–Siveriņa km 0,00–1,00 iekļaušanu projektā «Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība», kur Riebiņu
novada dome ir sadarbības partneris.
Nolemts izslēgt no projekta Riebiņu novada Rušonas
pagasta pašvaldības autoceļu Lauku iela (Aglonas stacija)
km 0,00–0,68 un Rušona–Siveriņa km 2,260–3,447.

Lemj par autoceļa pārbūvi
Domes sēdē nolemts iesniegt projektu Lauku atbalsta
dienesta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
plānotā pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» Riebiņu novada Rušonas pagasta
pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) km
0,00–0,68 pārbūve. Izmaksas, kas saistītas ar melnā seguma iekļaušanu paredzēt no pašvaldības budžeta. Nolemts ņemt aizdevumu Riebiņu novada Rušonas pagasta
pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas stacija) km
0,00–0,68 melnā seguma ieklāšanai.
Piešķir finansējumu
Domes deputāti atbalstīja lēmumu piešķirt līdzfinansējumu EUR 1050,00 apmērā projekta «Maļavotoju saīts
Rībeņu nūvodā» aktivitāšu veikšanai no projektu līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem biedrībai «Riebiņu novada attīstības biedrība», kas plāno piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Atbalsts kultūras programmām reģionos» projektu konkursā «Latgales kultūras
programma 2018». Kopējās projekta izmaksas – EUR 4150,00.

Apstiprina izmaiņas Iepirkumu komisijas darbā
Domes sēdē tika pieņemts lēmums ar 2018. gada 3. aprīlī
samazināt darba slodzi iepirkumu komisijas priekšsēdētājam līdz 80 stundām mēnesī (stundas tarifa likme – EUR
3,60; maksimālā bruto darba samaksa – EUR 288), samazināt darba slodzi iepirkumu komisijas locekļiem līdz 34
stundām mēnesī (stundas tarifa likme – EUR 2,80; maksimālā bruto darba samaksa – EUR 95,20) un pārskatīt
darba pienākumus sabiedrisko attiecību speciālistam, izslēdzot no amata apraksta iepirkumu komisijas sekretāra
pienākumus un samazinot darba samaksu par EUR 192,
atstājot iespēju strādāt kā Iepirkumu komisijas loceklim
34 stundas mēnesī.
Tāpat nolemts izveidot jaunu amata vienību «Iepirkumu speciālists» ar darba algas likmi EUR 663 mēnesī –
0,8 slodzes.
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā
var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv
sadaļā Sēžu lēmumi.

Riebiņu vidusskolā viesojas piecu Latgales novadu pedagogi pieredzes apmaiņas konferencē

No kreisās – Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra
Dukšta, Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Mickeviča,
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka, Riebiņu novada
izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka un Viļānu
vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks.

Lai pedagogs būtu iedvesmotājs, pašam vajag vēlēties mainīties, smelties jaunas idejas, attīstīties, izkāpt
no komforta zonas un mesties jaunos izaicinājumos.
Tā 12. martā Riebiņu, Viļānu, Ludzas, Dagdas un
Krāslavas novadu skolotāji tikās 8. starpnovadu pedagogu konferencē «Mūsdienīga mācību vide – patstāvību un radošumu veicinošs izglītošanās process»,
lai pārrunātu gaidāmās reformas izglītībā un mācītos
no sava reģiona kolēģu pieredzes.
Katra skola ir atšķirīga, taču ikdienišķās situācijas visiem
ir līdzīgas. Visgrūtāk ir ieraudzīt pašiem sevi, savu paradigmu, to objektīvu, caur kuru mēs katrs redzam šo pasauli.
No skolotāja jaunās reformas virziens prasa citu pieeju
mācību stundai, kā arī ļoti lielu sadarbību starp kolēģiem.
Nesteidzīgās sarunās, atkalredzēšanās priekos un jaunās iepazīšanās ātri vien aizritēja reģistrācija un rīta kafija.
Satiekot labus draugus un kolēģus, mums acīs staro prieks,
kad dzirdam mūziku, mums priecājas dvēsele. Tāpēc, atklājot konferenci, muzikālu priekšnesumu sniedza Riebiņu
vidusskolas vokālais ansamblis – tas palīdzēja noskaņoties

gaidāmajam spraigajam darba cēlienam. Dienas gaitā ar
saviem veiksmes stāstiem dalījās vairāk nekā 40 pedagogi,
un katram veiksme ir kas savs.
«Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijas» sekcijas
darba vadītāja bija sākumskolas skolotāja Anita Randare.
Konferencē uzstājās 10 referenti, kas pārstāvēja Riebiņu
vidusskolu, Ludzas pilsētas ģimnāziju, Dagdas vidusskolu,
Viļānu vidusskolu, Galēnu pamatskolu un Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādi.
Sekcijas «Mākslas, karjeras izglītība» darba grupas
vadītāja – Riebiņu vidusskolas bibliotekāre Anna Meluškāne. Konferencē uzstājās sešas skolotājas no Viļānu vidusskolas, kuras dalījās savā pieredzē dažādās jomās.
«Dabaszinību un matemātikas» darba sekciju vadīja
Riebiņu vidusskolas direktora vietnieks Guntis Tjarvja.
Dabaszinību un matemātikas darba sekcijā savā pieredzē
dalījās septiņi pedagogi. Centrālā loma apskatītajās tēmās
tika pievērsta šobrīd aktuālai kompetenču pieejai. Tika
demonstrētas mācību stundas, kuru laikā sadarbojas vairāki
pedagogi, piemēram, matemātikas un informātikas vai latviešu valodas un informātikas. Šajā referātā pastiprināta
uzmanība tika pievērsta caurviju tēmām. Dabaszinību un
matemātikas darba sekcijas dalībnieki atzina, ka prezentētās idejas noteikti izmantos savā turpmākajā darbībā, jo
viss jaunais tiek nepārprotami virzīts uz skolēnu mācību
motivācijas un intereses paaugstināšanu.
Sakārtota skolas vide, pārdomāts mācību process, pozitīva attieksme, vēlme mācīties un darboties ir svarīgi akcenti
mūsdienu skolā. Par to varēja pārliecināties, piedaloties
8. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konferences sekcijas
«Psiholoģija un speciālā pedagoģija, cittautu valodniecība,
latviešu literatūras zinātne un vēsture, latviešu valodniecība»
darbā, kur savā profesionālajā pieredzē dalījās pedagogi
no Krāslavas pamatskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas,
Dagdas, Ezernieku, Viļānu un Riebiņu vidusskolas un pedagogi no citām Riebiņu novada skolām, bet sekciju vadīja
Riebiņu vidusskolas dabaszinību skolotāja Digna Prodniece.
Tradīcija šajās konferencēs ir pedagogu darbs meistarklasēs, kurās šoreiz tika runāts par to, kā iespējams

veiksmīgāk organizēt pedagoģisko sadarbību un darbu komandā. Lai skolotājiem pašiem mācītais labāk paliek atmiņā,
skolotājas Ā. Pudule, N. Smukša un K. Tjarvja meistarklasē «Mediju izglītība skolēnu rīcībspējas veidošanai»
aicināja visus piedalīties piedāvātajās spēlēs – trenēt atmiņu,
vērtēt darbu, komentēt un rakstīt atsauksmes. Skolotājas
piedāvāja ļoti bagātīgu ideju klāstu, kā nodarbības padarīt
interesantākas gan jaunākiem, gan vecākiem bērniem.
Meistarklasē «No dzejas un mūzikas līdz pašizpausmei
drāmā» Riebiņu vidusskolas skolotājas Diāna Bravacka
un Ārija Bergmane-Sprūdža konferences dalībniekus iepazīstināja ar vērtīgiem, pārbaudītiem, interesantiem un
profesionāli izstrādātiem izglītojošiem materiāliem un idejām dažādām vecumgrupām un prasmēm literatūrā, mākslā
un mūzikā.
Saistošas un vērtīgas bija darba grupas «Ciemos pie skaitļa
π» (vadītājas – Riebiņu vidusskolas skolotājas Alla Solovjova un Jeļena Saulīte) un «Radošā nodarbība» (vadītājas
– Riebiņu vidusskolas skolotājas Anita Puncule un Solvita
Volonte), kurās varēja mācīties ikdienā tik ļoti vajadzīgās
radošas idejas nodarbību, telpu un stendu noformēšanai.
«Bioloģiskais teātris» (vadīja pulciņš «Kāpēcīši», Riebiņu vidusskolas skolotāja Ilze Grigule) bija aizraujoša
un lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas darbojoties. Tika
rādīti priekšnesumi, tos vienlaikus varēja vērot gan bērni,
gan pieaugušie. Saskaņā ar vecajām, labajām zinātnes
teātra tradīcijām, izrāde noslēdzās ar morāli.
Pedagogi grupās pārrunāja arī savu skolu veiksmes un
izaicinājumus. Kā ūdens malks karstā dienā skolotājus veldzēja atskārsme, ka visās skolās ir līdzīgas problēmas: dažādi zināšanu prasmes līmeņi klasēs, skolēnu skaits sarūk,
skolai jākonkurē ar medijos sniegto informāciju. Arī veiksmes stāsti skolām līdzīgi – atbalsts un pozitīva sadarbība ar
vietējām pašvaldībām un vecākiem, daudzās skolās veiksmīgi norisinās izglītības projekti. Izzinot mūsu kolēģu pieredzi, ir vieglāk strādāt, saprast skolēnus un vecākus, kā arī
uzņemt enerģiju, kas skolotāja darbā ir ļoti nepieciešama.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

4.
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Senioru sadancis «Vienos priekos!» Riebiņos

Senioru sadanča «Vienos priekos!» dalībnieku kopbilde Riebiņu KC.

Pavasara mēneša sākumā, kad visi svinam
Starptautisko sieviešu dienu, Riebiņu novada
kultūras centrā notika brīnišķīgs pasākums – senioru deju kolektīvu sadancis, kurā pieci kolektīvi demonstrēja divas sava repertuāra dejas, lai
varētu izvēlēties labākās no tām, ar ko priecēt
skatītājus 11. augustā Riebiņos – Latgales senioru
Dziesmu un Deju Dižkoncertā, kurš būs veltīts
Latvijas simtgadei.
Savas deju prasmes demonstrēja: Aglonas senioru grupa «Orhi-deja» (vad. Dina Staškeviča; Kārsavas senioru grupa «Senleja» (vad. Dainis Jezupovs), Sīļukalna pagasta deju grupa «Pagrieziens»
(vad. Anita Upeniece), Dekšāres pagasta «Bokōnu

bryuklines» (vad. Dzidra Bruzgule) un Riebiņu senioru grupa «Senjoritas» (vad. Ilze Piskunova).
Par skatītājiem bija aicināti pagasta iedzīvotāji un
ielūgti Rušonas SAC iemītnieki, bet dejas izvērtēja
žūrija Ilzes Kudiņas vadībā. Pasākuma nobeigumā tika
izpildīta pārsteiguma deja ar Dārzu ielas senioru dalību,
kuru iestudēja jaunā horeogrāfe Viktorija Pauniņa.
Pēc koncerta visi tika visi aicināti svinēt 8. marta
svētkus pie tējas galda, kur pasākuma dalībnieki saņēma arī nelielas pārsteiguma balvas. Klātesošos ar
svaigi ceptu kliņģeri svētkos sveica Riebiņu domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.
Pasākuma dalībniece Valentīna Skutele

Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Riebiņu novadā

Uz skati jābūt traktortehnikai un šādiem dokumentiem: traktortehnikas reģistrācijas apliecība, attiecīgās
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība un spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.
Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm. Uzziņas pa telefonu 28621858
vai 28653191.
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļa Preiļos

PASĀKUMI APRĪLĪ

Riebiņu KC
F 27. aprīlī plkst. 22.00 balle. Spēlē Juris
Ostrovskis un Dvinskas muzikanti. Ieejas
maksa – EUR 4.

Rušonas KN
F 14. aprīlī plkst. 19.00 amatierteātru saspēle «Dīvs redz vysu, a sābri vēl vairōk...».
Ieeja – bez maksas.
F 14. aprīlī plkst. 23.00 Normunda diskotēka. Ieejas maksa – EUR 2.

Galēnu KN
F 14. aprīlī plkst. 13.00 Vidsmuižas tautas
tērpa prezentācija.
F 14. aprīlī plkst. 19.00 Vidējās paaudzes
tautu deju kolektīva «Amizieris» un draugu
kolektīvu sadancis « Amizierēšanās Galēnos».
Ieeja – bez maksas.
Roberta Mūka muzejs
F 30. aprīlī plkst. 14.00 izstādes «Trīs Latvijas zvaigznes pasaules mūzikas zvaigznājā»
atklāšana.
Silajāņu KN
F 29. aprīlī plkst. 18.00 amatierteātra izrāde.

Sīļukalna KN
F 14. aprīlī plkst. 22.00 balle. Spēlē «Ginc
& Es». Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst. 23.00
– EUR 5.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F 14. aprīlī plkst. 11.00 radošā darbnīca
«Kadiķīša pārvērtības» kopā ar Ilzi Griguli.
F 25. aprīlī plkst. 14.00 vecticībnieku tradīcijas Latgalē – iepazīšanās ar vēsturi, tradīcijām un kultūru.
F 26. aprīlī plkst. 16.00 ar zināšanām reiki
dziedniecībā dalīsies Tamāra Elste.
F 27. aprīlī plkst. 14.00 konkursa «Grāmatu karaliene» dalībnieku apbalvošana.
F 28. aprīlī plkst. 13.00 rotaļu pēcpusdiena
visiem interesentiem.

Ar visiem aprīlī 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!
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