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Izskanējuši Valsts simtgades dziesmu un deju svētki

R

Stabulnieku kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs.

iebiņu novadu XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos pārstāvēja 9 kolektīvi, veidojot
daļiņu no vairāk nekā 43 tūkstošu dalībnieku lielās saimes. Dziesmu un deju
svētki ir kopības un valstiskuma simbols,
un ir lepnums par Riebiņu novada
svētku dalībnieku vēlmi būt kopā, būt
par Latviju, lai visi kopā piedzīvotu
svētku pacilātību, ko sniedz kopīgi paveikts darbs, no visas sirds dziedot, dejojot, gavilējot un strādājot.
Enerģiski rakstus deju lieluzvedumā
«Māras zeme» izdejoja septiņi Riebiņu novada deju kolektīvi: Galēnu kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs «Amizieris» (vad. Ilze un Andris Kudiņi), kuri, ar
panākumiem piedaloties svētku atlases
skatē, guva iespēju dejot arī starp laureā-

tiem deju koncertā «Vēl 100 gadi dejai»,
Stabulnieku kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (vad. Natālija Balode),
Sīļukalna kultūras nama jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi (vad. Anita
Upeniece), Riebiņu novada kultūras centra
jauniešu deju kopa «Strūga» (vad. Līga Uzulnīce), Rušonas kultūras nama vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvi (vad. Dina
Staškeviča). Vērmanes dārzā ar skanīgām
dziesmām svētku sajūtu radīja un apmeklētājus priecēja Galēnu kultūras nama folkloras kopa «Vydsmuiža» (vad. Anna Kupre),
bet koncertos Vecrīgā uzstājās un skatītāju
mīlestību baudīja atraktīvais Stabulnieku
kultūras nama vīru vokālais ansamblis «Labākie gadi» (vad. Dainis Skutelis).
(Turpinājums 3. lpp.)

Galēnieši – folkloras kopa «Vydsmuiža» un vidējās paaudzes deju kolektīvs «Amizieris».

Riebiņu novada kultūras centra jauniešu deju kopa «Strūga».

Riebiņu novada delegācija apmeklē
Starptautisko Ķiršu festivālu Baltkrievijā

20. un 21. jūlijā Riebiņu novada domes delegācija – domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, domes
priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns un izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka – viesojās Baltkrievijas pilsētā Glubokoje, kur norisinājās ikgadējais Starptautiskais Ķiršu festivālu.
Jau daudzus gadus Glubokoje pilsēta Baltkrievijā
ir Riebiņu novada sadarbības partneris. Jāteic, ka
uz svētkiem bija ieradušies viesi ne tikai no Latvijas
sadarbības pašvaldībām – Riebiņu, Preiļu, Dagdas,
Viļānu un Līvānu pašvaldības, bet arī viesi no Lietuvas, Polijas, Gruzijas, Krievijas un Francijas.
Programmā bija paredzēta preses konference,
jaunas pastmarkas apzīmogošanas ceremonija, izstādes «Energoefektivitātes un enerģijas taupības
ieviešanas iespējas vietējā mērogā» aplūkošana kultūras namā, kā arī ekskursija pa ievērojamākajām
pilsētas vietām.
Riebiņu novada delegācija akcijas ietvaros «Audz,
mana ozolu aleja!» izmantoja piedāvājumu iestādīt ozolu.
Krāšņa un krāsaina bija tautas meistaru, daiļamatnieku darbu izstāde. Patīkami, ka viesiem tika parādīta uzmanība arī tādā veidā, ka Centrālajā laukumā
tika izvietoti stendi par katru sadarbības pašvaldību.
Tradicionāls tēls šajā festivālā – Ķiršu karaliene,
pie kuras rezidences notika pasākums, skanēja dziesmas, ķiršu kokā izgaismojās visu pašvaldību ģerboņi,
kā arī Latvijas delegācija iestādīja jaunu ķiršu koku.
Jāpiebilst, ka Glubokoje pilsētā ir bagātīgs parks,
kurā izvietota gan kara tehnika un pieminekļi karavīriem, gan ierīkots dzejnieku skvērs, kā arī populārā
festivāla simbola – ķiršu atveidojums.
Gleznains skats paveras uz ezeru, kura krastā
atrodas zvejnieka skulptūra un laukums ar plašu
veidojumu klāstu, veltītu jaunlaulātajiem, kur notiek
svinīga reģistrācija.

Riebiņu novada delegācija: (no kreisās) domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka un novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns.

Neiztrūkstoši notika svētku gājiens un varēja
noskatīties skanīgus deju un dziesmu koncertus, vērot spilgtus tērpus, kuros uzstājās gan vietējie, gan
viesu kolektīvi, kur Latviju pārstāvēja ansamblis no
Daugavpils. Kā tradīcija tika rīkots arī bajānistu un
akordeonistu konkurss, par godu tam arī apskatāma
oriģināla skulptūra pie kultūras nama.
Evelīna Visocka,
Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore
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Riebiņu novada delegācija viesojās Francijas pilsētā Loches

Riebiņu novada delegācija ar Chatillon-sur-Indre pilsētas mēru Мišelu
Etruā (Michel Hetroy).

Jau trešo gadu Riebiņu novada dome saņēma
ielūgumu apmeklēt Francijas pilsētā Loš (Loches) notiekošo 9. Eiropas sanāksmi «Kad Francijas sirds runā 24 valodās…». No. 12. līdz 16. jūnijam šajā Eiropas valstu tikšanās – festivālā piedalījās arī Riebiņu novada tautas deju ansambļu
dalībnieki Ilze Kudiņa, Andris Kudiņš, Māris
Balodis, Līga Upeniece, Andris Jaungailis, Daira
Brūdere, Riebiņu KC pasākumu organizatore
Ilze Piskunova un novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis.
Kopumā šajā festivālā bija ap 300 viesiem no
dažādām valstīm: Francijas, Slovākijas, Bulgārijas,
Slovēnijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Grieķijas, Itālijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Latviju
pārstāvēja – Riebiņu novada delegācija.
9. Eiropas sanāksmes programmas ietvaros notika konference – diskusijas par Eiropas nākotni,
kurās piedalījās ne tikai festivāla dalībnieki, bet arī
Eiropas Parlamenta pārstāve.
Visu delegāciju ierašanās un dalība ik gadu saistīta ar Francijas nacionālo svētku – Bastīlijas ieņemšanas dienu svinēšanu. Svētku dalībnieki pie-

dalījās kopīgajā parādē, klātesot vietējo mēriju vadītājiem, politiķiem un militāristiem.
Neatņemama Eiropas sanāksmes programmas
sastāvdaļa ir koncerti, kurus sniedz delegāciju pārstāvji. Riebiņu novada delegācija spilgti nodemonstrēja tautas dejas. Tāpat veiksmīgi tika prezentēti
latviešu nacionālie ēdieni svētku tirdziņā, kas ir neatņemama šo svētku sastāvdaļa, kurā iespējams reprezentēt savu valsti. Tika piedāvāts nobaudīt rupjmaizi, mājas un rūpnieciski ražotos sierus, medu,
šprotes, speķi, Latvijas balzamu un šmakovku.
Jāpiebilst, ka Riebiņu novads jau trešo gadu
veiksmīgi sadarbojas ar šo Francijas reģionu. Arī
šogad viesošanās noslēgumā Riebiņu novada delegācija tika informēta, ka latvieši būs mīļi viesi arī
nākamgad.
Izdevumus, kas bija saistīti ar novada dalību
šajā braucienā, sedza Eiropas Savienība. Paldies jāteic Riebiņu novada domei par prezentmateriāliem
un katram Riebiņu delegācijas pārstāvim par dalību
Eiropas sanāksmē.
Rolands Naglis,
sabiedrisko attiecību speciālists

Nometne «Dabas pasaule mums visapkārt» Aglonā

Biedrība «Spēkavots» iesniedza pieteikumu Eko
piedzīvojumu nometnes organizēšanai un ieguva tiesības organizēt nometni projekta «Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus»/ «Development of eco-tourism by using water resources in
Latvia and Lithuania»/«Learn Eco Travel» ietvaros.
Lai kļūtu par nometnes dalībnieku, skolēniem bija jāizveido radošais darbs par tēmu «Dabai draudzīga ceļošana» jebkādā no mākslas tehnikām. Nometne «Dabas
pasaule mums visapkārt» norisinājās Aglonā no 15. līdz
21. jūlijam. Tās 33 dalībnieki vecumā no 12 līdz 14 gadiem
ieradās no Preiļu, Riebiņu, Aglonas novada, Moletai pašvaldības, Anīkšču pašvaldības, Panevēžas pašvaldības,
Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcijas.
Nometnes programma tika sagatavota atbilstoši prasībām un bija piesātināta ar dažādām nodarbībām, aktivitātēm un pasākumiem. Tās laikā tika novadītas sešas izglītojošās nodarbības: Upursalā, Cirīšu ezera krastā, pie Velnezera, kā arī Aglonas vidusskolas telpās. Dalībniekiem
tika piedāvātas septiņas radošās nodarbības: glezniņu veidošana no baltā māla ar augu elementiem, dekupāža, dekupēto kārbiņu apgleznošana, māla ezīšu veidošana ar dabas materiāliem, T-kreklu apgleznošana, smilšu skulptūru
veidošana un citas aktivitātes.
Nedēļas laikā bērni devās trīs ekskursijās: uz Rāznas
nacionālo parku, kur arī notika izglītojošās nodarbības,
tika apskatīts Mākoņkalns un Lielais Liepu kalns, kā arī
bija iespēja viesoties «Zeltmājās», kur varēja iepazīties ar
ģitāru izgatavošanas procesu; uz Jaundomes vides izglītības
centru un Vides izglītības un kultūras centru «Ķepa»; uz
Daugavpils Universitāti un DU mācību bāzi «Ilgas». Nometnes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt arī Aglonas novada skaistākās, interesantākās un noslēpumainākās vietas:
Aglonas ciematu, Aglonas baziliku, Upursalu, Velnezeru,
uzzināt par koku vareno spēku varēja «Zemeņu krastiņos».
Katra diena nometnē iesākās ar rīta rosmi un noslēdzās
ar ļoti gaidītajām sporta aktivitātēm pludmalē, sporta hallē
un peldēšanos Cirīša ezerā. Aktīva atpūta mijās ar izzinošām darbībām, jautras, interesantas stafetes – ar vides spēlēm. Orientēšanās, airēšana, neparastais volejbols, virves
vilkšana un ūdeņu valdnieka Neptūna uzdevumi neļāva
garlaikoties nevienam.

Nometnes programmā iekļautais «Latviešu un lietuviešu vakars» noritēja sirsnīgā un pozitīvā gaisotnē. Nometnes dalībnieki dziedāja savas tautas dziesmas, mācīja
viens otram tautas dejas un rotaļas. Savukārt katru vakaru
Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas zālē «Naksniņās»
notika dienas izvērtējums – katrs dalībnieks rakstīja savu
nometnes dienasgrāmatu un, pildot uzdevumu – ar vienu
vārdu raksturot pagājušo dienu, izveidoja krustvārdu «atbildi», kas ļāva nometnes organizatoriem saņemt atgriezenisko saiti.
Nometnes noslēguma pasākumā visi nometnes dalībnieki un organizatori viens otram varēja pateikties par
kopā pavadīto laiku. Pirms šķiršanās visi tika aicināti nobaudīt latgaliešu tradicionālo ēdienu – «kļockas», kuras
bija bezgala gardas, tāpat kā arī visi citi ēdieni, ar kuriem
nedēļas garumā tika cienāti nometnes dalībnieki.
Pēc pašu dalībnieku un viņu vecāku atsauksmēm, kā
arī pēc aptaujas anketu rezultātiem var secināt, ka nometne

Riebiņu parkā kopumā papildus uzstādīti astoņi guļbūves soliņi.

Riebiņu novada dome piedalījās un guva atbalstu projektu konkursā Latvijas pašvaldību savienības (LPS) projekta
«Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei» 2018. gadā
norises nodrošināšanai, kur
projekta finansētājs ir Meža attīstības fonds.
Projekta mērķis – sakopt Riebiņu muižas parka teritoriju, atjaunojot stādījumus un uzstādot
jaunus guļbūves soliņus. Iepriekš
minētā projekta ietvaros tikai iegādāti astoņi guļbūves soliņi un
37 dekoratīvie kociņu stādi.
Guļbūves soliņi tika uzstādīti
pie parka ieejas galvenajām taci-

Nometnes noslēguma dienas dalībnieku un pedagogu kopbilde. Nometnē «Dabas pasaule mums visapkārt» Aglonā piedalījās
arī četri Riebiņu novada bērni.

bērniem patika, tā bija saturīga, interesanta un piedzīvojumu pilna – daudz jaunu draugu, patīkamu atmiņu un
vēlēšanās vēlreiz tikties. Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem dalībnieki un viņu vecāki minēja iespēju attīstīt
valodu prasmi un pozitīvās saskarsmes veicināšanu starp
vienaudžiem. Pateicoties nometnes komandas saliedētajai
un profesionālajai darbībai, kā arī brīvprātīgajiem palīgiem, ieplānotā nometnes programma tika īstenota pilnībā.
Rezultāts sniedza gandarījumu gan dalībniekiem, gan nometnes organizētājiem.
Nometnes «Dabas pasaule mums visapkārt»
vadītāja Sandra Rakova
un nometnes satura vadītāja Vija Kovaļkova

Realizēts «Meža dienas 2018» projekts
ņām, estrādes un volejbola laukuma, viena daļa kociņu stādu iestādīta gar dīķa malu, turpinot
tūju žogu, otra daļa izvietota pretī
parka estrādei pie sēdvietām. Riebiņu muižas sakopšanas talkā piedalījās pašvaldības darbinieki un
pagasta iedzīvotāji.
Projekta kopējās izmaksas –
EUR 600,00, no kuriem EUR

400,00 tika atvēlēti guļbūves soliņu iegādei, bet EUR 200,00 –
dekoratīvo kociņu stādu iegādei
Riebiņu novada dome piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus soliņu transportēšanai, papildus materiālu iegādei
soliņu uzstādīšanai un krāsošanai.
Projekta moto – «Kopā nākotnes
mežam!».
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DOMES LĒMUMI

17. jūlijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Parakstīs sadarbības līgumu
un piešķirs līdzfinansējumu

Domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu parakstīt
sadarbības līgumu Nr. 180622-10 ar biedrību «Latgales
reģiona attīstības aģentūra» par projekta īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas – EUR 3000,00.
Tāpat nolemts piešķirt līdzfinansējumu EUR 408,00
apmērā projektam «Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva
dzīvesveida iespēju paplašināšana – Aktīvs Latgalei» no
projektu līdzfinansējumam 2018. gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
Domes sēdē pieņemts lēmums parakstīt sadarbības līgumu Nr. 180625-6 ar biedrību «Latgales reģiona attīstības
aģentūra» par projekta «Sports riska pusaudžu sociālajai
integrācijai» īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas –
EUR 8900,00. Nolemts piešķirt līdzfinansējumu projektam
«Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai» 17,5 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 1557,50.
Abu projektu īstenošanai paredzēts priekšfinansējums.

Veic grozījumus domes lēmumos

Domes sēdē tika pieņemts lēmums veikt grozījumus
20.03.2018. sēdes lēmumā Nr. 4 (protokols Nr. 5) par Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku
iela (Aglonas stacija) km 0,00–0,68 pārbūvi.
Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa
Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00–0,68 pārbūvi bija
paredzēts veikt ERAF līdzfinansētā projekta «Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība» ietvaros. Ņemot vērā to, ka ne
visi projekta uzņēmēji var nodrošināt projekta rezultatīvos
rādītājus (ieguldīt savas saimniecībās ERAF finansējuma
daļu), ir nepieciešams izslēgt Riebiņu novada Rušonas
pagasta pašvaldības autoceļu Lauku iela (Aglonas stacija)
km 0,00–0,68 un meklēt citus finansējuma avotus šī autoceļa pārbūvei. Tā kā visa dokumentācija Riebiņu novada

Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela (Aglonas
stacija) km 0,00–0,68 pārbūvei ir sagatavota, domes deputāti apstiprināja priekšlikumu iesniegt projektu Lauku
atbalsta dienesta Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam plānotā pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos».
Nolemts izmaksas, kas saistītas ar melnā seguma un
elektrotīklu izbūves iekļaušanu, paredzēt no pašvaldības
budžeta.
Tāpat pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Lauku iela
(Aglonas stacija) km 0,00–0,68 melnā seguma ieklāšanai
un elektrotīklu izbūvei EUR 60 036,59 apmērā.
Tāpat veikti grozījumi 15.05.2018. sēdes lēmumā
Nr. 1 (protokols Nr. 8) par piedalīšanos projektā «Riebiņu
novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0,00–0,68 pārbūve» un projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējuma apmēru.
Apstiprināts lēmums iesniegt projektu «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku
iela km 0,00–0,68 pārbūve» Lauku atbalsta dienestā
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos» atklātu projektu iesniegumu konkursā. Projekta
apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 182 803,98 (ar PVN 21 %).
Nolemts paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no
attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 12 276,74, tajā
skaitā arī PVN 21 % apmērā no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā, kā arī
paredzēt neattiecināmās izmaksas, tas ir EUR 60 036,59,
tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā.

Ņems aizņēmumu
prioritārajam investīciju projektam

Vienbalsīgi pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu EUR
60 036,59 pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0,00–0,68 pārbūve».
Tāpat nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
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jumu pārraudzības un kontroles padomi piešķirt prioritārā
investīciju projekta īstenošanai aizņēmumu EUR 60 036,59
Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu
likmi. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Riebiņu novada
domes pamatbudžetu, aizņēmuma pamatsummas atmaksu
uzsākt 2019. gada martā.

Izsniedz tirdzniecības atļauju

Novada domes sēdē tika pieņemts lēmums atļaut zemnieku saimniecības «Madaras» autoveikalam tirdzniecību
laika periodā no 2018. gada 20. jūlija līdz 2019. gada 19. jūlijam ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm, alu
Sīļukalna un Galēnu pagastā šādos maršrutos – otrdienās:
Vecbeču ciemā – plkst. 11.00, Čaunānu ciemā – plkst.
11.30, Teilānu ciemā – plkst. 11.45, Broku ciemā – plkst.
12.10, Aizpuriešu ciemā – plkst. 12.30, Aizpurviešu ciemā – plkst. 12.50, Kapinieku ciemā – plkst. 13.00, Griģu
ciemā – plkst. 13.20, Bojāru ciemā – plkst. 14.10; trešdienās: Zeimuļu-Puzāku ciemā – plkst. 11.00, Voveru
ciemā – plkst. 11.40, Priževoitu ciemā – plkst. 12.10, Puncuļu ciemā – plkst. 12.40, Maltas Trūpu ciemā – plkst.
13.00, Soboļevkas ciemā – plkst. 13.20, Marinsku ciemā – plkst. 13.30; piektdienās: Čaunānu ciemā – plkst. 11.15,
Teilānu ciemā – plkst. 11.30, Broku ciemā – plkst. 11.45,
Kassaliešu ciemā – plkst. 12.00, Kapinieku ciemā – plkst.
12.30, Griģu ciemā – plkst. 12.40, Seiļu ciemā – plkst.
13.20, Erēļu ciemā – plkst. 13.45 un Vecbeču ciemā –
plkst. 14.10.

Apstiprina Iepirkumu
komisijas pieņemto lēmumu

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendenta noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar nodibinājumu «Vides risinājumu institūts» par
Rušona ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu
izstrādi ar piedāvāto līgumcenu EUR 11 613,84 bez PVN.
Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.

Izskanējuši Valsts simtgades dziesmu un deju svētki

Rušonas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs.

Rušonas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Sīļukalna kultūras nama jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi.

Stabulnieku kultūras nama vīru vokālais ansamblis «Labākie gadi».

(Sākums 1. lpp.)

Īpašs paldies pašdarbības kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu un pūlēm ceļā
uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkiem, paldies kolektīvu dalībniekiem par uzticību dziesmai un dejai.
Sirsnīgs paldies Riebiņu novada domei par
finansiālu nodrošinājumu, atbalstu un iespēju

piedalīties Valsts simtgades Dziesmu un deju
svētkos. Paldies Riebiņu novada kultūras
darbinieku komandai: Sīļukalna, Rušonas,
Stabulnieku, Galēnu, Silajāņu kultūras namu
vadītājām un Riebiņu novada kultūras centra
kolektīvam, kuri roku rokā kopā ar dalībniekiem radīja svētkus. Paldies novada šoferiem, kuri rūpējās par dalībnieku nokļūšanu mēģinājumu un koncertu vietās. Patei-

camies pašvaldības, pagastu pārstāvjiem,
līdzcilvēkiem un ģimenes locekļiem, kuri
palīdzēja ceļā uz svētkiem, piedalījās svētku
tapšanā un atbalstīja dalībniekus, kopā dodoties svētku gājienā un esot skatītāju rindās.
Paldies ikvienam svētku dalībniekam par ieguldīto enerģiju un mīlestību. Paldies ikvienam, kurš ar uzmundrinošu vēlējumu un
līdzdarbošanos piedalījās svētku tapšanā.

Lai svētkos smeltais spēks un kopības
sajūta mūs iedvesmo ikdienas darbos, lai
svētkos izdejotie raksti un izdziedātā mīlestība stiprina mūsu ticību sev, savam novadam
un valstij, lai mēs katrs atsevišķi un visi kopā
darām darbu un priecājamies no visas sirds!
Riebiņu novada kultūras centra vadītāja
Ilga Pokšāne

4.

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2018. gadā

4. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā.
4. augustā plkst. 14.00 – Pastaru kapsētā.
4. augustā plkst. 15.00 – Antoņišku kapsētā.
11. augustā plkst. 15.00 – Trūpīšu kapsētā.
25. augustā plkst. 15.00 – Vidsmuižas kapsētā. Sv. Mise baznīcā,
tad aizlūgums kapsētā.

Bezmaksas brauciens uz Aglonu

Riebiņu novada dome organizē bezmaksas braucienus uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā
šī gada 14. un 15. augustā šādos maršrutos:
MARŠRUTS Nr. 1 (autobuss – 40 vietas, J. Betlers)

MARŠRUTS Nr. 2 (autobuss – 30 vietas, A. Osmanis)

Riebiņu novada dome

PASĀKUMI AUGUSTĀ

Riebiņu parka estrāde
F11. augustā plkst. 19.00 Latgales senioru dižkoncerts. Piedalās 700 senioru no visas Latgales. Īpašais
viesis – Ainārs Bumbieris un kapela «Augusti». Ieeja –
bez maksas.
F 11. augustā plkst. 22.00 Simtgades zaļumballe kopā
ar grupu «Paldies par dejām». Ieeja – bez maksas.

Silajāņu KN
F 24. augustā plkst. 16.00 izklaides pēcpusdiena –
spēles un diskotēka.

Galēnu KN
F 25. un 26. augustā. «Bārtuļdīna Gaļānūs». 25. augustā plkst. 15.00 kapusvētku Sv. Mise par mirušajiem.
Plkst. 16.00 aizlūgums Galēnu kapsētā. Plkst. 20.00 koncerts KN, piedalās «Arnis un Stasiks», «Ritentiņi» Ieeja
uz koncertu – bez maksas. Plkst. 22.30 balle, ieejas maksa
– EUR 3, pēc plkst. 23.30 – EUR 4.
F 26. augustā plkst. 8.00 tirgus. Tiek aicināti pārdot
un pirkt gribētāji. Plkst. 10.30 tirgus jautrais jampadracis,
zupas vārīšana un baudīšana. Plkst. 12.00 Vissv. Sakramenta adorācija Vydsmuižas baznīcā, plkst. 13.00 Sv.
apustuļa Bārtuļa svētku Sv. Mise, svētku procesija.

Rušonas KN
F 10. augustā plkst. 23.00 diskotēka. Ieejas maksa –
EUR 1.
F 24. augustā plkst. 19.00 pasākums «No visa pa
druskai...». Plkst. 22.00 balle, spēlē grupa «Zaļā gaisma»,
ieejas maksa – EUR 3.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 3. augusta Jeļenas Koļesņikovas gleznu izstāde.
F 16. augustā «Latvijas animācijas filmas Latvijas
simtgadei».
F 17. augustā plkst. 16.00 «Dienvidindijas košās krāsas» – par Dienvidindijas krāšņajiem tempļiem un skaisto
dabu kopā ar Žannu Meluškāni no cikla «Ceļojumu piezīmes».

Ar visiem augustā 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!

2018. gada augusts

Izsludināta ģimeņu godināšanas akcija
«Mana Goda ģimene»

Latvijas Goda ģimenes gada ietvaros ir izsludināts ģimenes godinošs konkurss – akcija «Mana Goda ģimene», kas norisināsies līdz 31. augustam. Pieteikt savu Latvijas Goda ģimeni iespējams ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
Latvijas valsts simtgades gads ir izsludināts par
Goda ģimenes gadu, un viens no gada uzdevumiem –
teikt īpašu paldies ģimenēm ar bērniem. Tāpēc vecāku organizācija «Mammamuntetiem.lv» aicina
pieteikt savu Goda ģimeni – tādu ģimeni, kurai vēlētos dāvāt Goda ģimenes titulu. Pieteikumā jābūt
nelielam pamatojumam (minimālais rakstu zīmju
skaits – 800), kāpēc pieteikta tieši šī ģimene. Izstāstīt
savas Goda ģimenes stāstu var neatkarīgi no tā, vai
sakāmais ir pavisam svaigs vai arī jau vairāku gadu
desmitu vēstures putekļu klāts.
«Pieteikt var, piemēram, savu ģimeni, vecvecāku
vai citu radu ģimeni, un šis pieteikums var būt pat
apcerējums par savu nākotnes ģimenes vīziju – kā
savas ģimenes ideālu. Tāpat iespējams pieteikt kaimiņos vai draugu vidū sastopamu iedvesmojošu ģimeni, kura ir pelnījusi, ka to godina,» stāsta vecāku
organizācijas «Mammamuntetiem.lv» vadītāja,
Goda ģimenes gada vēstnese Inga Akmentiņa-Smildziņa.
Par savu Latvijas Goda ģimeni, tās tradīcijām,
vērtībām un sapņiem aicināts stāstīt ikviens Latvijas
iedzīvotājs. Konkursā akcijā piedalīties lūgtas arī
Latvijas pašvaldības, izvirzot savā teritorijā dzīvojošās kuplās saimes, kuras audzina vai rūpējas par
trim vai vairāk bērniem un kurām vēlētos piešķirt
Goda ģimenes titulu.
Latvijas Goda ģimenes vēstnese, septiņu bērnu
mamma Kristiāna Tēberga uzsver, ka Latvijā ir
daudz lielisku daudzbērnu ģimeņu, tomēr ne visas
varētu būt gatavas akcijā «Mana Goda ģimene» izrādīt iniciatīvu, tāpēc septiņu bērnu mamma mudina
sabiedrību iesaistīties, pastāstot par jaukajām ģimenēm sev apkārt.
Kopumā Goda ģimenes tituls tiks piešķirts vismaz 16 Latvijas ģimenēm. 3 ģimenēm galvenā
balva – kruīza ceļojums visai ģimenei no «Tallink».
Daudzbērnu ģimenēm piemērotākais mobilo sakaru

operators «Amigo» dāvās savu simpātiju balvu –
mobilos tālruņus visai ģimenei. Pārsteiguma balvas
no Latvijā radītu koka spēļu zīmola «Muzle», grāmatu izdevēja «Zvaigzne ABC» un Latvijas ražotāja,
graudaugu pārslu zīmola «MILZU»!
Uzvarētājus svinīgi apbalvos Tēva dienas festivālā, kas notiks 9. septembrī plkst. 12.00 Rīgā, Vērmanes dārzā. Pieteikt savu Goda ģimeni var, uzrakstot nelielu stāstu vai pieteikumu (ne mazāk kā 800 rakstu zīmes), un tas jāiesniedz līdz
31. augustam:
● nosūtot pa pastu (vēlākais pasta zīmoga datums ir 2018. gada 31. augusts) ar norādi konkursam
«Mana Latvijas Goda ģimene» uz adresi: SIA «Mammām un tētiem», Brīvības iela 40–16, LV-1050;
● vai elektroniski (ja darbi tiek ieskenēti un pieejami elektroniskā formā) uz e-pastu: redakcija@
mammam.lv;
● vai personīgi iesniedzot SIA «Mammām un
tētiem» Brīvības ielā 40–16, Rīgā, LV-1050.
Iesūtot pieteikumu, obligāti jāpievieno tālruņa
numurs un/vai e-pasta adrese! Konkursa nolikums
un plašāka informācija oficiālajā Latvijas Goda ģimenes vietnē www.laiksberniem.lv un www.mammamuntetiem.lv.
Visus konkursam pieteiktos aprakstus un stāstus
vērtēs žūrijas komisija, kurā ir pārstāvji no Latvijas
vecāku organizācijas «Mammamuntetiem.lv», Valsts
reģionālās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Goda
ģimenes gada vēstneši.
Konkursam iesniegtie darbi netiek atdoti un var
tikt izmantoti sociālajos tīklos, kā arī pilnībā vai
daļēji publicēti medijos, nodrošinot konkursa un tā
mērķu publicitāti. Pieteikumā norādīto personu vārdi
bez iepriekšējas saskaņošanas netiks publiskoti.
Konkursa rezultāti līdz 11.09.2018. tiks atspoguļoti
mājaslapā www.laiksberniem.lv un www.mammamuntetiem.lv. Uzvarētāji tiks informēti individuāli,
nosūtot e-pasta vēstuli vai sazinoties pa norādīto
tālruņa numuru.
Sīkāka informācija: www.mammamuntetiem.lv
vai rakstot uz redakcija@mammam.lv

Arī Riebiņu novadu šķērso vispasaules
Miera skrējiens

Miera skrējiens ir globāls
stafetes veida skrējiens ar lāpu
pasaules sadraudzības vārdā.
Starptautiskā skrējēju komanda savā ceļā satiek tūkstošiem
cilvēku, stāstot tiem par mieru
un aicinot pievienoties. Tas ir
īpašs skrējiens no sirds uz sirdi.
Skrējienā satiekas liels un
mazs, sportists un nesportists, kājām gājējs un riteņbraucējs. Skrējienā mēs ar mīļu, sirsnīgu smaidu
dāvājam savu labo gribu, labo
domu, mīlestību cilvēkam sev līdzās.
Nododot ceļojošo Miera lāpu
no rokas rokā, no viena novada
nākamajam, no savas valsts kaimiņu valstij, mēs dāvājam savas
labās domas un savu labo gribu
pasaulei. Tas ir veids, kas sapni
par draudzīgu, mierpilnu un laimīgu dzīvi uz zemes, vērš par realitāti.
Arī mēs, Riebiņu novada iedzīvotāji, jau otro gadu pēc kārtas
bijām šī vienojošā skrējiena sa-

Pārņemot stafeti no Preiļu novada, Miera skrējiena lāpu nesa Riebiņu
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

stāvdaļa. Šogad kopā veicām vairākus desmitus kilometru, pārņemot stafeti no Preiļu novada un
nododot ceļojošo lāpu Viļānu novadam. Esam pagodināti un lepni
par piedalīšanos Miera skrējiena
idejas nešanā.
Miera skrējiena miera lāpa
pirmoreiz tika iedegta pirms 31 gada – 1987. gada 27. aprīlī.

Šī gada Miera skrējiens sākās
27. februārī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā un finišēs 8. oktobrī
Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. Skrējiena laikā, kopumā
gandrīz 8 mēnešu laikā, tiks mēroti vairāki desmiti tūkstoši kilometru.
Skaidrīte Vulāne,
skrējiena dalībniece

Riebiņu novada attīstības biedrība aicina ikvienu piedalīties

s enl ietu i zs tāde s «L a ikmeta gri ežo s» ve ido š anā ,

līdz šī gada 10. septembrim sūtot uz Riebiņu novada domi, Attīstības un plānošanas
daļu (7. kab.) kādu senu mājsaimniecības priekšmetu, sadzīves tehniku,
apģērbu vai citu interesantu priekšmetu.
Izstādes nolikums pieejams pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

Vairāk info pa tālruni 60001471, 65324379 vai elektroniski sanita.kabakova@riebini.lvi

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.

