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Riebiņu novada dome uzsākusi realizēt dar-
bības programmas «Izaugsme un nodar-

binātība» SAM 5.6.2. specifiskā mērķa «Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības pro-
grammām» trešās projektu iesniegumu atlases
kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitali-
zācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības pro-
grammas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldī-
bās» projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 «Preiļu novada
un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras attīstība», kur Riebiņu no-
vada dome ir viens no sadarbības partneriem.

Projekta Nr. 5.6.2.0./18/I/009 «Preiļu novada un
ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība» mērķis ir paaugstināt Vi-
duslatgales novados (Preiļu, Riebiņu, Aglonas) esošo
uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību
un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pie-
vilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā,
līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko
aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu
un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros plānots atjaunot 15,4 ha lielu
degradēto teritoriju sadarbības novados, izveidot 57
darba vietas un paredzēts EUR 3 651 873,10 komer -
santu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nema -
teriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

Projekta kopējās izmaksas visiem sadarbības
partneriem ir EUR 4 733 983,29 no kurām attieci-
nāmās izmaksas – EUR 4 524 090,59, neattiecinā-
mās izmaksas – EUR 207 892,70, ERAF finansē-
jums – EUR 3 651 873,10, valsts budžeta un paš -
valdību finansējums – EUR 644 448,18.

Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošanas darbi
2018. gada jūnijā uzsākti šādiem objektiem: pašval -
dības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0,38–0,47 km un
Domes iela km 0,00–0,14 pārbūve, Riebiņu novada
Riebiņu pagastā pārbūve 0,23 km garumā. Minētā
ceļa būvdarbus veic SIA «Ošukalns», būvdarbu ko-

pējās izmaksas ir EUR 201 261,53, būvuzraudzību,
kuras izmaksas ir EUR 7515,31, veic SIA «Firma L4».

Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela
0,00–0,250 km pārbūve, Riebiņu novada Riebiņu
pagastā pārbūve 0,250 km garumā. Minētā ceļa būv-
darbus veic SIA «Ošukalns «, būvdarbu kopējās iz-
maksas ir EUR 95 881,88, būvuzraudzību veic SIA
«Firma L4», tās izmaksas – EUR 4359,63.

Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi–Runcav-
nieki 0,00–0,745 km pārbūve, Riebiņu novada Rie-
biņu pagastā pārbūve 0,745 km garumā. Minētā ceļa
būvdarbus veic SIA «Ošukalns», būvdarbu kopējās
izmaksas ir EUR 276 768,72, būvuzraudzību veic
SIA «Firma L4», tās izmaksas – EUR 9804,63.

Pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki
0,00–0,795 km pārbūve, Riebiņu novada Riebiņu
pagastā pārbūve 0,795 km garumā. Minētā ceļa būv-
darbus veic SIA «Ošukalns», būvdarbu kopējās iz-
maksas – EUR 112 835,96, būvuzraudzību veic SIA
«Firma L4», tās izmaksas – EUR 5811,63.

Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi–Skangaļu
karjers–Riebiņi 1,63–2,18 km pārbūve, Riebiņu
novada Riebiņu pagastā pārbūve 0,550 km garumā.
Minētā ceļa būvdarbus veic SIA «Ošukalns», būvdar -
bu kopējās izmaksas ir EUR 184 641,44, būv uzraudzī -
bu veic SIA «Firma L4», tās izmaksas – EUR 6295,63.

Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošanas
darbi, kas tiks uzsākti 2018. gada augustā: paš -
valdības autoceļa Nr. 15 Upes iela 0,00–0,620 km
pārbūve, Riebiņu novada Rušonas pagastā pārbū-
ve 0,620 km garumā. Minētā ceļa būvdarbus veiks
SIA «Ošukalns», būvdarbu kopējās izmaksas – 
EUR 168 417,33, būvuzraudzību veiks SIA «Firma
L4», tās izmaksas – EUR 5690,63.

Tā kā iepriekš minētie darbi uzsākti vasarā, tad
aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar
sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtī-
bām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

Attīstības un plānošanas daļa

Uz Riebiņu novada autoceļiem un ielām uzsākta infrastruktūras uzlabošana

Uzsākti būvdarbi Riebiņu ciematā – pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saim -
niecības iela 0,00–0,250 km pārbūve, kā arī pašvaldības autoceļa 
Nr. 26 Saules iela 0,38–0,47 km un Domes iela km 0,00–0,14 pārbūve.
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Riebiņu novada ezeros
ielaisti līdaku mazuļi

Ar Zivju fonda atbalstu realizēti projekti «Zivju resursu pa-
vairošana un atražošana Riebiņu novada Eikša, Lielajā Kurtaša,
Lielajā Salkas, Kaučera, Kategrades ezeros» un «Zivju resursu
pavairošana un atražošana Riebiņu novada Salmeja, Bicānu un
Jāšezerā».

Projekta mērķis bija papildināt līdaku mazuļu krājumus Riebiņu
novada Eikša, Lielajā Kurtaša, Lielajā Salkas, Kaučera, Kategrades,
Salmeja, Bicānu, Jāšezerā, radot vietējiem iedzīvotājiem pievilcīgu
dzīves telpu, kā arī palielinot makšķerēšanas un vides tūrisma attīs-
tības iespējas Riebiņu novadā.

Projekta ietvaros tika veikta 35 000 gabalu 5–20 g lielu līdaku
mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu novada ezeros: Salmeja ezerā –
10 000 gab., Bicānu ezerā – 15 000 gab., Lielajā Kurtaša ezerā –
5000 gab., Lielajā Salkas ezerā – 5000 gab.

Projektu kopējās izmaksas – EUR 10 454,40, no kuriem EUR
1571,90 ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tika īstenots jūnijā.
Līdaku mazuļus piegādāja SIA «Rūjas zivju audzētava».                                                        

Attīstības un plānošanas daļa

Zelta pāris Riebiņu novadā
Zelta kāzu jubilāri Foma un

Fomaida Orlovi dzīvo Riebiņos,
it kā jau pašā centrā un tomēr
klusā, jaukā ielā, kur blakus
mājai savs sakņu dārzs, sava
ābe le un savs smaržīgais jasmī -
nu krūms.

Pirms piecdesmit gadiem tik-
pat siltā un saulainā jūnija dienā
gredzeni tika mīti toreizējā Rē-
zeknes rajona Dekšāres pagastā.
Abi čakli strādāja, piedzima bērni.
«Darbs mūs apmierināja, viss bija
labi, taču līdz skolai bērniem bija
liels attālums, un tad sākām do-
māt par dzīvesvietas maiņu,» par
nokļūšanu Riebiņos stāsta zelta
pāris. Izvēle notikusi par labu
Riebiņiem, jo te skola pavisam
tuvu, arī darba rokas kolhozā bija
vajadzīgas. Strādājuši garas darba
stundas, sevis nežēlojot un nedo-
mājot par savu veselību.

Nu jau laiks, kā saticīgais pā-
ris pelnītā atpūtā. Izaudzinātas un
izskolotas divas jaukas un čaklas
meitas, prieks par mazbērniem un
mazmazbērniem. Tagad, kad laiks
brīvāks, varot ļauties jaukām at-
miņām, stāstot par priekiem un
laimes brīžiem. Protams, bijuši
arī grūtāki laiki un ne tikai prie-

cīgi brīži, kas garajā kopdzīvē
pieredzēti, taču, mīlot un balstot
vienam otru, – viss pārdzīvots.

Sievai patīk adīt, lasīt presi un
grāmatas, viņa mīl strādāt dārzā
un garšīgi gatavot. Ciemošanās
reizē Fomaidas kundze stāsta par
dažādām receptēm un cienā ar sa-
rūpētajiem lauku labumiem. Sa-
vukārt Fomas kunga aizraušanās

ir makšķerēšana, sēņošana, darbs
dārzā un kūtiņā. 

Skaistajā svētku dienā zelta
pāri sveica Riebiņu novada do-
mes priekšsēdētājs Pēteris Rožin-
skis un jubilāru mīļie tuvinieki.    

Riebiņu novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

M. Litauniece

Zelta pāris – Foma un Fomaida Orlovi.

Aicinām novada iedzīvotājus
iesaistīties Riebiņu novada

attīstības programmas
izstrādē 2019.–2025. gadam, 

piedaloties aptaujā
2018. gada februārī tika uzsākta Riebiņu novada attīstības

programmas izstrāde 2019.–2025. gadam, kurā tiks noteikts
rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas speciālisti
sadarbībā ar Riebiņu novada attīstības programmas izstrādātājiem
SIA «Konsorts» jūnija sākumā organizēja sanāksmes četrās nozaru
darba grupās:

• Pašvaldības pārvalde, sadarbība un vides jautājumu darba
grupa;

• Uzņēmējdarbības un tehniskās infrastruktūras darba grupa;
• Veselības, sociālo jautājumu un drošības darba grupa;
• Kultūras, izglītības un sporta darba grupa.

Pašvaldības speciālisti, deputāti, novada nevalstisko organizā-
ciju pārstāvji, uzņēmēji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji kopīgi
diskutēja par jomu labajām un sliktajām pusēm, aktualizēja no-
teiktās prioritātes, un izvirzīja jaunus uzdevumus mērķu sasnieg-
šanai, ko nepieciešams veikt tuvākajos septiņos gados.

Šobrīd notiek rezultātu apkopošana, kā arī ar attīstības program -
mu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze, kon-
sultācijas ar kaimiņu pašvaldībām un Latgales Plānošanas reģionu.

Šobrīd iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties aptaujā, aizpildot an-
ketas. 

Iedzīvotāju aptauja:
https://www.visidati.lv/aptauja/1373117306/

Uzņēmēju aptauja:
https://www.visidati.lv/aptauja/1373223591/

Jūlijā plānota Attīstības programmas 1. redakcijas projekta iz-
skatīšana vadības grupā. Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi infor-
mācijai pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv, būt aktīviem,
piedaloties aptaujā.

Attīstības programmas izstrādes vadītāja 
A. Meluškāne

Projekta ietvaros novada ezerus papildināja 35 000 līdaku mazuļu.

Sagaidot un godinot Latvijas Republi-
kas Neatkarības simtgadi, Silajāņu pa-

gasta iniciatīvas grupa ar Riebiņu novada do-
mes mazo grantu projektu «Mēs Latvijas 100-
gadei» atbalstu 2018. gadā plāno izdot fo-
togrāmatu «SILAJĀŅU PAGASTS GADU
SIMTA GARUMĀ», tādēļ iedzīvotāji tiek ai-
cināti būt atsaucīgi un iesaistīties grāmatas
tapšanā, atsūtot vai atnesot fotokopiju izga-
tavošanai savos personīgajos arhīvos esošās
fotogrāfijas, kuras uzņemtas 20. gadsimtā
(vai pat agrāk) un kurās iemūžinātas paražas,
kultūras pasākumi, dažādu svētku svinēšana,
lauku darbi, pirmskara, kara laiku vai kolhozu
laiku fotogrāfijas, ēku, dabas ainavu un kul-
tūrvēstures objektu fotoattēli – kā apkārtne
mainījās laika gaitā. Īpaši lūdzam atsaukties
Riebiņu novada iedzīvotājus, kuru ģimenes
arhīvā ir šādas fotogrāfijas, kā arī tos cilvē-
kus, kas kādreiz dzīvoja Silajāņu pagastā. Ie-
spējams, tieši jūsu albumā ir fotogrāfijas, ku-
ras varētu noderēt grāmatas veidošanā.

Līdz 1. augustam lūdzam iesūtīt foto -
grāfijas elektroniski uz fotogramata@
inbox.lv vai sazināties pa tālr. 20281958, lai
vienotos par tikšanos un iespēju pārfotografēt
vai ieskenēt attēlus. Fotogrāfijas pēc to ie-
skenēšanas tiks atdotas atpakaļ.

Pēc iespējas visas saņemtās fotogrāfijas
tiks iekļautas fotogrāmatā. Izgatavotās foto-
grāmatas tiks nodotas novada domes, Silajāņu
pagasta pārvaldes un novada bibliotēku īpa-
šumā.

PALĪDZĒSIM SAGLABĀT NOVADA VĒSTURI 
TIEŠI CAUR FOTOGRĀFIJĀM, 

KURĀS IEMŪŽINĀTAS ZUDUŠAS 
UN IZMAIŅU SKARTAS KULTŪRVĒSTURISKAS VĒRTĪBAS!
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Šī gada 26. jūnijā Riebiņu novada domes priekšsē-
dētājs Pēteris Rožinskis ar četriem novada uzņēmējiem
slēdza līgumus par granta piešķiršanu.

23. martā tika izsludināts 2018. gada uzņēmēju grantu
projektu konkurss «ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM» par Riebiņu
novada pašvaldības finansējuma saņemša nu. Grantu pro-
jektu konkursa kopējais finansējums – EUR 5000,00. 

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vi-
des attīstību novadā, sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu
preču un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt jaunu
uzņēmumu veidošanos Riebiņu novadā.

Projektu konkursam «ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM» ko-
pumā tika saņemti četri projektu iesniegumi par kopējo
summu EUR 5798,07. Riebiņu novada domes sēdē 
19. jūnijā tika apstiprināti visi četri uzņēmēju grantu pro-
jektu konkursā «ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM» iesnieg-
tie projektu pieteikumi un piešķirts papildu finansējums
EUR 798,07 apmērā, lai varētu atbalstīt visus iesniegtos
projektus pilnā apmērā.

2018. gadā uzņēmēju grants tika piešķirts šādiem pro-
jektiem: autoservisa «Ivanovka» pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana uzņēmuma attīstībai un ilgtspējai – EUR
1500,00. Projekta ietvaros tiks iegādātas jaunas iekārtas
un aprīkojums autoservisam, lai  paplašinātu pakalpojumu
klāstu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

Ražotās produkcijas klāsta paplašināšana, izmantojot
inovatīvu pieeju – piešķirts atbalsts EUR 1324,07. Projekta
ietvaros plāno palielināt saimnieciskās darbības efektivitāti
produktu ražošanā, paaugstināt konkurētspēju un optimizēt
ražošanas procesu, izmantojot jaunas materiālu apstrādes
tehnoloģijas, radot jaunus produktus, attīstot un populari-
zējot saimniecisko darbību Riebiņu novadā.

Smilšu strūklas iegāde jauna pakalpojuma radīšanai
Riebiņu novadā – EUR 1500,00. Iegūtais finansējums tiks

ieguldīts jaunas smilšu strūklas iegādē. Šobrīd šāda veida
pakalpojums Riebiņu novadā nav pieejams. 

Skaistumkopšanas salona izveide Riebiņos – EUR
1474,00. Par projektā iegūto finansējumu tiks iekārtots
skaistumkopšanas salons Riebiņu centrā, kur tiks sniegti

šāda veida pakalpojumi: vizāžists, vaksācija, uzacu ko-
rekcija, skropstu pieaudzēšana.

Lai veiksmīga projektu realizācija novada uzņēmējiem!

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada dome slēdz līgumus ar uzņēmējiem

DOMES LĒMUMI
19. jūnijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Piešķir līdzekļus
Novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja Riebiņu vidusskolas un Galēnu

pamatskolas skolēnu dalību Preiļu novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizētajās
izbraukuma treniņu nodarbībās vieglatlētikā, piešķirot finansējumu dalībai izbraukuma
treniņu nodarbībās vieglatlētikā EUR 560 no kultūras (Stabulnieku kultūras nama jumta
nomaiņai paredzētajiem līdzekļiem) budžeta.

Tāpat domes sēdē nolemts piešķirt Latvijas Politiski represēto apvienībai EUR 70
politiski represēto salidojumam, kas notiks 2018. gada 25. augustā Ikšķilē, no projektu
līdzfinansējumiem plānotajiem līdzekļiem.

Iegādāsies automašīnu kārtībnieku darba vajadzībām
Domes sēdē tika skatīts Riebiņu novada domes vecākā kārtībnieka Artura Onužāna

iesniegums. Riebiņu novada domes kārtībnieki savu darba pienākumu veikšanai ikdienā
izmanto viņu rīcībā esošo automašīnu Lada 4x4. Transportlīdzeklis ir stipri nolietojies
un pēdējo divu gadu laikā regulāri ticis remontēts, ieguldot tajā ievērojamus līdzekļus.
Izmantojot šādu transporta līdzekli, kurš jebkurā brīdī var kļūt nelietojams, kārtībnieku
darba pienākumu izpilde ir stipri apgrūtināta vai pat darbs uz novada teritorijas ūdens-
tilpnēm apstājas. Ar automašīnas palīdzību kārtībnieki regulāri veic ūdenstilpņu kontroli,
kas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā zivju pavairošanas ielaišanas projektu atbalstīšanu un
realizāciju. Automašīna ir vienīgais veids, kā nogādāt un ielaist motorlaivas konkrētajos
licencētajos ezeros uzdevumu veikšanai. Riebiņu novada domei nav iespēju atstāt mo-
torlaivas novada ūdenstilpnēs uz ilgāku laiku, tādēļ laivas transportēšana ir neatņemama
ikdienas sastāvdaļa. Atrisināt šo problēmu var, iegādājoties jaunu transportlīdzekli, kas
atvieglotu un uzlabotu kārtībnieku darbu novada ūdenstilpnēs un sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā Riebiņu novada teritorijā.

Domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu iegādāties automašīnu Riebiņu novada
domes kārtībnieku darba vajadzībām operatīvajā nomā, bet novada domes izpilddirek-
toram uzdot Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru.

Ņems aizņēmumu 
Domes deputāti pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu EUR 39 692,40 pašvaldības

prioritārā investīciju projekta īstenošanai «Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas aplie-
cinājuma kartes sagatavošana un jumta seguma nomaiņa Riebiņu novada Stabulnieku
kultūras nama ēkai». 

Tāpat nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pārraudzības un kontroles
padomi piešķirt prioritārā investīciju projekta īstenošanai aizņēmumu EUR 39 692,40
Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksu
garantēt ar Riebiņu novada domes pamatbudžetu, bet aizņēmuma pamatsummas atmaksu
uzsākt 2019. gada martā.

Novada svētkos apbalvos jauniešus
Domes sēdē tika pieņemts lēmums konkursa ietvaros apbalvot jauniešus Riebiņu

novada svētkos (no katra pagasta pa diviem, Riebiņu un Rušonas pagastā – pa trim),
piešķirot katram piemiņas balvu un naudas balvu EUR 50 apmērā. 

Konkursa mērķis – Latvijas simtgades zīmē izcelt, godināt un pateikties Riebiņu no-
vada jauniešiem, tiem pozitīvajiem piemēriem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši savu
un apkārtējo ikdienu.

Nosaka pienākuma vērtību
2009. gada 27. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1250 «Noteikumi par valsts

nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā» 10. punkts
paredz, ja nekustamo īpašumu atsavina pret pienākumiem, tad pienākuma vērtību nosaka
attiecīgās republikas pilsētas vai novada pašvaldības institūcija. Zemesgrāmatu likuma
61. panta pirmās daļas 4. punkts paredz, ka nostiprinājuma lūgumam jāpievieno pierā-
dījumi par nodevu samaksu.

Līdz ar to gadījumos, ja īpašuma atsavināšana notiek uz uztura līguma pamata, no-
stiprinājuma lūgumam jāpievieno pašvaldības izdots dokuments par pievienoto vēr-
tību vienam iedzīvotājam, kas ir par pamatu valsts nodevas aprēķināšanai īpašuma atsa-
vināšanai uz uztura līguma pamata.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt pienākuma vērtību, atsavinot nekustamo
īpašumu pret pienākumiem, Riebiņu novadā EUR 250,00 apmērā mēnesī.

Apstiprina uzņēmēju grantu konkursa rezultātus 
un grantu piešķiršanu

Novada domes deputāti apstiprināja uzņēmēju grantu projektu konkursa «Attīstība
Riebiņiem» Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā konkursa
rezultātus, piešķirot pašvaldības finansējumu šādiem projek tiem: autoservisa «Ivanovka»
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana uzņēmuma attīstībai un ilgtspējai – EUR 1500,00; ra-
žotās produkcijas klāsta paplašināšana, izmantojot inovatīvu pieeju – EUR 1324,07; smilšu
strūklas iegāde jauna pakalpojuma radīšanai Riebiņu novadā – EUR 1500,00 un skais-
tumkopšanas salona izveide Riebiņos – EUR 1474,00.

Nolemts paredzēt papildus finansējumu EUR 798,07 apmērā no projektu līdzfinan-
sējumiem paredzētajiem līdzekļiem 2018. gada budžetā. 

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta

noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu objektā «Riebiņu novada Riebiņu pa-

gasta Riebiņu ciemata pašval dības autoceļa Nr. 26 Saules ielas posma 0,00–0,38 pārbūve»
ar piedāvāto līgumcenu EUR 147 777,77 bez PVN;

‚ ar SIA «Firma L4» par zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšanu Riebiņu
novada Rušona ezerā ar piedāvāto līgumcenu EUR 8700,00 bez PVN;

‚ ar Šmita IU «Rūķis» par būvuzraudzību objektā «Riebiņu novada Riebiņu pagasta
Riebiņu ciemata pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules ielas posma 0,00–0,38 pārbūve» ar
piedāvāto līgumcenu EUR 10 429,00 bez PVN;

‚ ar SIA «RCR5» par ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes
sagatavošanu un jumta seguma nomaiņu Riebiņu novada Stabulnieku kultūras nama
ēkai ar piedāvāto līgumcenu EUR 32 803,64 bez PVN.

Apstiprinot Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus, nolemts iepirkuma «Būvpro-
jekta «Aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centra izveide Riebiņu novada
Rušonas pagastā» izstrāde un autoruzraudzība» rezultātus neapstiprināt un minēto ie-
pirkumu rīkot atkārtoti.

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

Pēc līguma noslēgšanas Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis ar novada jaunajiem uzņēmējiem.



4. 2018. gada jūlijs

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.

Pašos Līgosvētkos nu jau
par labu tradīciju kļuvušas
pludmales volejbola sacensības,
kas norisinās Riebiņu novadā –
«Jāņi 2018». Šogad uz aicinā-
jumu tajās piedalīties atsaucās
11 komandas, kas pārstāvēja
Riebiņu novadu, kaimiņu nova-
dus – Preiļu, Līvānu un Viļānu
novadu –, kā arī turnīrā pieda-
lījās komanda no pierīgas. 

Atbilstoši nolikumam koman-
das tika ielozētas divās apakšgru-
pās, kur, savstarpēji cīnoties, tika
noskaidrotas katras grupas četras
spēcīgākās vienības, bet ceturtdaļ-
finālā tika noskaidrotas koman-
das, kas turpinās dalību turnīrā un
cīnīsies par godalgotajām vietām. 

Spēlē par III vietu Riebiņu
duets Ivans Daņilovs/Rolands
Naglis spraigā trīs setu cīņā pie-
veica viesus no Viļāniem – Mali-
novsku ģimeni – tēva un dēla
pludmales volejbola komandu.
Savukārt finālā tikās Raitis Šar-
kovskis/Rihards Vilcāns pret Jāni
Solu/Daini Gorinu. Jānim un Dai -

nim šoreiz nācās atzīt Raita un
Riharda pārākumu, kuri triumfēja
turnīrā un izcīnīja zelta godalgas
un kausu.

Visi godalgoto vietu ieguvēji
saņēma novada domes medaļas
un kausus. Ievērojot tradīcijas, jau
22. jūlijā sāksies vairāku posmu
volejbola sacensības «Riebiņi

2018», kā arī sezonas noslēguma
sacensības augusta beigās – «Va-
sara 2018». 

Ar sacensību nolikumiem un
norises vietām var iepazīties paš -
valdības vietnē www.riebini.lv 

Sabiedrisko attiecību speciālists 
Rolands Naglis

Noskaidroti pludmales volejbola turnīra
«Jāņi 2018» uzvarētāji

Pludmales volejbola turnīra «Jāņi 2018» godalgotās vietas ieguvušie
pludmales volejbola dueti (no kreisās): Ivans Daņilovs/Rolands Naglis,
Raitis Šarkovskis/Rihards Vilcāns un Dainis Gorins/Jānis Sola.

PASĀKUMI JŪLIJĀ
Sīļukalna KN
F 26. jūlijā plkst. 13.00 saimnieču dienas  pasākums. 

Silajāņu KN
F 18. jūlijā plkst. 15.00 radošā darbnīca «Cepam rozī-

tes». 

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 3. jūlija skatāma ceļojošā fotoizstāde no Vārkavas

muzeja «Taureņi ir kā sapņi».
F No izstāžu cikla «Novadniekam pa pēdām» skatāma

izstāde ««Arī mazs novads var būt pašpietiekams» – Pēteris
Rožinskis».

F 19. jūlijā pasākums bērniem «Puķu paradīzē», bet
26. jūlijā – «Pasaku pasaulē».

F 28. jūlijā Riebiņu novada svētku ietvaros: Library-
ZOOM bibliotēkā, spēļu diena ģimenēm, ziedu vainags
par godu novadam – akcija un grāmatu maiņas punkts.

Ar visiem jūlijā paredzētajiem pasākumiem, literārajām
un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sociā-
lajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ un
http://facebook.com/riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lū-
gums sekot informācijai afišās!

14. jūlijā plkst. 14.00 – Opolūs kapsētā.
14. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.
14. jūlijā plkst. 15.30 – Salenieku kapsētā.
21. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā

ar Sv. Misi.
21. jūlijā plkst. 14.00 – Seiļu kapsētā.
21. jūlijā plkst. 14.00 – Maltas Trūpu kapsētā.
21. jūlijā plkst. 15.00 – Eisāgu kapsētā.
22. jūlijā plkst. 15.00 – Gailīšu kapsētā.

28. jūlijā plkst. 13.00 – Červoniku kapsētā.
28. jūlijā plkst. 15.00 – Žogotu kapsētā.
29. jūlijā plkst. 14.30 – Baibu kapsētā.
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.

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2018. gadā

26. jūnijā Rīgā pie ēkas Tor -
ņa ielā 4 notika dekoratīvās sie-
nas «Latvijas pilsētas un novadi
valsts simtgadei» atklāšana. Sie -
na ir visu Latvijas pašvaldību
dāvinājums valsts nozīmīgajā
jubilejā.

Panno (apgleznotā siena) ar
Latvijas pilsētu un novadu ģerbo-
ņiem tapis pēc Rīgas domes un
Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) iniciatīvas, un to apglez-
nojis starptautiski pazīstamais lat-
viešu mākslinieks Leonards La-
ganovskis. 

Siena pirmo reizi tika apglezno -
ta 2005. gadā, tomēr, ņemot vērā
faktu, ka pa šo laiku ir notikusi
Administratīvi teritoriālā reforma
un daudzas pašvaldības mainīju-
šas savas administratīvās aprises,
Latvijas simtgadē tapa ideja sie-
nas gleznojumu atjaunot ar aktuā-
lajiem pašvaldību ģerboņiem. 

Kompozīciju vainago valsts
ģerbonis, zem tā novietots valsts
galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un
savulaik starptautiski atzītās Kur-
zemes hercogistes galvaspilsētas
Jelgavas ģerbonis. Nākamajā
rindā izkārtoti republikas pilsētu
ģerboņi un tiem seko novadu ģer-
boņi alfabēta secībā. 

Gleznojuma atrašanās vieta
nav izvēlēta nejauši, tā cieši sais-
tīta ar 1991. gada barikāžu noti-
kumiem. Atceroties šo laiku, Vec-
rīgas laukumam Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāra, Smilšu ielas
un Torņa ielas krustojumā tika
piešķirts 1991. gada barikāžu lau-

kuma nosaukums, ko apliecina
skaidrojuma plāksne «Laukums
nosaukts par godu 1991. gada
13.–27. janvāra notikumiem, kad
iedzīvotāji apsargāja Latvijas Re-
publikas valdības, sakaru un plaš-
saziņas iestādes, lai nepieļautu
pret valsts neatkarības atjauno-
šanu vērsto bruņoto apvērsumu». 

Laukums atrodas Vecrīgas ārē -
jā malā, pie Bastejkalna, un tā re-
dzamākā fasāde ir Jēkaba kazar -
mu ēkas Torņa ielā 4 pretuguns -
mūris. Gan laukuma nosaukums,
gan sienas gleznojums ir kā vēs-
tījums par laiku, kad cilvēki no
visas Latvijas ieradās Rīgā, lai
sargātu savu dzimteni. 

«Šis gleznojums ir nopietns
simbols Latvijas pašvaldību un

tautas saliedētībai, jo nu jau otro
reizi tapis par piemiņu vēstures
notikumam, kurš saules mūžu pa-
liks ierakstīts mūsu dzimtenes at-
miņu ārēs. Tas ir dziļš vēstījums
Latvijas simtgadē. Paldies Rīgas
pašvaldībai par iniciatīvu un vi-
sām pašvaldībām par atbalstu šīs
idejas realizēšanā,» pauž LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis. Kat -
ra Latvijas pašvaldība ģerboņu
sienas atjaunošanā piedalījās ar
līdzfinansējumu.

Sienas gleznojums un labiekār -
totā teritorija ir Latvijas Pašvaldību
savienības un vairāku Rīgas do-
mes struktūrvienību (SIA «Rīgas
nami», Rīgas Austrumu izpilddi-
rekcija, SIA «Rīgas meži», Satik-
smes departaments) kopprojekts.

Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina īpaši
apgleznotu ģerboņu sienu

Notiek sienas apgleznošana un sagatavošana svinīgajai atklāšanai. 
Foto: LPS. 


