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Pirms simts gadiem, 18. no-
vembrī, kad Tautas Padome paslu -
dināja Latviju kā patstāvīgu un
neatkarīgu valsti, Jūlijas un Sta -
nislava Lubānu ģimenē nāca pa-
saulē meitene – Valentīna: šo -
brīd vecākā iedzīvotāja Rušonas
pagastā un visā Riebiņu novadā.
Lai arī Valentīna Lubāne ir dzi-
musi 18. novembrī, vecāki meitu
reģistrēja desmit dienas vēlāk,
kas arī parādās personas datos.

Valentīnas mūžs aizsākās Lat-
vijas brīvvalsts laikā, kad kopā ar
brāļiem un māsu vadīja skaistos
bērnības un jaunības gadus. Visa
ģimene bija čakla un patriotiska,
līdz ar to, sākoties četrdesmita-
jiem gadiem, ģimene tika ierauta
kara virpulī, cīnoties par tēvzemi
un savu izdzīvošanu.

Pēckara gadi Valentīnai  bija sma-
gi un sēru pilni. Kopā ģimenē bija
četri bērni: vecākais Valentīnas

brālis cīnījās Latviešu leģionā un
1943. gadā gāja bojā frontē Volho-
vas upes krastā. Otrs brālis, varas
spiediena ietekmē, emigrēja uz
Česterfīldu Anglijā, kur īsi pēc
tam pazuda visi kontakti ar ģi-
meni. Valentīnas māsa 1941. gadā
devās bēgļu gaitās un atdusas jū-
ras dzelmē, jo viņu laiva nesa -
sniedza krastu.

Sākoties kolektivizācijai, Va-
lentīna strādāja kolhozā «Jaunā
gvarde», kas vairākas reizes tika
apvienots ar citiem. 1968. gadā iz -
veidojās padomju saimniecība «Ru-
šona», kur Valentīna strādāja par
brigadiera palīgu. Valentīnu laika -
biedri raksturo kā taisnīgu, čaklu,
godīgu, sirsnīgu un atbildīgu cil-
vēku. Viņa nekad nav cietu si sliņ-
ķus, liekuļus un  negodīgus cilvē -
kus. Savas nelokāmības dēļ kol-
hozu laikos Valentīna iemantoja
arī nelabvēļus un skauģus. 

Valentīna visu savu mūžu ir
pavadījusi Kareļu ciemā, kur bla-
kus vecāku mājām ir uzcēlusi
savu māju. Kā saka pati simtgad-
niece, nekur jau projām nav va-
rējusi doties, jo bija jārūpējas par
saviem cienījamos gados esoša-
jiem vecākiem. Savu ģimeni Va-
lentīna nav izveidojusi un, aizejot
no vecāku mājām, dzīvoja viena.
Valentīna ir dievticīgs cilvēks un
spēka gados regulāri apmeklēja
vietējo Rušonas baznīcu. Kā at-
ceras laikabiedri, Valentīna pie-
dalījās procesijā un vienmēr ne-
susi Dievmātes statuju. Valentīna
ir bijusi kā piemērs vietējām sie-
vietēm ar savu stalto stāju, izsmal-
cināto ģērbšanos, kārtīgumu un
komunikabilitāti. 

Arī šobrīd, iegriežoties ciemos
pie sirmgalves, pārsteidz viņas asā
atmiņa, informētība par valstī no-
tiekošo un pieticība it visā. Valen -

tīna dzīvo viena, pati plāno savu bu-
džetu, nepieciešamos saimnieciskos
darbus, kā arī rūpējas par kaķi un
suni. Ikdienas solī Valentīnai liels
palīgs un atbalsts ir kaimiņu mājā

dzīvojošā Janīna, kura palīdz at-
nest malku, ūdeni un pārtiku no
veikala. 

Sociālā darbiniece 
Ilze Mičule

Valentīna Lubāne – Latvijas vienaudze, vecākā Riebiņu novada iedzīvotāja

Saules mūžu Valentīnai novēlēja (no kreisās) Rušonas pagasta teritoriālās
pārvaldes vadītājs Dainis Alžāns, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis un sociālā darbiniece Ilze Mičule.

Maršruts Nr. 1 (A. Osmanis)
Vieta Laiks
Aglonas st. 17.30
Kastīre 17.40
Kategrade 17.50
Gailīši 2 17.55
Gailīši 18.00
Riebiņi

Maršruts Nr. 2 ( J. Betlers)
Vieta Laiks
Stabulnieki 17.45
Ceperi 17.50
Lomi-Bortnieki 18.00
Soboļevka 18.05
Zeimuļi 18.15
Galēni 18.20
Stabulnieki 18.30
Riebiņi

Maršruts Nr. 3 (J. Sporāns)
Vieta Laiks
Grigi 17.30
Sīļukalns 18.00
Upenieki 18.10
Vilciņi 18.15
Dravnieki 18.25
Riebiņi
Maršruts Nr. 4 (J. Litaunieks)
Vieta Laiks
Pieniņi 18.00
Riebiņi
Maršruts Nr. 5 (J. Litaunieks)
Vieta Laiks
Silajāņi 18.30
Kotļerova 18.40
Riebiņi

Galēnu Kultūrvēstures biedrī-
bas īstenotā projekta ietvaros vi-
sas vasaras garumā Galēnu parkā
rosīgi darbojās jauns mākslinieks –
Latvijas Mākslas akadēmijas ma-
ģistrantūras students Haralds Gerts.
Viņa rokas radīja brīnumu – res-
nie koka baļķi pārvērtās māksli-
nieciskās figūrās. 

Pirmā skulptūra «Cilvēks –
koks». Kokam ir simboliska no-
zīme visās pasaules kultūrās. Tas
simbolizē Lielo Māti barotāju, kas
sniedz patvērumu. Koks sakņojas
zemē, smeļ no tās ūdeni un tiecas
pret debesīm uz mūžību, un ir pa-
saules ass. Arī Roberta Mūka dzejā
aprakstītais koks, gluži kā mītis-
kajā pasaulē un Austrumu kultū-
rās, kur cilvēku un visu apkārt -
esošo skata vienotībā, līdzvērtī-
gumā un nedalāmībā, dzīvo savu
dzīvi nedalāmībā ar cilvēku un
apkārtējo pasauli. Koka pamatno-
zīme – tas savieno debesis ar zemi –
norāda uz sfēru, kurā mīt cilvēka
iztēle. Paša dzejnieka skaidro-
jumā koks ir «brīvības, viegluma
un lieguma» nozīmes nesējs.

Līdzās šai skulptūrai ir «Cil-
vēks – olis». Savas cietības dēļ
akmens bieži asociējas ar mūžī-
giem, nemainīgiem, dievišķiem
spēkiem un nereti uztverts kā kon-
centrēta spēka izpausme. R. Mūka
dzejas cilvēks mūsdienu pasauli
apjauš cikliskā laika ritmos, pēc
kuras šī civilizācija ir lejupslīde,
nevis augstākais sasniegums.
Dzejas cilvēks kā vērotājs ar stoi-
cisku mieru noraugās šīs pasaules
ritmos.

Roberta Mūka dzejas tēls –
«Varde», kas var dzīvot ūdenī un
uz sauszemes, ar to saistās ūdeņu
simbolika. Varde asociējas ar ūde-
ņiem un Mēnesi, tādēļ arī ar aug-
lību un visu sievišķo. Varde ir arī
tumšās, matērijas sagūstītās dzī-
ves simbols, pozitīvā nozīmē arī
auglīgās Zemes Mātes simbols.
Visbiežāk varde simbolizē at-
dzimšanu. 

«Zirgs» ir gan Saules, gan
Mēness simbols, dvēseļu pavado-
nis. Šī iemesla dēļ Zirgu upurēja
vai apglabāja līdzās mirušajam 
saimniekam. Tādējādi zirgs ir pret-
spēku iemiesotājs. Zirgs kā jau-
nības, spēka, dzimumdziņas un
vīrietības simbols saistās gan ar
tumšo, gan gaišo simbolikas as-
pektu. 

«Stārķis» pasaules mitoloģijā
asociējas gan ar sauli, gan ūdeni.
Tā kā stārķis pārtiek no dzīvnie-
kiem, kas mitinās zemē, to iztē-
lojās kā dvēseļu nesēju.  Kā gāj-
putns stārķis simbolizē augšām-
celšanos. Stārķis tiek uzskatīts arī
par veiksmes simbolu, to uztver
kā pārdomu, nosvērtības, filozo-
fiskas apceres simbolu.

Vārds «Eņģelis» sengrieķu
valodā nozīmē vēstnesis, sūtnis.
Šis tēls cilvēku dzīvēs ienācis tad,
kad radās kristietība. Mūka iz-
pratnē eņģeļi ir dievišķā spēka iz-
starojumi. Eņģelis ir kā gids starp
cilvēku un Dievu.

Skulptūras  atklāj  Roberta
Mūka domāšanas veidu,  palīdz
izprast ne tikai  viņa darbus, bet
caur mītisko vērtību prizmu – arī

mūsu šodienu. Filozofijas takā
tiks vadītas ekskursijas tūristiem
un muzeja apmeklētājiem, parkā
tiks rīkotas Dzejas dienas, gads -
kārtu svētki, muzejpedagoģiskas
nodarbības skolēniem un pieau-
gušajiem. Izveidotā taka rosina
vietējos iedzīvotājus kopt un ap-
rūpēt parku, saglabāt un atjaunot
to,  vairos patriotismu,  savas pie-
derības apziņu un lepnumu par
dzimto pusi. Filozofijas taka Ga-
lēnos ir skaista dāvana Latvijai
simtgadē. Projekts radījis savda-
bīgu, inovatīvu  kulturoloģisku
objektu, kuram Latvijā nav lī-
dzīga, jo šajās skulptūrās ietverta
dziļa filozofiska jēga, kas sakņo-
jas pasaules mitoloģijā. Tas nebūs
tikai apskates vai izklaides ob-
jekts, bet gan rosinās pārdomas,
radīs interesi un vēlmi iepazīt Ro-
berta Mūka daiļradi.

Kopējās projekta izmaksas ir
EUR 9667,00, no tiem EUR
8700,30 ir publiskais finansējums,
bet EUR 966,70 – Riebiņu no-
vada domes līdzfinansējums.  

Projekta vadītāja 
Marta Binduka

Krāšņais Galēnu parks piepildās ar mītiskām koka skulptūrām, kuru
autors ir jauns mākslinieks – Haralds Gerts. Viena no parkā atrodamajām
koka skulptūrām – «Cilvēks – koks».

Galēnos realizēts projekts «Roberta Mūka darbos
sakņotu koka skulptūru uzstādīšana Galēnu parkā»

Bezmaksas transports uz LR proklamēšanas
svētku koncertu Riebiņu KC

Riebiņu novada dome organizē bezmaksas braucienu uz LR
proklamēšanas gadadienas svētku koncertu Riebiņu KC 2018. gada
18. novembrī šādos maršrutos:

Plkst. 23.00 minētajos maršrutos autobusi kursēs atpakaļ.
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 22845766 (A. Lepers).



2. 2018. gada novembris

Projekta «Mēs esam dažādi, bet vienoti»
ietvaros organizētas lekcijas

Lai iepazīstinātu Riebiņu iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus,
ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, ar
biedrības «Riebiņu novada attīstības biedrība», LR Kultūras minis-
trijas un biedrības «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» atbalstu
projekta «Mēs esam dažādi, bet vienoti» ietvaros 30.  oktobrī Riebiņu
vidusskolā tika organizētas divas lekcijas: «Latviešu kultūra un tra-
dīcijas» un «Maskošanās tradīcijas dažādās tautās».

Projekta mērķis – veicināt dažādu tautu kultūras attīstību un etniskās
identitātes stiprināšanu, kā arī sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Riebiņu no-
vada sabiedriskajā dzīvē, akcentējot pašdarbības kolektīvu nozīmi dažādu
tautu vienotībā, nodrošināt kultūras vērtību saglabāšanu un attīstību.

Bērniem interaktīvā veidā tika pasniegta informācija par latviešu
kultūru un tradīcijām: saules lomu latviskajā dzīvesziņā, latviešu gads -
kārtām, gadskārtu rituāliem un tradīcijām, kā arī maskošanās tradīcijām
dažādās kultūrās, kur tika runāts un rādīti video fragmenti – par masku
veidiem un to nozīmi, latviešu un Latvijā dzīvojošo krievu maskošanās
tradīcijām, maskošanās tradīciju nozīmi, mērķiem un laiku. 

Lekcijās dalībnieki iepazina dažādu tautu kultūras mantojumu – na-
cionālo svētku un tradīciju īpatnības, lielu uzmanību pievēršot svinamām
dienām, gadskārtu ieražām, ar tām saistītajai folklorai, ēdieniem, atšķirī-
bām starp dažādām kultūrām.

Kultūras mantojums ietver sevī garīgas un materiālas vērtības, kas
nozīmīgas tautai, tās kultūras identitātei un sastāv no uzkrātu resursu
kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas neatkarīgi no pie-
derības indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārlie-
cības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Lai sekmētu sa-
liedētas sabiedrības attīstību, nepieciešams cilvēkiem palīdzēt novērtēt
vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprināt savas tau-
tas un latviskās kultūras apziņu, veidot izpratni par atvērtu kultūras iden-
titāti, kā arī apzināties savu lomu un atbildību Latvijas mantojuma, kultūr-
vēsturisko vērtību saglabāšanā, tālākattīstībā un nākotnes Latvijas vei-
došanā.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada pašvaldība jau 2017. gadā ir uzsā-
kusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īste-
nošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos» pašvaldības ceļu in-
frastruktūras uzlabošanai, arī 2019. gadā turpināsies
četru pašvaldības autoceļu būvdarbi.

Projektu mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvieto-
šanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem intere-
sentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma au-
toceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzī-
votības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku
teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimnie-
cisko ražošanu saistītām darbībām.

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti.
Projekta Nr.17-03-A00702-000001 «Riebiņu novada

Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova–
Latviešu Baltbārži km 0,00–2,50 un Nr. 7 Antāni–Kot-
lerova km 1,20–2,10 pārbūve» ietvaros veikta pašval-
dības ceļa Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Baltbārži km 0,00–
2,50 un Nr. 7 Antāni–Kotlerova km 1,20–2,10 Riebiņu
novada Silajāņu pagastā pārbūve 3,40 km garumā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 253 345.29, no ku-
rām ELFLA finansējums ir EUR 228 010,76 un pašval-
dības līdzfinansējums – EUR 25 334,53. Minēto paš -
valdības ceļu pārbūves darbus veica būvuzņēmējs VAS
«Latvijas autoceļu uzturētājs».

Projekta Nr. 17-03-A00702-000005 «Riebiņu no-
vada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 35 Lu-
bāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82 pārbūve» ietvaros
veikta paš valdības ceļa Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona
km 0,00–1,82 Riebiņu novada Rušonas pagastā pār-
būve 1,82 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 155 216,76, no kurām ELFLA finansējums ir 
EUR 130 147,81 un paš valdības līdzfinansējums –
EUR 25 068,95. Minēto paš valdības ceļu pārbūves dar-
bus veica būvuzņēmējs SIA «RIVIERA L».

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plā-
nots pabeigt 2018. gadā.

Projekta Nr. 17-03-A00702-000065 «Riebiņu no-
vada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Rie-
biņi–Kalnacki km 0,795–3,420 pārbūve» ietvaros pa-
redzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki
km 0,795–3,420 Riebiņu novada Riebiņu pagastā pār-
būvi 2,625 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 220 545,50, no kurām ELFLA finansējums ir 
EUR 196 391,49 un paš valdības līdzfinansējums –
EUR 24 154,01. Minēto paš valdības ceļu pārbūves dar-
bus veic būvuzņēmējs SIA «E Būvvadība».

Projekta Nr. 17-03-A00702-000063 «Riebiņu no-
vada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 20
Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–1,10 un Nr. 42
Kliškovas–Sededži km 1,76–2,46 pārbūve» ietvaros 
paredzēts veikt paš valdības ceļu Nr. 20 Kliškovas–

Sededži–Stupāni km 0,00–1,10 un Nr. 42 Kliškovas–
Sededži km 1,76–2,46 Riebiņu novada Rušonas pa-
gastā pārbūvi 1,80 km garumā. Projekta kopējās iz-
maksas ir EUR 190 233,79, no kurām ELFLA finansē-
jums ir EUR 168 852,65 un pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 21 381,14. Minēto pašvaldības ceļu pār-
būves darbus veic būvuzņēmējs SIA «E Būvvadība».

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi 2019. gadā
turpināsies.

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 «Riebiņu novada
Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka–
Maltas Trūpi km 0,00–2,00 pārbūve» ietvaros pare-
dzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 3 Soboļevka–Maltas
Trūpi km 0,00–2,00 Riebiņu novada Galēnu pagastā pār-
būvi 2,00 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 287 080,46, no ku rām ELFLA finansējums ir 
EUR 258 372,41 un pašvaldības līdzfinansējums – 
EUR 28 708,05. Minēto paš valdības ceļu pārbūves dar-
bus veic būvuzņēmējs SIA «RIVIERA L».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 «Riebiņu no-
vada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4
Stabulnieki–Pastari km 0,00–3,43 pārbūve» ietvaros
paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 4 Stabulnieki–
Pastari km 0,00–3,43 Riebiņu novada Stabulnieku pa-
gastā pārbūvi 3,43 km garumā. Projekta kopējās izmak -
sas ir EUR 362 052,75, no kurām ELFLA finansējums
ir EUR 311 634,83 un pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 50 417,92. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves dar-
bus veic būvuzņēmējs SIA «Alņi AS».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000004 «Riebiņu no-
vada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18
Teilāni–Grāvuļi–Straujupe km 0,550–2,820 pārbūve»
ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 18 Tei-
lāni–Grāvuļi–Straujupe km 0,550–2,820 Riebiņu novada
Sīļukalna pagastā pārbūvi 2,27 km garumā. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 284 471,62, no kurām ELFLA
finansējums ir EUR 253 076,63 un pašvaldības līdzfi-
nansējums – EUR 31 394,99. Minēto pašvaldības ceļu
pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA «Alņi AS».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000069 «Riebiņu no-
vada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51
Lauku iela km 0,00–0,68 pārbūve» ietvaros pare-
dzēts veikt pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km
0,00–0,68 Riebiņu novada Rušonas pagastā pār-
būvi 0,68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 182 803,98, no kurām ELFLA finansējums ir 
EUR 110 490,65 un pašvaldības līdzfinansējums – 
72 313,33. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī
melnais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības lī-
dzekļiem. Minētā pašvaldības autoceļa pārbūves dar-
bus veic būvuzņēmējs SIA «Ošukalns».

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties
ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neēr-
tībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

inese Jakovele

Riebiņu novadā ir pabeigti pirmie grants ceļi, pārējos
turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

Realizējot Zivju fonda projektu,
iegādāts kvadricikls

Riebiņu novada dome aktīvi darbojas zivju re-
sursu un vides aizsardzības, kā arī zivju resursu
pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā, cen-
šoties apgūt valsts un Es finansējumu: tiek izstrā-
dāti gan zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi,
gan papildināti zivju resursu krājumi, gan papildi-
nāta materiāltehniskā bāze, tādējādi rādot pozitīvu
piemēru sabiedrībai, ka vide ir jāsaudzē un jāpiln -
veido ilgtermiņā.

Pasākumā «Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompe-
tencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)» ir realizēts projekts
«Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu
efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdens-
tilpnēs».

Projekta ietvaros tika iegādāts: kvadricikls LINHAI,
trīs rācijas, divas nakts redzamības iekārtas un nakts
redzamības iekārtu piegaismotāji – 2 gabali. 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsar-
dzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē eso-
šajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un
aizsardzības pasākumu efektivitāti. Projekta kopējās
izmaksas – EUR 14 417,50, no kurām EUR 12 323,00
ir Zivju fonda finansējums, bet EUR 2094,50 – pašval-
dības finansējums.

Projekta rezultātā, papildinot materiāltehnisko bāzi
zivju resursu aizsardzībai Riebiņu novada ūdenstilpnēs,
tiks veicināta zivju resursu saglabāšana un aizsardzība
ūdenstilpnēs. Rezultātā uzlabosies pašvaldības inspektoru
darbs novada ūdenstilpņu apsekošanai, kontrolēšanas
un malu zvejnieku aizturēšanas pasākumu veikšana.

Attīstības un plānošanas daļa

Jauniegādātais kvadricikls nodots pašvaldības in-
spektoru rīcībā.

Riebiņu novadā jauns aprīkojums
atpūtai uz ūdens

Kā zināms, Riebiņu novads, it īpaši Rušonas pagasts, ir bagāts
ar ūdens resursiem, tāpēc pašvaldībai, sadarbojoties ar uzņēmējiem,
jāattīsta ūdens tūrisma pakalpojumu piedāvājums vietējiem iedzī-
votājiem un tūristiem. 

Riebiņu novadā, turpinoties projekta «Ekotūrisma attīstība Latvijā un
Lietuvā, izmantojot ūdens resursus» («Learn Eco Travel») aktivitātēm,
iegādāts jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens. Jau nākamajā tūrisma sezonā
interesentiem pašvaldības ūdeņos būs pieejami 3 jauni katamarāni ar
slidkalniņu, 3 divu veidu ūdens velosipēdi, 2 ūdens bumbas, 2 ūdens
zorbi, 3 airu laivas, 25 peldvestes un piecvietīga motorlaiva ar dzinēju.

Aprīkojuma iegāde tiešā veidā veicinās projekta mērķa sasniegšanu –
attīstīt reģiona pievilcību, kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie
ūdens objektiem, izveidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus,
tādējādi palielinot Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā pierobežas ap-
meklētāju skaitu.

Ūdens aprīkojuma iegādei tika slēgts līgums ar SIA «Beibuks» par
kopējo līgumsummu EUR 23 335,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

Tūristi par ūdens aprīkojuma pieejamību tiks informēti ar masu mediju
starpniecību, sociālajos tīklos, kā arī informācija par aktīvā tūrisma pie-
dāvājumu būs izvietota Preiļu un Riebiņu tūrisma informācijas centrā.

Projekts «Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens
resursus» (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. ga -
da 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Kopējās projekta izmak-
sas ir EUR 618 194,06, kur Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdz-
finansējums ir EUR 525 464,95 un projekta partneru līdzfinansējums –
EUR 92 729,11 eiro apmērā, tostarp Riebiņu novada domes līdzfinansē-
jums – EUR 8 604, 68 eiro. 

Sīkāka informācija www.latlit.eu vai www.riebini.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Riebiņu novada pašvaldība, un
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.

Projekta koordinatore Antra Meluškāne 

Projektā «LEARN ECO TRAVEL» iegādātā motorlaiva, kas gaida pirmos
izbraucienus jaunajā sezonā Riebiņu novada ūdeņos.

Īstenots Zivju fonda projekts 
Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju

fonda projektu «Laivas motora iegāde zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs».

Projekta mērķis – iegādāties laivas piekaramo dzi-
nēju 50 ZS, līdz ar to paaugstinot zivju resursu kontro-
les un aizsardzības pasākumu efektivitāti Riebiņu no-
vada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, kuros
notiek licencētā makšķerēšana.

Projekta ietvaros tika iegādāts laivas motors
HONDA BF50LRTU. Projekta kopējās izmaksas – 
EUR 6846,00, no kurām EUR 5819,00 ir Zivju fonda

līdzfinansējums, bet EUR 1027,00 – Riebiņu novada
domes līdzfinansējums. 

Riebiņu novada ūdenstilpes ir ļoti svarīgas vides
tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Pasākumi, ko orga-
nizē pašvaldība kā apsaimniekotājs, piemēram, zivju
resursu pavairošana, zivju aizsardzības līdzekļu ma-
teriāltehniskās bāzes papildināšana ir būtisks ieguldī-
jums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašval-
dības publiski pieejamajās ūdenstilpēs.

Attīstības un plānošanas daļa
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DOMEs LĒMUMi
27. septembrī notika Riebiņu novada domes ār-

kārtas domes sēde

Apstiprina darba samaksu 
izglītības iestāžu darbiniekiem

Domes deputāti ārkārtas domes sēdē apstiprināja
valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sa-
dalījumu pa izglītības iestādēm 2018. gada septem-
brim–decembrim un apstiprināja valsts mērķdotā-
cijas sadalījumu interešu izglītībai 2018. gada sep-
tembrim–decembrim.

Nolemts piešķirt finansējumu pirmsskolas iz-
glītības pedagogiem 2018. gada septembrim–de-
cembrim, novirzīt valsts mērķdotāciju EUR 159,75
mēnesī (bez VSAOI) (0,225 likmes) PII «Sprīdītis»
logopēda darba samaksai; piešķirt papildus finan-
sējumu Sīļukalna, Galēnu, Dravnieku un Rušonas
pamatskolu pedagogiem mācību plāna un pro-
grammu īstenošanai 2018. gada septembrī–decem-
brī; piešķirt papildus finansējumu piemaksai pie
darba algas 2018. gada septembrī–decembrī izglītī-
bas iestāžu vadībai un izdarīt grozījumus saistošo
noteikumu Nr. 1/2018 4. pielikumā, palielinot fi-
nansējumu izglītības iestādēm EEK 1000 (atlīdzība)
saskaņā ar pielikumu. 

Nosaka amatalgas enerģētisko 
iekārtu operatoriem

Domes deputāti pieņēma lēmumu noteikt ener-
ģētisko apkures katlu operatoriem 2018./2019. ap-
kures sezonā amatalgu EUR 500 mēnesī. Veikt gro-
zījumus Riebiņu novada domes amatu sarakstā po-
zīcijās «enerģētisko apkures katlu operatori», no-
sakot amatalgu saskaņā ar Valsts un pašvaldību in-
stitūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības li-
kumu (13. saime, II A līmenis, 3. mēnešalgu grupa)
EUR 500 mēnesī.

16. oktobrī notika kārtējā Riebiņu novada domes
sēde

izstrādās noteikumus par sadarbību
Domes deputāti, izskatot Izglītības, kultūras un

sporta jautājumu komitejas lēmumprojektu par bied-
rības «Preiļi izglītotai Latvijai» 2018. gada 10. sep-
tembra iesniegumu par iespēju veidot sadarbību ar
biedrību par savstarpējiem norēķiniem par pamat-
skolu «Preiļu Brīvā skola», nolēma izstrādāt sais-
tošos noteikumus par kārtību, kādā pašvaldība
sniedz atbalstu privātajām skolām.

Apstiprina nosacītās cenas atsavināšanai
nodotajiem dzīvokļiem

Riebiņu novada domes sēdē tika izskatīts Fi-
nanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas
komisijas lēmumprojekts par nosacītās cenas ap-
stiprināšanu dzīvokļu īpašumiem, kuri saskaņā ar
novada domes lēmumiem ir nodoti privatizācijai.

Pieņemts lēmums apstiprināt dzīvokļa īpašuma
«Skolas iela 8-7» nosacīto cenu EUR 2205,00. Pie-
mērojot atlaidi par īres tiesību pirkšanu no pašval-
dības, noteikt pirkuma cenu pilnā apjomā EUR
1824,00. 

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5A-1
nosacīto cenu EUR 2197,00. Piemērojot atlaidi par
īres tiesību pirkšanu no pašvaldības, noteikt pirkuma
cenu pilnā apjomā EUR 1827,00.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5A-
3» nosacīto cenu EUR 2341,00. Piemērojot atlaidi
par īres tiesību pirkšanu no pašvaldības, noteikt pir-
kuma cenu pilnā apjomā EUR 1942,00.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5-19»
nosacīto cenu EUR 1623,00. Piemērojot atlaidi par
īres tiesību pirkšanu no pašvaldības, noteikt pirkuma
cenu pilnā apjomā EUR 1339,00.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5-20»
nosacīto cenu EUR 1104,00. Piemērojot atlaidi par
īres tiesību pirkšanu no pašvaldības, noteikt pirkuma
cenu pilnā apjomā EUR 911,00.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Jaunā iela 5-21»
nosacīto cenu EUR 2172,00. Piemērojot atlaidi par
īres tiesību pirkšanu no pašvaldības, noteikt pirkuma
cenu pilnā apjomā EUR 1792,00.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Skolas iela 5-
18» nosacīto cenu EUR 1819,00. Piemērojot atlaidi
par īres tiesību pirkšanu no pašvaldības, noteikt pir-
kuma cenu pilnā apjomā EUR 1729,00.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Gailīšu Īpašumi
1-1» nosacīto cenu EUR 540,00. Piemērojot atlaidi
par īres tiesību pirkšanu no pašvaldības, noteikt pir-
kuma cenu pilnā apjomā EUR 469,00.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma «Gailīšu Īpašumi
1-2» nosacīto cenu EUR 534,00. Piemērojot atlaidi
par īres tiesību pirkšanu no pašvaldības, noteikt pir-
kuma cenu pilnā apjomā EUR 464,00.

Piešķir līdzekļus
Domes deputāti pieņēma lēmumu piešķirt EUR

400,00 lielu finansējumu Riebiņu novada lauksaim-
nieku pasākuma organizēšanai.

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

Nekustamā īpašuma izsole
Riebiņu novada dome 2018. gada 12. decembrī plkst. 11.00

Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos
rīko sev piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības 14,58 ha
platībā Riebiņu novada Rušonas pagastā ar kadastra apzīmējumu
7670 012 0265 otru rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 18 000,00. Izsoles kāpuma solis ir
EUR 1 000,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums
10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada
domes norēķinu kontā AS «SEB BANKA», kods UNLALV2X,
konts LV12UNLA0050005638857.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes mājaslapā
www.riebini.lv, un Objektu var apskatīt dabā darbadienās no plkst.
9.00 līdz 13.00, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā
īpašuma speciālisti Ināru Upenieci, tālr. 65392860.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā
Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB
BANKA», kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles
sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un pār-
traukta 2018. gada 12. decembrī plkst. 10.00.

Izsoles dalībnieku piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs
ar atzīmi «Izsolei «Taureņi», Rušonas pagasts, Riebiņu novads».

RIEBIŅU NOVADA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
2015. gada 1. oktobrī Riebiņu novadā tika atklāts Valsts un

pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC),
kur iedzīvotāji var saņemt Riebiņu novada paš valdības un
deviņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus.

VPVKAC klientus pieņem un sniedz interesējošo informāciju
katru darba dienu.

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Darba laiks: P. 8.30–18.00; O. 8.30–17.00;T. 8.30–17.00; 

C. 8.30–17.00; P. 8.30–16.00. Pusdienu pārtraukums: 12.30–13.00
Riebiņu novada klientu apkalpošanas centra mērķis ir sniegt

informāciju un konsultēt iedzīvotājus par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem do-
kumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakal-
pojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu vienuviet.

Informāciju un konsultācijas var saņemt:
• klātienē Saules ielā 8, Riebiņos,
• zvanot pa tālr. 66954837,  
• sūtot e-pastu uz: riebini@pakalpojumucentri.lv 
Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs:
• Sniedz informāciju, konsultācijas par Riebiņu novada paš -

valdības kompetencē esošajiem jautājumiem;
• Sniedz informāciju par Riebiņu novada domes pakalpoju-

miem un to saņemšanas kārtību;
• Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus (iesnie-

gumi, vēstules u.c.), kas adresēti Riebiņu novada domei, struk-
tūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;

• Sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu
un amatpersonu pieņemšanas laiku un vietu;

• Sniedz informāciju, konsultācijas, pieņem iesniegumus par
deviņu valsts iestāžu noteiktiem pakalpojumiem.
Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpo-

jumiem, apmeklējot mājaslapu www.riebini.lv, sadaļu 
Pašvaldība fi Klientu apkalpošanas centrs

Laika periodā no 22. līdz 26.
oktobrim Riebiņu novadā no-
tika Mākslas plenērs 2018 «Ma-
ļavuotuoju saīts Rībeņu nūvo -
dā», kurš tradicionāli novadā
notiek jau ceturto gadu. Plenērs
tika organizēts projekta «Ma-
ļavuotuoju saīts Rībeņu nūvo -
dā» Latgales kultūras program-
mas 2018 ietvaros.

Projekta mērķis – organizēt
mākslinieku plenēru (saietu), ra-
dot kvalitatīvu un radošu kultūr-
vidi savā novadā. Kopējās pro-

jekta izmaksas – EUR 2250,00,
no kurām EUR 1200,00 ir Latga-
les kultūras programmas finansē-
jums, kura ietvaros tiks izveidota
brošūra ar šī gada plenērā tapu-
šajiem darbiem. Savukārt plenērā
paredzētās aktivitātes tika orga-
nizētas, pateicoties pašvaldības
piešķirtajam finansējumam. 

Šogad plenērā piedalījās
mākslinieki no dažādām Latvijas
pilsētām un viens pārstāvis no
Lietuvas. Plenēra mērķis – popu-
larizēt glezniecību Riebiņu no-

vadā, attēlojot Riebiņu novadu
mākslas darbos, kā arī turpināt
aizsāktās plenēra tradīcijas, vei-
cināt komunikāciju starp mākslas
baudītājiem un radītājiem, kā arī
dot iespējas radošas pieredzes ap-
maiņai visām plenērā iesaistīta-
jām pusēm. Mākslinieki piecas
dienas gleznoja, zīmēja un citādi
attēloja Riebiņu novadu gleznās.
Vienu dienu mākslinieki vadīja
meistarklases jaunajiem māksli-
niekiem – novada izglītības ie-
stāžu bērniem, kas vēl tikai meklē
ceļu glezniecībā. Kopumā māk-
slas plenērā tapa 72 mākslas
darbi, no tiem katrs mākslinieks
atstāja pašvaldībai vismaz vienu
darbu. 

26. oktobrī Riebiņu novada kul-
tūras centra izstāžu zālē tika atklā -
ta izstāde ar plenēra laikā tapuša-
jiem darbiem. Izstāde būs skatā -
ma līdz pat 30. novembrim Rie-
biņu novada kultūras centra 
2. stāvā Dzimtsarakstu zālē darba
dienās no plkst. 9.00. līdz 16.00.
Ikviens ir mīļi aicināts apmeklēt
brīnišķīgo darbu izstādi Riebiņos. 

Attīstības un plānošanas daļa
pateicas ikvienam par ieguldīto dar -
bu, organizāciju un atbalstu ple-
nēra tapšanā.

Attīstības un 
plānošanas daļa

Mākslas plenērs «Maļavuotuoju saīts
Rībeņu nūvodā» Riebiņos 2018

Mākslas plenēra dalībnieku, organizatoru un atbalstītāju kopbilde pēc iz-
stādes atklāšanas Riebiņu kultūras centrā. 
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Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

PAsĀKUMi NOVEMbRĪ
Riebiņu KC
F 24. novembrī plkst. 18.00 Riebiņu KC jauniešu

deju kolektīva «Strūga» 5 gadu dzimšanas dienas koncerts
«Mēs ciemiņus gaidīdami». Ieeja – bez maksas.

F 28. novembrī plkst. 13.00 Riebiņu, Preiļu un Ag-
lonas novada skolēnu deju sadancis «Mēs – Latvijai». 
Ieeja – bez maksas.

F 1. decembrī plkst. 20.00 Riebiņu novada pašdarbī-
bas kolektīvu un sportistu atpūtas vakars pie galdiņiem
«Dziedi un dejo ar zvaigzni». Ieeja – bez maksas.

Silajāņu KN
F 19. novembrī plkst. 14.00 svētku koncerts kopā ar

Oskaru Lustiku.
F 21. novembrī plkst. 14.00 grāmatas «Silajāņu pa-

gasts gadu simta garumā» prezentācija, piedaloties Rie-
biņu vidusskolas folkloras ansamblim «Jumalāni».

Rušonas KN
F No 1. līdz 20. novembrim – gleznu izstāde.
F 10. novembrī plkst. 14.00 senioru rudens balle.
F 10. novembrī plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa –

EUR 1.
F 16. novembrī plkst. 18.00 pasākums «Vacuo sāta» –

projekta prezentācija.
F 30. novembrī plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas mak-

sa – EUR 1.

Sīļukalna KN
F 13. novembrī plkst. 10.00 radošā darbnīca «Dāvanu

izgatavošana». Interesentiem sīkāka informācija pie KN
vadītājas.

F 25. novembrī plkst. 13.00 Baltinavas amatierteātra
«Palādas» izrāde «Sadzeivuosim». Ieeja maksa – EUR 2,
skolēniem – EUR 1.

Stabulnieku KN
F 10. novembrī plkst. 11.00 pasākums «Relikviju

stāsti». Ieeja – bez maksas.
F 10. novembrī plkst. 22.00 balle.

Galēnu KN
F 10. novembrī Galēnu senā tērpa godināšanas svēt-

ki. Plkst. 12.00 Svētā mise Vydsmuižas Romas katoļu
baznīcā, plkst. 13.00 pasākums KN. Ieejas maksa pasā-
kumā – parādi savus rakstainos cimdus. Sasildīsim Lat-
viju!

F 16. novembrī plkst. 19.00 Latvijas simtgadei veltīts
literāri muzikāls uzvedums «Es esmu saaudzis ar šo lai-
ku» – kā ceļojums Galēnu pagātnē, tagadnē un nākotnē.
Ieeja – bez maksas. Plkst. 22.00 simtgades balle kopā ar
Arni un Stasiku. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 – EUR 3,
vēlāk – EUR 4.

F 30. novembrī plkst. 19.00 muzikāls vakars pie Sta-
sika «Veco draugu sarunas», atpūtai un jautrai omai līdzi
ņemiet groziņu. Ieeja – bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 1. novembra mākslas plenēra «Maļavuotuoju

saīts Rībeņu nūvodā» dalībnieku gleznu izstāde. 
F «Īpašais cimdu stāsts». Vietējo rokdarbnieču cimdu

izstāde par godu Latvijas Republikas 100. gadadienai.
F No 2. novembra novadpētniecības izstāde «Novada

lepnums» no cikla «Novadniekam pa pēdām».
F 17. novembrī «Zaķīšu pirtiņa» – animācijas filma

un jaunās grāmatas prezentācija.
F 21. novembrī plkst. 16.00 «Varoņu meklējumos» –

krēslas stundas lasījumi pieaugušajiem.

Ar visiem novembrī paredzētajiem pasākumiem, literā-
rajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties paš -
valdības vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv
vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblio-
teka/ un http://facebook.com/riebinubiblioteka 

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

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. 
Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašval-
dības mājaslapā un informatīvajā izdevumā «Riebiņu No-
vada Ziņas».

31. oktobrī Riebiņu novada
kultūras centrā projekta «Mēs
esam dažādi, bet vienoti» ietva-
ros ar biedrības «Riebiņu no-
vada attīstības biedrība», LR
Kultūras ministrijas un biedrī-
bas «Dienvidlatgales NVO at-
balsta centrs» atbalstu tika or-
ganizēts erudīcijas konkurss
«Kultūra kā zīmju un simbolu
sistēma».

Konkursa mērķis – attīstīt mo-
tivāciju sava kultūras līmeņa, eru-
dīcijas paaugstināšanai, redzes-
loka paplašināšanai un sadarbībai.
Konkursa uzdevums: attīstīt jau-
niešu intelektuālās spējas, erudīciju
un loģisko domāšanu; sekmēt re-
dzesloka paplašināšanu, saliedēša -
nu, sekmēt valstiskās apziņas piede-
rību un paplašināt zināšanas par kul-
tūru kā zīmju un simbolu sistēmu.

Erudīcijas konkursā piedalījās
Riebiņu novada skolu 8.–9. klašu
skolēni piecu cilvēku sastāvā. Ko-
mandām tika dota iespēja pārbau-
dīt savas zināšanas četros uzde-
vumos, kur bija gan tests, gan

jāatpazīst zīmes un simboli, jā-
noskaidro, kāda kultūra attēlota
attēlā, kā arī jāsašķiro zīmes un
simboli.

Kā mājasdarbs komandām
bija jāprezentē kāda kultūra, par
ko komandas varēja iegūt papil-
dus punktus. Mājasdarbu sagata-
vošanā komandas bija īpaši pa-
centušās: tika dziedātas dziesmas,
stāstīta vēsture, dejotas dejas, iets
rotaļās un lasītas tautasdziesmas.

Sasummējot visus punktus,

par erudītākajām skolām tika at-
zītas: 1. vieta Sīļukalna pamat-
skola; 2. vieta Galēnu pamatskola
un 3. vieta – Rušonas pamatskola.

Biedrība «Riebiņu novada at-
tīstības biedrība» izsaka pateicību
skolotājiem par ieguldīto darbu
skolēnu sagatavošanai erudīcijas
konkursam.   

Attīstības un plānošanas daļa

Erudīcijas konkursā «Kultūra kā zīmju 
un simbolu sistēma» uzvar sīļukalnieši

Erudīcijas konkursa dalībnieku un atbalstītāju kopbilde

Nu jau astoto gadu Riebiņu
novada jauno mākslinieku mi-
niplenērs, izceļojies pa visām
mūsu novada skolām, tieši Lat-
vijas simtgadē atgriezās atpakaļ
Riebiņu vidusskolā, kur 2011.
gada rudenī arī tika aizsākts.

Sadarbojoties Riebiņu novada
domei un biedrībai «Riebiņu no-
vada attīstības biedrība», jau
piekto gadu Riebiņos notiek arī
mākslas plenērs «Maļavuotuoju
saīts Rībeņu nūvodā», kura dalīb-
nieki ir profesionāli mākslinieki.

24. oktobrī šie plenēri apvie-
nojās kopīgā pasākumā, kur māk-
slinieki Aivis Pīzelis (Preiļi), Al-
girdas Gaižauskas (Lietuva), Vol-
demārs Kokorevičs (Preiļi), Velga
Zvirgzdiņa (Rīga), Dārta Hapa-
nioneka (Mālpils), Ilze Griezāne
(Līvāni), Anatolijs Borodkins
(Rīga), Einārs Kvillis (Jēkabpils),
Vija Stupāne (Kastīre) un Sandra
Sabīne Jaundāldere (Jūrmala) va-
dīja meistarklases jaunajiem māk-
sliniekiem, kas vēl tikai meklē
ceļu glezniecībā. Šī radošā akti-
vitāte bija kā jauka kopā būšana,
pieredzes bagātināšana un nodo-
šana. Laika apstākļi lika izmantot
Riebiņu vidusskolas telpas, kur
no lielajiem logiem pavērās plašs
skats uz skaistām rudenīgām ai-

navām, ko bērni veiksmīgi, māk-
sliniekiem klātesot, atspoguļoja
savās gleznās.

Pasākumā piedalījās jaunie
mākslinieki no Galēnu pamatsko-
las: Kristiāna Broka, Kristīne Gri-
gorjeva, Maija Sermā, Guntis
Strods, Amanda Briška, Arturs
Rikovskis, Edīte Rimša, Samanta
Ruža, Annija Tumāne (skolotāja
Sandra Rimša), kā arī Riebiņu vi-
dusskolas skolēni: Anastasija Lei-
tāne, Lāsma Jurkāne, Anželika Mi-
hailova, Evelīna Upeniece, Sintija
Verza, Ritvars Vjakse, Viktorija
Pauniņa (skolotāja Anita Pun-
cule). Tas bija jauks piedzīvojums
ar labām emocijām un atmiņām. 

Paldies biedrības «Riebiņu no-
vada attīstības biedrība» valdes
priekšsēdētājai Inesei Jakovelei,
arī Riebiņu novada domes projektu
vadītājām Ilzei Kudiņai un Sanitai
Kabakovai par iespēju iekļaut šo
aktivitāti projekta ietvaros. Liels
paldies Riebiņu vidusskolas direk-
torei Inetai Anspokai par līdzdar-
bošanos un atbalstu mākslas ple-
nēra norisē. Paldies Riebiņu no-
vada izglītības jautājumu koordi-
natorei Evelīnai Visockai par ie-
interesētību šī pasākuma gaitā.

Riebiņu novada KIPM jomas
konsultante 

Ārija Bergmane-Sprūdža

Plenērs – meistarklase Riebiņu vidusskolā

Plenērs Riebiņos apvienojis esošos un topošos māksliniekus.

Turpinās aktivitātes projektā
«Ar saknēm ieaudzis Latgalē!»

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķpro-
grammas «Atbalsts kultūras programmām reģio-
nos» projektu konkursa «Latvijas valsts mežu un
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales
kultūras programmas 2018» ietvaros biedrība «At-
spulgs L» turpina īstenot projektu «Ar saknēm ie-
audzis Latgalē!»

Projekta aktivitātes tiek īstenotas jau no 1. jūnija.
Interesenti nāk uz aušanas nodarbībām, kā arī latvisko
rotaslietu izgatavošanas meistarklases nodarbībām.
Latvisko rotaslietu izgatavošanai nepieciešama pa-
cietība un entuziasms, te vislabāk sokas jauniešiem,
kas aktīvi iesaistās šīs aktivitātes īstenošanā. Tāpat
arī tiek gatavota izstāde no meistarklasēs darinātajiem
izstrādājumiem un radošajiem darbiem – gan mālu dienā,
gan linu dienā radītajiem. Joprojām tiek austi arī lupatu
deķi, kas tiks nodoti sociālās aprūpes centram.

Projekta vadītāja s. Grigale


