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Šogad Riebiņu novads savus
svētkus iedvesmojoši, krāšņi,
emocijām bagāti, sportiski un
saulaini svinēja divu dienu ga-
rumā – 28. un 29. jūlijā. Rie-
biņu novada iedzīvotāji un cie-
miņi satikās Riebiņu parka es-
trādē, lai atkal kopā svinētu,
priecātos, uzgavilētu un uzzie-
dētu Riebiņu novadam.

Par labu tradīciju kļuvusi pa-
gastu degustācijas un dižošanās
stendu izveide, kur pagastu teri-
toriālo pārvalžu vadītāji, saim-
nieki un saimnieces iepazīstināja
ar Latgales kulināro mantojumu,
kas sarūpēts no pašu novadā au-
dzētiem produktiem.

Šī gada Riebiņu novada svēt -
ku moto «Riebiņi zied» tika uz-
svērts vairākkārt: gan ar svētku
gājienu un pašdarbības kolektīvu
krāšņajiem priekšnesumiem, iz-
rotātajām un bagātajām pagastu
dižošanās teltīm, gan ar novada
jauniešu apbalvošanu, kuri ar
savu nodarbošanos ir pierādījuši,
ka vēlas palikt savā novadā, savā
dzimtenē – Latvijā, dibinot ģime-
nes, strādājot un attīstoties, vai-
rojot patriotismu.

Riebiņu novada svētkos no-
vada domes priekšsēdētājs Pēteris
Rožinskis pasniedza Atzinības
rakstus 15 jauniešiem, ar kuriem
lepojas viss novads. Apbalvoša-
nas ceremonijā nominācijā «Rie-
biņu novada patriots» tika sveikts
rušonietis Jānis Saulītis, kurš pēc
LLU studiju beigšanas pieņēma
lēmumu palikt dzimtajā pusē un
darboties lauksaimniecības jomā –
gaļas liellopu audzēšanā. 2016. ga-
dā viņš pārņēma zemnieku saim-
niecību un divu gadu laikā būtis -
ki palielināja saimniecībā apstrā-
dājamās zemes platību. No di-
viem govslopiem iesākumā šobrīd
saim niecībā ir vairāk nekā 40 gal -
vu liels ganāmpulks. Tāpat ir rea-
lizējis projektu lauku atbalsta pro-
grammā «Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem».

Nominācijā «Riebiņu novada
patriots» tika sveikts Intars Iva-
nāns no Stabulniekiem, kurš arī
nav nobijies no lauksaimnieka
darbiem un turpina saimniekot

vecāku iekoptajās dzimtas mājās
un tīrumos, kā arī ir IK «Sma-
ragdi» īpašnieks. Savā saimnie-
cībā Intars nodarbojas ar biolo-
ģisko gaļas lopu audzēšanu, tāpat
ir realizējis vairākus ar lauksaim-
niecību saistītus projektus, pie-
saistot arī Eiropas līdzekļus. 

Rušonietis Ivars Vucāns tika
sveikts nominācijā «Darba tikums».
Savu darba tikumu mantojis no
vecākiem un vecvecākiem. Pēc
vidusskolas beigšanas paralēli al-
gotam darbam pievērsās lauk-
saimniecībai. Šobrīd veiksmīgi
saimnieko bioloģiskajā zemnieku
saimniecībā «Zaļā birze», ko pār-
ņēma no tēva, apsaimniekojot vai-
rāk nekā 100 ha zemes.  Ir iesais-
tīts projektos «Lauku saimniecību
modernizācija» un «Atbalsts jau-
najiem lauksaimniekiem».

Nominācijā «Darba tikums»
tika sveikts arī Pāvels Skobaļevs
no Galēnu pagasta. Jaunietis ir iz-
vēlējies palikt un strādāt Latvijā,
pašmācības ceļā apgūstot autome-
hāniķa iemaņas un apzinīgi strā-
dājot autoservisā «Makra» no tā
dibināšanas brīža. Izveidojis ģime -
ni, kurā aug trīs dēli. Sabiedrībā
ir piemērs, kā saviem spēkiem
prot dzīvot, labiekārtot dzīves -
vietu un sakopt tuvāko apkārtni.

Nominācijā «Darba tikums»
tika sveikts arī riebiņietis Mei-
narts Rudzāts. Klasesbiedru acīs
ir autoritāte, vienmēr atsaucīgs,
izpalīdzīgs, sirsnīgs, gatavs palī-
dzēt ikvienam. Aktīvi palīdz Rie-
biņu ciema iedzīvotājiem, īpaši

pensionāriem – appļaut zāli, sanest
malku, darot to pašaizliedzīgi un
neprasot par to atlīdzību. Tāpat ak-
tīvi iesaistās katoļu dievnama uztu-
rēšanā un labiekārtošanā Riebiņos. 

Nominācijā «Uzņēmējdarbī -
ba» tika sveikts rušonietis Jānis
Osmanis, kurš jau pēc pamatsko-
las beigšanas uzsāka uzņēmējdar-
bību – tēvs pilnībā uzticēja ZS
«Mazbērzi» dēlam. Lai prasmīgāk
spētu darboties lauksaimniecības
jomā, ieguvis kvalifikāciju – lauku
īpašuma apsaimniekotājs. Ir papla -
šinājis gan piena/gaļas ganāmpul -
ku un zemes platības, gan atmežo -
jis esošās zemes, kopskaitā apsaim -
niekojot gandrīz 100 hektārus.

Nominācijā «Uzņēmējdarbī -
ba» tika sveikts jaunietis no Sta-
bulnieku pagasta – Juris Damba.
Juris ir jaunais uzņēmējs, mīl lau-
kus, savu vecāku dzimtās mājas un
iekoptos tīrumus, tādēļ nodarbo-
jas piemājas saimniecībā ar piena
lopkopību, kā arī veic individuālo
darbu visā novada teritorijā.

Sergejs Škuratovs no Sila-
jāņu pagasta arī tika sumināts no-
minācijā «Uzņēmējdarbība». Ser-
gejs ir jaunākais uzņēmējs Sila-
jāņu pagastā. Sergejam pieder
savs autoserviss. Viņam nav trūcis
uzņēmības un drosmes uzdrīkstē-
ties uzsākt servisa darbību savās
dzimtajās mājās, rādot piemēru
vienaudžiem, ka ar savu darbu
vari ne tikai nodrošināt iztiku un
uzņēmuma darbību, bet arī popu-
larizēt sava novada vārdu. 

(Turpinājums 3. lpp.)

Riebiņu novada svētki 2018 – Riebiņi zied!

Domes priekšsēdētājs un novada jaunieši, kas savu nākotni saista ar 
uzņēmējdarbību Riebiņu novadā. Novada svētkos kopumā tika godināti
15 novada jaunieši.

Jaunais 2018./2019. mācību gads ir sācies, un visas
novada izglītības iestādes pirmajā mācību dienā – 
3. septembrī vēra vaļā savas durvis. 2018./2019. mācību
gadu novada izglītības iestādēs uzsāka 473 izglītojamie.
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, kopējais au-
dzēkņu skaits ir samazinājies par 20 bērniem.

Dravnieku pamatskolā mācīsies 30 skolēni un apmek-
lēs arī 7 pirmsskolas bērni, Galēnu pamatskolā – 60 sko-
lēni un 22 pirmsskolas bērni, Rušonas pamatskolā – 56
skolēni un 37 pirmsskolas bērni, Sīļukalna pamatskolā –
16 skolēni un 5 pirmsskolas bērni, Riebiņu vidusskolā –
181 skolēns, bet Riebiņu PII «Sprīdītis» – 59 bērni.

Lai uzņemtu skolēnus, arī šogad pašvaldība investēja
līdzekļus skolu remontdarbos. Vasaras periodā veikts Rie-
biņu vidusskolas mājturības un tehnoloģiju kabineta ka-
pitālremonts, kā arī ieklāts bruģa celiņš uz Riebiņu pirms -
skolas izglītības iestādi «Sprīdītis».

Jāpiebilst, ka Riebiņu novada dome noslēgusi līgumu
ar LR Kultūras ministriju par iesaistīšanos Latvijas simt-
gades programmas iniciatīvā «Latvijas skolas soma». Mēr-
ķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā mācību satura un pro-

cesa ietvaros katrs 1.–12. klases skolēns klātienē izzina
Latvijas dabas un kultūras vērtības, vēsturi, iepazīst zi-
nātnes sasniegumus. Tādējādi ir paredzēts valstiski stip-
rināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskumu,
valstiskās piederības apziņu, paaugstināt izglītības kvali-
tāti, kā arī mazināt sociālo nevienlīdzību. Tiks piešķirti
finanšu līdzekļi, kas paredzēti, lai skolēniem segtu ieejas
biļešu maksu, transporta un viesizrāžu izmaksas.

6. septembrī «Arēnā Rīga» tika organizēts «Latvijas
skolas soma» atklāšanas pasākums, kurā piedalījās arī Rie-
biņu novada delegācija 11 dalībnieku sastāvā: Galēnu pa-
matskolas skolēni Annija Tumāne un Vjačeslavs Litvja-
kovs, no Dravnieku pamatskolas Sarma Vītoliņa, no Ru-
šonas pamatskolas Mārtiņš Paeglis un Amanda Reča, no
Riebiņu vidusskolas 4 skolēni – Evija Bergmane-Sprūdža,
Viktorija Nagle, Ritvars Vjakse un Dana Patrejeva, kā arī
Riebiņu vidusskolas skolotāja, novada interešu izglītības
un audzināšanas jomas konsultante Rita Pudāne un izglī-
tības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Dalībnie-
kiem bija iespēja apmeklēt interaktīvo izstādi un noskatīties
multimediālu koncertu «100 Latvijas stāsti 100 minūtēs.»

Lai zinātkāre un labas sekmes mācībās, apzinīgi pa-
veikts darbs, panākumi olimpiādēs, konkursos, sportā, kā
arī radošums, pozitīva attieksme vienam pret otru, drau-
dzība un sadarbība ir dāvana Latvijai jubilejā!

Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore
Evelīna Visocka

Riebiņu novada delegācijas kopbilde «Latvijas skolas soma»
atklāšanas pasākumā.

Patriotisku 2018./2019. mācību gadu!

6. oktobris – 13. Saeimas vēlēšanas
Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas.

Saeimas vēlēšanu kārtība noteikta Satversmē, Saeimas vēlēšanu li-
kumā, kā arī vairākos citos tiesību aktos. Saeimas vēlēšanu rīkošanā
ir iesaistītas trīs līmeņu vēlēšanu komisijas – Centrālā vēlēšanu ko-
misija, 119 republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas, kā arī
vairāk nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju Latvijā un ārvalstīs.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri

vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Saeimas vēlēšanās vēlētāji
drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību
vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu. Savukārt vēlētā-
jiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018.
gada 24. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no plkst. 7.00

līdz 20.00. Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs
dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju
nodot balsi glabāšanā. Šāda iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, no plkst. 17.00
līdz 20.00, ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00 un piektdien, 
5. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot
balsi glabāšanā, tiks izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo.
Pašvaldībās, kur balsstiesīgo skaits ir lielāks par 20 000, šādi iecirkņi iekār-
tojami ar aprēķinu, lai uz pilniem 20 000 balsstiesīgo būtu viens iecirknis.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī,
šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var balsot savā at-
rašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. oktobra
līdz 6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā
vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi Riebiņu novadā

Iecirkņa Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
numurs
715. GALĒNU PAGASTA TERITORIĀLĀS Liepu iela 1, Galēni,

PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS Galēnu pag., Riebiņu nov.

718. RIEBIŅU NOVADA DOMES ĒKA Saules iela 8, Riebiņi, 
Riebiņu pag., Riebiņu nov.

720. RUŠONAS PAMATSKOLA Liepu iela 5A, Kastīre, 
Rušonas pag., Riebiņu nov.

722. SILAJĀŅU PAGASTA TERITORIĀLĀS Miera iela 1, Silajāņi,
PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS Silajāņu pag., Riebiņu nov.

723. SĪĻUKALNA PAGASTA KULTŪRAS NAMS Latgales iela 1, Sīļukalns,
Sīļukalna pag., Riebiņu nov.

724. STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS Skolas iela 3, Stabulnieki, 
Stabulnieku pag., Riebiņu nov.



2. 2018. gada septembris

Veiksmīgi aizvadīti Rušonas ezera svētki 
Riebiņu novada pašvaldības

komanda Rušonas pagasta atpū-
tas bāzē «Silmalas» 4. augustā
realizējusi vienu no vērienīgāka-
jām projekta aktivitātēm – brīv-
dabas festivālu «Rušonas ezera
svētki». Pasākums tika rīkots pro-
jekta Nr. LLi – 349 «ekotūrisma
attīstība Latvijā un Lietuvā, izman -
tojot ūdens resursus» («Learn
eco travel»), ko līdzfinansē inter-
reg V-A Latvijas–Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programma
2014.–2020. gadam, ietvaros.

Ņemot vērā projekta mērķi – at-
tīstīt reģiona pievilcību, kopīgi uzla-
bojot tūrisma atpūtas vietas pie
ūdens objektiem, izveidojot jaunus
ekotūrisma produktus un pakalpo-
jumus, tādējādi palielinot Aukštaiti-
jas Lietuvā un Latgales Latvijā pie-
robežas  apmeklētāju skaitu, pasā-
kums tika organizēts visu vecumu
iedzīvotājiem, jo īpaši ģimenēm ar
bērniem. Festivālu apmeklēja arī
projekta partneru delegācijas no
Molētu un Anīkšču pašvaldībām Lie-
tuvā, kā arī kaimiņu kolēģi no Prei-
ļiem un Aglonas, Panevēžas pašval-
dības, Gražutes un Sartu reģionālā
parka direkcija.

Festivāla ietvaros tika aktualizēti

vides aizsardzības jautājumi, ap-
meklētājus iesaistot dažāda veida
radošajās darbnīcās. Rīta agrumā
norisinājās sacensības makšķerē-
šanā, ko organizēja Riebiņu novada
attīstības biedrība. Labākais loms
šoreiz bija Aleksandram Suško. Die-
nas garumā sportisko garu uzturēja
volejbolisti, kas cīnījās Riebiņu no-
vada pludmales volejbola finālsa-
censībās «Riebiņi 2018», kurās uz-
varas laurus plūca vīru duets – Jurijs
Dimitrijevs un Kristaps Čakšs (Rē-
zekne/ Dagda).

Bērnu priekam bija sagatavota
plaša programma ar izglītojošām
meistarklasēm un izklaides iespē-
jām. Keramikas darbnīcu «Augu at-
spiedumi mālā» vadīja Kristīne Nic-
mane, «Dabas laboratorijā» bija ie-
spēja darboties ar dažāda veida ma-
teriāliem, veidojot skaistus darbus.
Ļoti aizraujoša bija Dabas izzināša-
nas darbnīca un ekspedīcija dabā
ar Daugavpils Sikspārņu centra bio-
logiem. Ezera krastā varēja aplūkot
un iepazīties ar dažādiem rāpuļiem
un ūdens dzīvniekiem, kas atvesti
līdzi, kā arī izpētīt Rušonas ezera
iemītniekus. Bērnu priekam un iz-
klaidei pieejamas bija piepūšamās
atrakcijas un veiklības trase kokos

«Meža kaķis». Visas dienas garumā
aktivitātes norisinājās arī ezerā –
apmeklētāji varēja izmantot un ie-
mēģināt SUP dēļus, kanoe laivas,
vizināties ar motorlaivu un, protams,
baudīt ūdens priekus peldoties.

Stiprinot savstarpējo sadarbību,
festivālā piedalījās un meistarklasi
kokgriešanā rādīja divi amatnieki no
Gražutes un Sartu reģionālā parka.

Pieaugušo auditorijai tika piedā-
vāta lekcija par veselīgu uzturu un
aktīvu dzīvesveidu «Daba ārstē»
speciālistes Lilitas Kivlenieces va-
dībā. Tāpat bija interesenti, kas iz-
baudīja pirts procedūras un rituālus,
šo meistarklasi vadīja pirtniece Anita
Reščenko.

Vakarā tika sumināti šogad piln-
gadību sasniegušie jaunieši Riebiņu
novada Jaunības svētkos, kuri die-
nas garumā izbaudīja festivālā pie-
dāvātās atrakcijas un izklaides ie-
spējas.

Ezera svētku koncertprogram -
mā ar priekšnesumiem priecēja Ru-
šonas pagasta dejojošie pašdarb-
nieki (vadītāja Dina Staškeviča),
Preiļu BJC popgrupa «Lāsītes» (va-
dītāja Daina Erta), kā arī ciemiņi no
Lietuvas – Anīkšču kultūras centra
deju grupa «Gojus» un vēsturisko

deju studija «Baltoji Pavana» (va-
dītāja Jūrate Useliene).

Karstasinīgā koncertprogrammā
«Dolce Vita – Saldā dzīve» uzstājās
mākslinieks Roberto Meloni ar at-
raktīvajiem dejotājiem no Kubas un
Brazīlijas, kā arī pianists Anatolijs
Livča. Savukārt nakts balli ezera
krastā skandināja grupa «Nakts
Ekspresis» un DJ Rūdis. 

Riebiņu novada Attīstības un plā-
nošanas daļas vārdā pateicos kolē -
ģiem, kas palīdzēja un iesaistījās pa-
sākuma organizēšanā, atpūtas bāzes
«Silmalas» īpašniekiem – Zalānu
ģimenei par palīdzību un viesmīlību,
un, protams, apmeklētājiem par
skaistiem svētkiem! 

Projekta koordinatore 
Antra meluškāne 

Rušonas ezera svētkos karstasinīgus priekšnesumus varēja bau dīt ar
mūziķi Roberto Meloni un atraktīvajām dejotājām no Kubas. 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija
īsteno projektu «Veselības veicināšanas un slimī-
bas profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasā-
kumi Riebiņu novadā, 1. kārta». Projekta ietvaros,
laika posmā no 23. jūlija līdz 25. jūlijam un no 8. au -
gusta līdz 10. augustam tika organizētas nometnes
novada bērniem par garīgās veselības nozīmi.

Garīgā veselība ir daļa no bērnu vispārējā veselī-
bas stāvokļa. Tāpēc arī nometņu uzdevumi bija veicināt
bērnu garīgo veselību, aplūkojot dažādas dzīves si-
tuācijas un notikumus, jūtu, domu, rīcību mijiedarbību,
aplūkojot dažādus uzvedības modeļus, iesaistot bērnus
dažādās radošajās darbnīcās, aktivitātēs, lomu spēlēs,
fiziskās aktivitātēs, veselīga uztura un dzīvesveida ak-
tivitātēs, kā arī citās. Katrā nometnē piedalījās 25 bērni,
kopā – 50 bērni.

Projekts arī turpmāk paredz daudzveidīgus pasā-
kumus, tajā skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas
nodarbības veselības veicināšanai un slimību primārai
profilaksei. Rudenī atsāksies vingrošanas, nūjošanas,

aerobikas nodarbības, deju un kustību terapija, mākslas
terapijas nodarbības, nodarbības māmiņām un topo-
šajām māmiņās, kā arī tiks rīkota Veselības un uztura
svētku diena, informatīvās kampaņas gan par sirds
veselību, gan Pretvēža diena, kā arī praktiskas nodar-
bības par ekonomisku uztura pagatavošanu un citas
aktivitātes. 

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rī-
kotajos pasākumos un piedalīties bezmaksas.

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas-
lapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un piedalīties
rīkotajos pasākumos bez maksas.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības program-
mas «Izaugsme un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai spe-
cializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» tre-
šās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi uzņē-
mējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav
nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldī-
bas» projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/013 «Komercdarbības teritoriju
un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu
novada Galēnu pagastā» un projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/014 «Ko-
mercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras
attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā».

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/i/013 «Komercdarbības teritoriju
un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība
Riebiņu novada Galēnu pagastā» mērķis ir izveidot vidi ko-
mercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot
satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada
ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ie-
tvaros tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pār-
būve Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem –
autoceļš Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km 0,00–1,00 pārbūve,
autoceļa Nr. 27 Gribolva–ZS Liepas km 0,00–0,40 pārbūve
un autoceļa Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km 0,00–0,45, asfaltbe-

tona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizāci-
jas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autor -
uzraudzība, projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie
(sīkie) vai vidējie komersanti. 

Projekta rezultātā izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pa-
gasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km
0,00–1,00, Nr. 27 Gribolva–ZS Liepas km 0,00–0,40 un Nr.
30 Gribolva–Vecbeči km 0,00–0,45 pārbūve būvprojekts. Pro-
jekta ietvaros tiks veikta autoceļu Gribolva–Apšu mājas pār-
būve 0,00–1,00 km, Gribolva–ZS Liepas pārbūve 0,00–0,40
km, Gribolva–Vecbeči pārbūve 0,00–0,45 km ceļa klātnes
pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļu-
vei komersantu uzņēmumiem. Projekta ietvaros veikta Riebiņu
novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gri-
bolva–Apšu mājas km 0,00–1,00 pārbūves, Nr. 27 Gribolva–
ZS Liepas km 0,00–0,40 pārbūves, Nr. 30 Gribolva–Vecbeči
km 0,00–0,45 pārbūves autoruzraudzība un būvuzraudzība.
Piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta
vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta pub-
licitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu. Projekta izmaksu
un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti spe-
ciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām
investīcijām infrastruktūrā veiks nefinanšu investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņē-
mumā EUR 535 500,00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba
vietas.                 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota
un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra
Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības
attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un darba-
vietu radīšanai.   

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 630
000,00, no tiem ERAF finansējums ir EUR 535 000,00, valsts
budžeta dotācija – EUR 28 350,00, pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 6 6150,00.   

Projekta īstenošanas vieta ir Riebiņu novada Galēnu pa-
gasta administratīvā teritorija. Projekta realizācijas periods
01.12.2017.–31.12.2018.

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/i/014 «Komercdarbības atbal-
stam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Sta-
bulnieku pagastā, Riebiņu novadā» mērķis ir izveidot vidi
komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta

teritorijā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā pa-
augstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radī-
šanu. Projekta ietvaros tiks veikta tehniskā projekta izstrāde,
ceļa seguma pārbūve ceļa posmam 1,11–1,69 km, asfaltbe-
tona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizāci-
jas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autor -
uzraudzība, projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie
(sīkie) vai vidējie komersanti. 

Projekta rezultātā izstrādāts «Riebiņu novada Stabulnieku
pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi–Meža Mičulīši
posma km 1,11–1,69 pārbūve» būvprojekts. Projekta ietvaros
tiks veikta Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6
Krištobi–Meža Mičulīši posma km 1,11–1,69 ceļa klātnes pār-
būve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei
komersantu uzņēmumiem, kā arī transportam, kas veic sara-
žotās produkcijas transportēšanu. Projekta ietvaros veikta
Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 6 Krištobi–Meža Mičulīši posma km 1,11–1,69 pārbūves
autoruzraudzība un būvuzraudzība. Piesaistot projekta vadītāju
un grāmatvedi, veikta projekta vadības nodrošināšana. Pro-
jekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par pro-
jekta īstenošanu. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes zi-
ņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifi-
kāciju un zināšanām.

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām
investīcijām infrastruktūrā veiks nefinanšu investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņē-
mumā EUR 130 000,00 apmērā, kā arī radīs 4 jaunas darba
vietas.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota
un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra
Riebiņu novada Stabulnieku pagasta komersantu komercdar-
bības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un
darbavietu radīšanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 152 941,18,
no tiem ERAF finansējums ir EUR 130 000, pašvaldības līdz-
finansējums – EUR 16 058,83 un valsts budžeta dotācija –
EUR 6882,35, neattiecināmās izmaksas – EUR 19 294,72.

Projekta īstenošanas vieta ir Riebiņu novada Stabulnieku
pagasta administratīvā teritorija. Projekta realizācijas periods
01.12.2017.–31.12.2018.

Attīstības un plānošanas daļa

turpinās komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide
Riebiņu novada Galēnu un Stabulnieku pagastā

Par būvdarbiem uz autoceļiem Galēnu un Stabulnieku pa -
gastā liecina uzsāktie darbi un izvietotās informatīvās zīmes
par projektu realizāciju.

tika noorganizētas nometnes bērniem
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mes sēde

Piešķir līdzekļus
Izskatot biedrības «Latgales reģionālā pensio-

nāru apvienība», kuras sastāvā ir arī Riebiņu novada
pensionāru biedrība, vēstuli par atbalstu biedrības
10 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai, novada
domes deputāti nolēma piešķirt EUR 50,00, šos lī-
dzekļus paredzot no projektu līdzfinansējumam plā-
notajiem līdzekļiem.

Domes sēdē vienbalsīgi nolemts piešķirt Galēnu
pamatskolai papildus finansējumu Speciālās izglītības
programmas pedagogu apmācībai EUR 520,00 ap-
mērā no pārējai izglītībai paredzētajiem līdzekļiem.

Izskatot «Riebiņu novada attīstības biedrība»
vēstuli par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
«VPDK «Amizieris» dalība tautas mūzikas festivālā
Moldovā», nolemts piešķirt biedrībai līdzfinansē-
jumu EUR 1000,00 apmērā iepriekšminētā pro-
jekta realizācijai, atvēlot līdzekļus no tūrismam pa-
redzētajiem izdevumiem. Kopējās izmaksas – 
EUR 4500,00, no KKF – EUR 2000, no pašvaldī-
bas – EUR 1000, dalībnieku pašfinansējums – 
EUR 1500.

Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai
Izskatot Stabulnieku pagasta Stabulnieku ciema

daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īrnieku iesniegumus
par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, kon-
statēts, ka minētās daudzdzīvokļu mājas un zemes-
gabali, uz kuriem atrodas mājas, ir reģistrētas Ze-
mesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

Domes sēdē nolemts reģistrēt zemesgrāmatā uz
Riebiņu novada pašvaldības vārda deviņus dzīvokļu
īpašumus, kuri ietilpst zemes un būvju īpašumā:
Jaunā iela 5A ar kadastra numuru 7680 004 0344,
Jaunā iela 5 ar kadastra numuru 7680 004 0477,
Skolas iela 5 ar kadastra numuru 7680 004 0345 un
Skolas iela 8 ar kadastra numuru 7680 004 0346. 

Nolemts nodot atsavināšanai izīrētos dzīvokļus,
kuri minēti domes sēdes lēmumā, daudzdzīvokļu
mājās Stabulnieku pagastā, dzīvojamo māju kop -
īpašuma, palīgēku (ja tādas ir īpašuma sastāvā) un
zemesgabala domājamās daļas, tos pārdodot par
brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļu īrniekiem. Pri-
vatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un
nodrošināt atsavināšanas procesu. 

Noteikt, ka nosacīto cenu veido kadastrālā vērtība
(saskaņā ar VZD informāciju) un atsavināšanas iz-
devumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1 priv. sert. x 39,84
EUR (privatizācijas sertifikāta vērtība – 28 lati).

Noteikt atlaidi ne vairāk kā 20 % apmērā no ka-
dastrālās vērtības par īres tiesību pirkšanu no paš -

valdības un par kapitālieguldījumiem saskaņā ar paš -
valdības izziņu un apliecinošiem dokumentiem.   

Piešķir līdzfinansējumu projektam
Domes sēdē vienbalsīgi pieņemts lēmums pare-

dzēt līdzfinansējumu EUR 1027,00 apmērā projek-
tam «Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles
un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstinā-
šanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs» (projekta ko-
pējās izmaksas ir EUR 6846,00, pašvaldības līdzfi-
nansējums – 15 % apmērā no attiecināmajām iz-
maksām) no projektu līdzfinansējumiem paredzē-
tiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.  

Apstiprina iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu ie-
pirkumos. Nolemts slēgt līgumu:

‚ Ar SIA «Rēzeknes Nams» par tehniskā pro-
jekta izstrādi un autoruzraudzību Riebiņu novada
sociālo pakalpojumu saņemšanas centra «Atspē-
riens» ēkai, kas atrodas Viļānu ielā 2a, Riebiņos,
Riebiņu novadā ar piedāvāto līgumcenu EUR 19
600,00 bez PVN;

‚ ar SIA «PRO R-MOTORS» par kvadracikla
iegādi projekta «Zivju resursu kontroles un aizsar-
dzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Rie-
biņu novada ūdenstilpnēs» ietvaros ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 10 000,00 bez PVN;

‚ ar SIA «LEKON» par mēbeļu iegādi Riebiņu
novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 3435,46 (iepirkuma 1. daļa) bez PVN;

‚ ar SIA «Lazurīts S» par mēbeļu iegādi Rie-
biņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgum-
cenu EUR 2489,62 (iepirkuma 2. daļa) bez PVN;

‚ ar SIA «LEKON» par mēbeļu iegādi Riebiņu
novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 1104,00 (iepirkuma 3. daļa) bez PVN;

‚ ar SIA «Warss+» par būvprojekta izstrādi
un autoruzraudzību tūrisma un dabas izziņas infra -
struktūras izveidei īpaši aizsargājamo ainavu apvidū
«Kaučers» ar piedāvāto līgumcenu EUR 6200,00
bez PVN;

‚ ar SIA «Road Lat» par būvuzraudzības veik-
šanu objektā «Riebiņu novada Galēnu pagasta paš -
valdības autoceļa Nr. 30 Gribolva–Vecbeči posma
km 0,45–0,82 pārbūve» ar piedāvāto līgumcenu
EUR 8976,00 bez PVN.

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

Šī gada februārī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu
iesniegtajam projektam «mans stāsts stiprai Latvijai» Valsts Kultūr-
kapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā «Latvijai 100». Projekta mēr-
ķis – izstāstīt Riebiņu novada stāstu, stiprināt piederības sajūtu sa-
vam novadam un savai valstij, veidot kopīgu nākotnes Latviju. Pie-
šķirtais finansējums projekta īstenošanai no VKKF mērķprogram -
mas – eUR 3000,00.

Gaidot Latvijas valsts simtgades svētkus, šī gada 18. maijā Riebiņu
novada kultūras centrā tika īstenots projekts – «Mans stāsts stiprai Lat-
vijai». Pašdarbības kolektīvi, bērni, jaunieši, sirmgalvji tika iesaistīti uz-
veduma tapšanā, lai ar konkrētām darbībām atstātu arī paliekošas vērtī-
bas – radītu un uzturētu kopības sajūtu un tradīcijas, turpinātu sakopt
kultūrtelpu, aktualizētu publisko vēsturi, kā arī mudinātu domāt nākotnes
perspektīvā. 

Koncertuzveduma laikā skatītāji ļāvās emocijām, klausoties bijušās
skolotājas Valentīnas Skuteles dzīvesstāstu, ko paspilgtināja projekcijas
ar iedzīvotāju iesūtītajām fotogrāfijām, kuras pauda līdz pat 100 gadu
senus notikumus. Plīvojot augstu paceltiem Latvijas karogiem, tika izdejots
un izdziedāts maizes ceļš. Gan maizei, gan Latvijai ir savs kopīgs stāsts.
Tāpat kā maizei ir vajadzīgs grauds, tā Latvijai – cilvēks. Mēs zinām, ka
mūsu Riebiņu novada graudā ir maizes spēks, kas saules siltuma un ze-
mes spēka smēlies. Kad sauja pilna ar zeltainiem graudiem, tad zinām,
ka būs pārticība un galdā celta maize. Koncertuzvedums bija kā vēlējums
visai tautai, lai Latvijas uzartie lauki būtu auglīgi un caur maizes kumosu
nestu svētību cilvēkbērnam.

Patriotisku jūtu piepildītu koncertu sniedza Daumants Kalniņš ar
koncertprogrammu «Atspulgi», kas tika rīkots un atbalstīts VKKF mērķ-
programmas «Latvijai 100» projekta «Mans stāsts stiprai Latvijai» ietvaros. 

Riebiņu novada kultūras centra komanda pateicas Riebiņu novada
domei un Attīstības un plānošanas nodaļas darbiniekiem par atbalstu.
Lai mums ir prieks satikties un piedzīvot patīkamus brīžus Riebiņos! 

Riebiņu KC pasākumu organizatore
ilze Piskunova 

(Sākums 1. lpp.)

Nominācijā «Sports» tika sveikta Sigita Priže-
voite no Sīļukalna pagasta. Sigita var lepoties ar
labiem sasniegumiem vieglatlētikas disciplīnās un
minifutbolā. Viņa ir pārstāvējusi novadu Latvijas
jaunatnes olimpiādē Valmierā, startē Latvijas čem-
pionāta sacensībās.

Nominācijā «Sports» tika sveikti vēl divi jau-
nieši – brāļi Iļja un Ivans Piskunovi no Silajāņu
pagasta. Abi vienmēr piedalījušies individuālajās
sacensībās, izcīnot godalgotas vietas, taču šobrīd
pierādījuši, ka prot strādāt arī komandā, jo abiem
brāļiem ir labi rezultāti futbolā.

Nominācijā «Kultūra» tika apbalvots Matīss
Teilāns no Sīļukalna, kurš ir viens no aktīvākajiem
pagasta pašdarbniekiem – vairākus gadus dejoja
jauniešu deju kolektīvā, bet šobrīd ir vidējās paau-
dzes deju kolektīva pamatsastāvā, kā arī apmeklē
jauniešu deju kolektīva mēģinājumus. 

Nominācijā «Kultūra» tika sveikts arī galēnietis
Arnis Erts, kurš ir izvēlējies dzīvot dzimtajos Ga-
lēnos, izveidojis ģimeni un audzina dēlu, kā arī ak-
tīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē – dejo deju kolek-
tīvā «Amizieris», spēlē teātra pulciņā «Punculīši»
un piedalās dažādos projektos vides labiekārtošanā.

Līga Uzulnīce no Riebiņu pagasta arī tika
sveikta nominācijā «Kultūra». Līga jau divus gadus
ir jauniešu deju kolektīva «Strūga» vadītāja. Pati
atzīst, ka ir neizsakāmi priecīga, ka izdodas motivēt
jauniešus ar prieku mērot ceļu no dažādām Latvijas
pilsētām, lai nedēļas nogalēs mācītos jaunas dejas
un gatavotos deju skatēm, koncertiem un dažādiem
novada pasākumiem.

Nominācijā «Brīvprātīgais darbs» tika sveikta
riebiņiete Evija Meluškāne, kas ir izpalīdzīga,
gudra, draudzīga, sabiedriska un atsaucīga. Meitene
dzied popgrupā «Marmelādes» un Riebiņu draudzes
korī, dejo JDK «Strūga» un iesaistās dažādās sa-
biedriskajās aktivitātēs.

Pēc novada jauniešu godināšanas un svētku liel-
koncerta īstu ziedu un mūzikas krāsainību uzbūra
absolūts jaunums Baltijā – performance «Ziedu
Duets». Apvienojoties latviešu profesionālākajiem
dekorāciju un butaforiju meistariem, lielformāta šu-
vējiem, dizaineriem un māksliniecei, izveidotas di-
vas milzīgas «dzīvās» lelles, kuras vizuāli līdzinās
milzu karaliskiem ziediem ar tropu dekoriem. Katra
lelle patiešām ir dzīva, jo tās ķermenis no galvas
līdz viduklim pieder Latvijā zināmiem mākslinie-
kiem – Latvijas Nacionālās operas tenoram Jurim
Vizbulim un Latvijas Nacionālās operas soprānam
Laurai Teivānei. Pēc krāšņo ziedu koncerta visi tika
aicināti un zaļumballi līdz rītausmai kopā ar grupu
«Velves».

Svētki turpinājās arī nākamās dienas rītā ar diev-
kalpojumu Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas ka-
toļu baznīcā un vēlāk SIA «Trīs vītolu staļļi» zirg -
audzētavā, kur jātnieki no vairākām Latvijas pilsē-
tām sniedza skatītājiem paraugdemonstrējumus jā-
šanas sportā.

Riebiņu novada pašvaldība pateicas visiem at-
balstītājiem un svētku dalībniekiem, mājražotājiem,
sponsoriem un novada iestāžu darbiniekiem par at-
balstu un nesavtīga darba veikšanu. 

Sabiedrisko attiecību speciālists 
Rolands Naglis

Projekta ietvaros Riebiņu novada kultūras centrā varēja baudīt Dau -
manta Kalniņa uzstāšanos koncertprogrammā «Atspulgi».

Riebiņu novada svētki 2018 – Riebiņi zied!

Sagaidot Latvijas simtgadi,
īstenots VKKF projekts



Nekustamā īpašuma izsole
Riebiņu novada dome 2018. gada 12. oktobrī plkst. 11.00 Rie-

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

Izsoles sākumcena – EUR 20 000,00. Izsoles kāpuma solis ir
EUR 1 000,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā no-
drošinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu
novada domes norēķinu kontā AS «SEB BANKA», kods UN-
LALV2X, 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 pa tālruni 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. oktobrī plkst. 10.00. Izsoles dalībnieku pie-
dāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi «Izsolei «Tau-
reņi», Rušonas pagasts, Riebiņu novads».

4. 2018. gada septembris

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 SePtemBRī
Silajāņu KN
F 19. septembrī plkst. 14.00 dzejas pēcpusdiena «Tik-

simies rudenī».  

Sīļukalna KN
F 26. septembrī plkst. 11.00 Miķeļdienas pasākums

«Dārzeņi mūsu dārzā». 
F No 26. līdz 29. septembrim izstāde «Rudens veltes».
F 29. septembrī plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa «Pal-

dies Par Dejām». Ieejas maksa – EUR 4.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 6. septembra līdz 5. oktobrim novadpētniecības

izstāde «Vējdzirnavas Stabulniekos».
F 17. septembrī dzejas dienu ietvaros tikšanās ar dzej-

nieci, pedagoģi un publicisti Ivetu Ratinīku «Apslēptais
un nezūdošais». Muzikālais pavadījums – Rolands Naglis.

F 21. septembrī plkst. 11.00 Ināra Vasiļevska iepazīs -
tinās ar bioloģiskās saimniekošanas jaunumiem. Veselīgi
našķi – čipsi no bietēm un ķirbjiem. No cikla – Gostu laiks.

F 28. septembrī plkst. 14.00 lasīšanas konkursa no-
slēgums.

Ar visiem septembrī paredzētajiem pasākumiem, lite-
rārajām 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. Mate-
riāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mā-
jaslapā un informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».

Pirmajos Latvijas senioru sa -
dziedāšanās svētkos, kas notika
18. augustā, pirmā valsts Mini s -
tru prezidenta un pēdējā pirms -
kara Latvijas prezidenta Kārļa
Ulmaņa piemiņas muzejā «Pik-
šās», kurš atrodas Zemgales lī-
dzenumā starp Jelgavu un Do-
beli, piedalījās seniori no Lat-
gales, Vidzemes, Kurzemes un
Zemgales, kopskaitā 43 ansam-
bļi ar gandrīz 600 dalībniekiem.

Latgales reģionu pārstāvēja:
Preiļu senioru vokālais ansamblis
«Virši» (vad. Karīna Santa Oša),
apvienotais Vārkavas senioru vo-
kālais ansamblis «Melodīvas»
(vad. Līga Gžibovska), Riebiņu
senioru vokālais ansamblis «Ilū -
zija» (vad. Līga Gžibovska),
Krāslavas senioru vokālais an-
samblis «Rudzutaka» (vad. Anto-
ņina Tuče) un Līvānu senioru vo-
kālais ansamblis «Līvas» (vad.
Ilona Balaško).

Baudījām ļoti krāšņu koncertu
divās daļās, brīnišķīgu laiku, garšī -
gas pusdienas, apskatījām 20. gs.
sākuma lauku sētas darba rīkus,

zemnieku istabas, manteļskur-
steni, klēti, labi atpūtāmies, ne-
steidzīgi baudījām lauku plašumu
un mieru sakoptajā un ainaviski
harmoniskajā muzeja teritorijā.

Mūsu senioru grupas brau-
ciens uz šiem svētkiem bija īpašs
ar to, ka braucām kopā ar Latgales
reģionālās pensionāru apvienības
priekšsēdētāju Helēnu Piziču, kas
paliks ilgi atmiņā ar īpašo gaisotni

un dziesmām visas dienas ga-
rumā. Pateicamies ansambļu va-
dītājai Līgai Gžibovskai par ie-
guldīto lielo darbu repertuāra sa-
gatavošanā un vairāku ansambļu
apvienošanā.

Senioru biedrības «Riebiņu
varavīksne» vokālā ansambļa

«Ilūzija» dalībniece
Valentīna Skutele

Latvijas seniori – valsts simtgadei

Latgales reģiona seniori sadziedāšanās svētkos.

24. septembris šogad Latvijā būs brīvdiena
Riebiņu novada dome informē, ka šogad ar Saeimas lēmumu par brīvdienu noteikta pirmdiena,

24. septembris, kad Latviju apmeklēs Romas pāvests Francisks.

Roberta Mūka muzeja ekspozīcijas modernizēšana
Roberta Mūka muzejā tiek īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda

(VKKF) atbalstīts muzeju programmas projekts «Digitalizētas muzeja
ekspozīcijas izveide krājuma izpētes rezultātu pieejamības no-
drošināšanai». Projekta mērķis – sekmēt muzeja krājuma izpētes re-
zultātu pieejamību plašākai mērķauditorijai ar digitalizētas un moder-
nizētas ekspozīcijas palīdzību un veicināt muzeja konkurētspējas at-
tīstību, paplašinot muzeja krājuma izpētes un izmantošanas iespējas
atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

Projekta īstenošanas gaitā ir modernizēta muzeja ekspozīcija, Roberta
Mūka atpūtas telpa aprīkota ar viņa dzejoļu projicēšanas interaktīvo sistēmu
un dažādu skaņu ierakstu atskaņošanas avotu sistēmu ar attālinātu vadību.

Īstenojot projektu, ekspozīcija kļuvusi mūsdienīgāka, interesan-
tāka, pievilcīgāka, informatīvāka un mijiedarbīgāka dažādām vecuma
grupām. Muzeja apmeklētāju izglītošana kļuvusi uz diskusiju rosi-
noša, tā veicina līdzdarbošanos un intelektuālo spēju pilnveidi. De-
monstrētie videosižeti rada autora klātbūtnes efektu, pastiprinot stās-
tījuma patiesumu un nozīmību. Roberta Mūka dzīves laikā praktizētās
filozofijas atskaņošana un skaidrošana rosina uz aktīvu līdzdarbību
viņa filozofijas interpretēšanā un iedzīvina autora radošo darbību.
Projicējot Roberta Mūka dzeju, kas aktivizēta, atskaņojot rakstām-
mašīnas klaboņu, tiek panākta Mūkam piederošo rakstāmmašīnu
darbības imitācija. Projekts uzlabo muzeja darba kvalitāti, ievieš
jaunas darba formas, kas ļauj iepazīt muzeja krājumu.

Projekta prezentācijas pasākums Roberta Mūka muzejā no-
tiks 2018. gada 26. septembrī plkst. 14.00.

Valsts izglītības un attīstības aģentūra ir uzsākusi
trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības fondu pie-
augušo izglītības projektā «Nodarbināto personu pro-
fesionālās kompetences pilnveide». tajā ikviens
strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu ve-
cuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības
nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu
kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā. Riebiņu
pašvaldībai tuvākās mācību iespējas pieejamas Preiļos,
Līvānos, Rēzeknē un Daugavpilī. 

Preiļu novadā pieejamas vairāk nekā 40 izglītības
programmas, tādās nozarēs kā: transports un loģistika,
ēdināšana un tūrisma pakalpojumi, būvniecība, ener-
ģētika, kokrūpniecība, metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības un citās nozarēs.

mācības piedāvā: Mācību centrs Plus (Apgaismes
un spēka instalācijas ierīkošana, datu analīze un pār-
skatu sagatavošana, digitālais mārketings u.c.), SIA
«Villas D» (C, CE, D (traktora) kategorijas autovadītāju
apmācība), Latgales mācību centrs (apmācība darbam
ar motorzāģi un krūmgriezi), SIA «DAUSEB» (IT dro-
šība un personas datu aizsardzība u.c.), SIA «Mācību
centrs AUSTRUMVIDZEME» (šūto un dekoratīvo au-
dumu ražošanas tehnoloģija u.c.), SIA «Mācību un
konsultāciju centrs ABC», Valsts SIA «Rīgas Tūrisma

un radošās industrijas tehnikums» (jaunākās tendences
rauga mīklas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā
u.c.) un Latgales mācību centrs.

mācību maksu 90 % apmērā sedz eS fondi, 10 %
ir strādājošā līdzfinansējums (ko var segt arī darba
devējs), nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trū -
cīgas personas statusu mācības ir bez maksas. Pie-
teikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kop -
šanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

mērķa grupai ir pieejami arī cita veida atbalsti:
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strā-
dājošajiem ar invaliditāti, iespēja saņemt transporta
izmaksu kompensāciju strādājošajiem, kuriem piešķirts
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, kas
radušās mācību laikā, konsultācijas (ja nepieciešams).

Plašāku informāciju par mācību programmām, 
izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem jau-
tājumiem var atrast mājaslapā www.macibaspieaugu-
sajiem.lv, vai pie projektu koordinatores: Sanita Kaba-
kova, sanita.kabakova@riebini.lv, tālr. nr. 60001471. 

Riebiņu pašvaldībā sākusies trešā pieteikšanās ES fondu
mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs


