Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

Konkurss Riebiņu novada
«Gada jaunietis 2019»

Riebiņu novada multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu
centrs «Pakāpieni» organizē konkursu «Riebiņu novada
«Gada jaunietis 2019»».
Pieteikumu iesniegšana konkursam līdz 2019. gada 23. augusta plkst. 17.00.
Pieteikuma anketu konkursam saskaņā ar veidlapu iesniedz
elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pakapieni@riebini.lv vai rakstiski, iesniedzot Riebiņu novada MJIC «Pakāpieni» Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu novads, LV 5326 līdz 2019. gada
23. augusta plkst. 17.00.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama pašvaldības vietnē www.riebini.lv
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Krāšņi izskanējuši
Riebiņu novada svētki

Attēlā: Novada svētku neatņemama sastāvdaļa – svētku gājiens uz Riebiņu parka estrādi.

No 26. līdz 28. jūlijam Riebiņos norisinājās Riebiņu novada svētki 2019 «Uzbur laimi».
Svētku dalībnieki trīs dienu garumā varēja baudīt siltu un saulainu laiku, kā arī pavadīt šīs
dienas pozitīvā svētku gaisotnē.
Svētku svinēšana tika uzsākta
jau piektdienas vakarā ar brīvdabas kino seansu, ko organizēja MJIC «Pakāpieni», taču
sestdien norisinājās svētku galvenais koncerts, kurš tika atklāts ar krāšņu Riebiņu novada
iedzīvotāju svētku gājienu, kurā
tika pārstāvētas arī novada iestādes un pašdarbības kolektīvi.
Apmeklētājus svētkos sveica un
uzrunāja Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.
Nu jau par tradīciju kļuvušas
pagastu dižošanās sētas, kurās

katrs novada pagasts pārsteidz apmeklētājus ar dažādām degustācijām un lauku labumiem. Savas kulinārās tradīcijas godam
prezentēja visi Riebiņu novada
pagasti, bet šogad skatītāju simpātiju ieguva Stabulnieku garšu
sēta.
Rušonas pagasta sētas saimnieks Dainis Alžāns un viņa sētas
čaklās saimniekmeitas un saimniekdēli bija sarūpējuši dažādu
veidu degustācijas, kur virsroku
guva zivju produkti. Viesi varēja
baudīt Annas Daņilovas zivju
zupu, Annas Ružas sieru, Mihaila
Smirnova kūpinātās zivis, Genovefas Utinānes maizi ar lupstājiem un speķi, kā arī Ilzes Mičules
ceptās zivis.
Silajāņu pagasta sētas saimniece Inga Jurkāne un viņas goda
saimniece Marija Ušpele bija sa-

gatavojusi biskvīta ruletes, pīrādziņus ar kāpostiem un gaļu ukraiņu gaumē. Arī Mārītes Kuksas
ģimene bija sacepuši maizi un
sensenos kāzu gardumus – rozītes, bet zemnieku saimniecība
«Cīrulīši» cienāja ar sieru un
speķa pīrāgiem.
Stabulnieku pagasta sētas saimniece Frančeska Znotiņa un ZS
«Pumpuri» bija sarūpējuši gardākos un garšām bagātākos sierus,
ko visi zina arī ārpus pagasta sētas
robežām. Antoņina Balode cienāja ar kartupeļu izstrādājumiem,
bija arī dažādi saldi produkti no
saimnieces Vijas Hudjekovas, sētā
darbojās saimnieces Regīna Ūsāne, Tekla Mediņa, Vita Balode un
visi pagasta teritoriālās pārvaldes
darbinieki.

Turpinājums 4. lpp.

10. Eiropas sanāksmē Francijā Latviju pārstāv Riebiņu novada delegācija

No 11. līdz 15. jūlijam Francijas pilsētā Loš (Loches) norisinājās 10. Eiropas
sanāksme, kurā piedalījās arī Riebiņu
novada pārstāvji – attīstības un plānošanas daļas speciālistes, R. Mūka muzeja
vadītāja Marta Binduka, savukārt muzikālu kultūras programmu koncertos
sniedza kapela «Augusti», kuru vada
Riebiņu MJIC vadītājs Oskars Bērziņš.
Sadarbība ar francūžiem pašvaldībai
izveidojās pirms četriem gadiem ES programmas «Eiropa Pilsoņiem» ietvaros. Šis
bija pasākuma jubilejas gads, par ko liecināja plašā programma, lielais apmeklētāju
un dalībnieku skaits. Uz Eiropas sanāksmes
pasākumiem ieradās ap 250 pārstāvjiem no
visām Eiropas Savienības valstīm un Krievijas Federācijas.
Šī gada konference un debates bija saistītas ar 15. gadadienu, kopš paplašinājusies
Eiropas Savienība, kā arī ar divām fundamentālām vērtībām – vienlīdzību un brīvību.
Pasākuma galvenais koncerts un valstu
prezentācijas norisinājās tā dēvētajā Eiropas
ciematā. Katras dalībvalsts pārstāvji de-

monstrēja savu kultūru un tradīcijas, tādējādi atspoguļojot Eiropas Savienības cilvēcīgo pusi.
Kapela «Augusti» vietējo publiku sajūsmināja ar savām izpildītajām latgaliešu
dziesmām, savukārt Riebiņu novada stends
ar nacionālajiem ēdieniem bija visvairāk
apmeklētais visā pasākumā. Godā tika celta
mūsu rupjmaize, sieri, zivis, medus, gaļas
izstrādājumi, Latvijā ražotie saldumi un
balzams.
Pasākuma kulminācija ir Francijas nacionālo svētku – Bastīlijas ieņemšanas dienas svinības. Delegācijas kopā ar Francijas
mēriju pārstāvjiem un militārajām vienībām
piedalījās svētku parādē. Dalībvalstu karogi
līdzās Francijas un Eiropas Savienības karogiem simbolizē vienotību un solidaritāti,
kas mūs visus vieno.
Šī pasākuma izdevumus Riebiņu novada delegācijai finansēja Eiropas Savienība un Francijas pārstāvji, savukārt Riebiņu novada domei pateicība par prezentācijas materiāliem.
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Riebiņu novada delegācija 10. Eiropas sanāksmē Francijā.
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Izdota brošūra aizraujošam ceļojumam
Roberta Mūka Filozofijas takā

Galēnu Kultūrvēstures biedrība laika posmā
no 2013. līdz 2019. gadam, īstenojot vairākus
projektus, radījusi izglītojošu apskates objektu
dažādu vecumu un interešu ļaudīm – dzejnieka
un filozofa Roberta Mūka Filozofijas taku, ko
veido astoņas koka skulptūras – domātāja dzejas
un filozofijas simboli.
Lai takas apmeklētājiem palīdzētu izprast šo
simbolu jēgu, biedrība iecerēja izdot ceļvedi pa Roberta Mūka Filozofijas taku Galēnu parkā kā gidu
Roberta Mūka pasaules redzējumam, kas pārsniedz
racionālās pieejas robežas un spēj redzēt lietu dziļākos kopsakarus. Tāpēc tika īstenots Riebiņu novada domes atbalstītais mazo grantu projekts, kura
ietvaros SIA «Latgales druka» tika iespiests 1000
eksemplāru brošūru. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 766,80, no tiem EUR 525,90 ir Riebiņu novada domes finansējums.
Ceļvedis nodrošina ģimenēm un ikvienam takas
apmeklētājam lietderīgu, izglītojošu un radošu laika pavadīšanu dabā – mākslas objektā, kas sniedz
ne tikai estētisku baudījumu, bet piedāvā radošus
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uzdevumus, rosina spriest, domāt, vērtēt un izteikties. Kopīgi pavadīts laiks un uzdevumu saturs veicina garīgumu, savstarpēju cieņu un sapratni. Tiem,
kuri prāto – ja nākt uz Filozofijas taku, tad, kā to
darīt labāk: ar bērniem vai bez? Vai viņiem būs interesanti? – mēs sakām: būs! Mēs aicinām ģimenes
ar bērniem doties aizraujošā ekskursijā «Soli pa solim Filozofijas takā», kurā ved zinošs gids, kā arī
neliels ceļvedis un zīmulis, ko katrs saņem ekskursijas sākumā un var nest uz mājām turpmākai lietošanai, piemēram, izkrāsošanai, lasīšanai vai sarunām.
Ceļvedis kalpos ne vien izziņai – tajā iekļautā
informācija un attēli sniedz ne tikai īsu kursu Roberta Mūka dzejas simbolos, bet arī uzdevumu veikšanai un skulptūru iepazīšanai, tas ir, mākslas baudīšanai, kā arī veicina Latgales kultūrvides vērtību
un tradīciju apziņu, vairo ieinteresētību novada kultūrvēsturē, sekmē kultūras dzīvi un caur mītisko
pasaules redzējumu palīdz izprast šodienu.

Informatīvā kampaņa «Sirds diena»
Galēnu Kultūrvēstures biedrība

Lekcijas laikā dalībnieki tika informēti par to, kā tikt
galā ar ikdienas stresu, par pārslodzi kā nopietnu riska faktoru, par garīgās pārslodzes pazīmēm, emocionālo līdzsvaru
un šo faktoru ietekmi uz sirds un asinsvadu slimībām, par
ko stāstīja psiholoģe Gunta Ivanova.
Vērtīgu un interesantu informāciju sniedza profesors,
gastroenterologs Anatolijs Danilāns – par to, kā nodzīvot
ilgi un laimīgi, kā uztvert lietas pozitīvi, par veselīgu dzīvesveidu, kustību nozīmi ikdienā un pareizu ēšanu savai un
sirds veselībai. Tāpat pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja noteikt ķermeņa masas indeksu, izmērīt asinsspiedienu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs. Jāteic,
ka šajā informatīvajā kampaņā iegūtā informācija dalībniekiem deva enerģiju un pozitīvāku domāšanu ikdienas darbos.
Jāpiebilst, ka jau rudenī atsāksies vingrošanas nodarbības, veselīgu ēdienu pagatavošanas nodarbības, kā arī būs
informatīvās kampaņas par sirds veselību un onkoloģisko
profilaksi. Tādēļ aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai
gan mājaslapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumos, kas ir bez maksas. Projekts
tiek īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.

Informatīvās kampaņas «Sirds diena» dalībnieki ar profesoru, gastroenterologu Anatoliju Danilānu.
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Šī gada 3. augustā Riebiņos norisinājās nu jau otrā informatīvā kampaņa «Sirds diena», kas tika organizēta ESF projekta Nr. 9.2.4.2/ 16/I/099 «Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta» ietvaros. Kampaņas ietvaros tika diskutēts par psiholoģisku
aspektu ietekmi uz sirds veselību.

Aizvadīta veselīga dzīvesveida nometne

Lekcijas bija par veselīgu uzturu; veselīgiem dzērieniem,
to pagatavošanu; par personīgo mērķu uzstādīšanu veselīgam dzīvesveidam; ārsta lekcija par veselīgu dzīvesveidu.
Pasākuma dalībnieki piedalījās dažādās fiziskās aktivitātēs:
vingrošana, dejas, pārgājiens gan 5 km garumā, gan 8 km
garumā un velobrauciens 26 km garumā.
Pasākumā tika veikta visu dalībnieku aptauja pasākuma
efektivitātes novērtēšanai. Pasākumā «Veselīga dzīvesveida
nometne» piedalījās 20 dalībnieki, no kuriem 19 bija sievietes un 1 vīrietis.
Jāatzīst, ka, izvērtējot nometnes dalībnieku sniegtās atbildes anketās, visi pasākuma dalībnieki bija ļoti apmierināti
ar pasākuma organizāciju, pasākuma saturu un dalībnieku
galvenie ieguvumi: iegūtas sev noderīgas zināšanas, ko iespējams pielietot ikdienā; iegūtas praktiskās iemaņas, iegūts
iedrošinājums un atbalsts dzīvot veselīgāk. Nometnes dalībnieki atzīst, ka dažas idejas praktiski tiks izmantotas un
kopumā iegūtas ļoti pozitīvas emocijas.
Kopumā vērtējot, var izdarīt secinājumus, ka iedzīvotājiem šāda veida pasākumi ir nepieciešami un lietderīgi, kur
ikviens var gūt enerģiju un dzīvessparu tālākiem darbiem.

Noguruši, bet laimīgi. Nometnes dalībnieki ar riteņiem pievarēja 26 km.

Pasākuma «Veselīga dzīvesveida nometne» Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099 «Veselības
veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta» ietvaros
tika organizēta trīs dienu dienas nometne par Veselīgu dzīvesveidu, kurā dalībnieki klausījās gan lekcijas,
gan piedalījās dažādās fiziskajā aktivitātēs. Šo nometni organizēja Riebiņu novada dome un biedrība
«Ģimeņu atbalsta centrs «Puķuzirnis»».
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16. jūlijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma tarifa grozījumus

2015. gada 6. martā starp SIA «EKO LATGALE» un Riebiņu novada domi tika noslēgts līgums par atkritumu savākšanu un izvešanu no Riebiņu novada teritorijas (līgums ir spēkā līdz 2020.
gada 6. martam). Iepriekšminētajā līgumā ir noteikts, ka apsaimniekotājs ir tiesīgs mainīt pakalpojuma sniegšanas maksu, ja mainās dabas resursu
nodoklis par atkritumu apglabāšanu. Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 28. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 132, kurā ir izvērtēta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
sniegšana sadzīves atkritumu poligonā «Cinīši» pie
pašreizējām dabas resursu nodokļa likmēm par atkritumu apglabāšanu un apstiprināts pakalpojuma
tarifs 2019. gadam – EUR 45,43 (bez PVN) par
tonnu, EUR 15,83 (bez PVN) par kubikmetru.
Ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumiem norēķinās 677 iedzīvotāji; turklāt
atkritumus ražo arī pašvaldības iestādes, struktūrvienības, publiskās vietas (kapsētas, parki, pludmales u.tml.). Vienā mēnesī vidēji SIA «EKO LATGALE» savāc 155 m3 sadzīves atkritumu. Viens iedzīvotājs vidēji mēnesī izmet 0,077 m3 sadzīves atkritumu. Viena kubikmetra atkritumu savākšanas
un izvešanas cena ir EUR 15,83 (bez PVN). Maksa
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu vienam cilvēkam līdz šim ir EUR 0,71 (bez PVN).
Domes deputāti sēdē pieņēma lēmumu Noteikt
vienam daudzdzīvokļu un individuālās mājas iedzī-

votājam, kuri izmanto pašvaldības noteiktās atkritumu savākšanas vietas un norēķinās par pakalpojumu ar pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu mēnesī EUR 1,22 (bez
PVN).
Noteikts, ka lēmumā noteiktais atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar
2019. gada 1. septembri; ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēkā neesošu daudzdzīvokļu un individuālās mājas iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu EUR 0,71 (bez
PVN) mēnesī.

Riebiņu novada dzimtsarakstu
nodaļa aicina novada pārus,
kas vēlas publiski nosvinēt
savas sudraba vai zelta
kāzu jubilejas, pieteikties
Riebiņu novada
dzimtsarakstu nodaļā.

Tālrunis uzziņām 65392658,
e-pasts – dzimtsaraksti@riebini.lv
Riebiņu novada
dzimtsarakstu nodaļa

Slēdz pilnvarojuma līgumu

Domes sēdē pieņemts lēmums apstiprināt un
parakstīt 2019. gada 20. jūnija pilnvarojuma līgumu
Nr. 8.21/556 ar Rēzeknes novada domi par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Rušona ezerā.
Līdz šim Riebiņu novada dome veica licencētās
makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas
pasākumu ieviešanu visā Rušona ezera teritorijā uz
2014. gada 21. oktobrī noslēgtā pilnvarojuma līguma pamata, kas paredzēja, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas
veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un
apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušona
ezera teritorijā. Līgums bija spēkā līdz 2019. gada
30. maijam.
Tā kā arī turpmāk Riebiņu novada dome apņemas veikt nepieciešamās darbības, nepieciešams
pagarināt šo pilnvarojuma līgumu, ko Rēzeknes novada dome jau ir izskatījusi un apstiprinājusi.

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

Daudzbērnu ģimenēm iespēja
saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Novada trīs un vairāk bērnu ģimenēm, ja bērns mācās Riebiņu
novada izglītības iestādēs, vecumā no pirmsskolas līdz 9. klasei ir
iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei EUR 15,00 apmērā,
uzsākot jauno mācību gadu. Lai saņemtu pabalstu, lūgums iesniegt
iesniegumu novada pagastu sociālajām darbiniecēm.

Atsāk kursēt autobuss

No šī gada 19. augusta atsāk KURSĒT autobuss maršrutā
Stabulnieki–Dravnieki–Sīļukalns–Galēni–Meža Trūpi–Preiļi.
Taču, ņemot vērā neparedzētus autobusu remontdarbus, aicinām
iedzīvotājus, kas izmanto iepriekš minēto reisu, ik reizi pārliecināties
pašvaldības vietnē www.riebini.lv vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs, ir vai nav izmaiņas minētā reisa nodrošināšanā.

Pašvaldībām iespēja startēt projektu konkursā
«Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās»

Latgales plānošanas reģions informē, ka tiek izsludināts projektu konkurss pašvaldībām «Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās» ar
mērķi īstenot daudzveidīgus atbalsta
pasākumus remigrācijas sekmēšanai
Latgalē.

Kopējais atbalsta pasākuma finansējums Latgales plānošanas reģionā ir EUR
40 000. Viena projekta maksimālais finansējums pašvaldībai ir EUR 10 000. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir
no 2019. gada 31. jūlija līdz 2019. gada
27. augustam (ieskaitot).

Konkurss «Remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumi pašvaldībās» tiek rīkots Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma
2019.–2021. gadam «Diasporas likuma
normu īstenošanai (atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai «Reģionālās re-

migrācijas koordinators»)» ietvaros.
Kopējais pilotprojekta finansējums uzņēmējdarbības atbalstam ir EUR 200 000,
katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti.
Konkursa nolikums ir pieejams pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

Festivālā Baltkrievijā Riebiņus pārstāv jauniešu deju kopa «Strūga»

Festivālā Baltkrievijas pilsētā Glubokoje Riebiņus pārstāvēja Riebiņu novada Kultūras centra jauniešu deju kopa «Strūga».

Kamēr radi, draugi un kaimiņi satikās Riebiņu estrādē, lai kopā svinētu un
baudītu krāšņos novada svētkus, Riebiņu novada Kultūras centra jauniešu
deju kopa «Strūga» kopā ar novadu pāstāvošo delegāciju no 26. līdz 28. jūlijam
viesojās Baltkrievijas pilsētā Glubokoje,
kur pārstāvēja ne tikai Riebiņus, bet arī
Latviju vietējo iedzīvotāju un dažādu
valstu pārstāvju iemīļotajā pasākumā
«Вишнёвый фестиваль».
Festivāls notika jau sesto gadu. Šajā
reizē Baltkrievijā viesojās dalībnieki no
Baltkrievijas, Polijas, Latvijas, Gruzijas,
Ukrainas un Krievijas. Pirmais koncerts
(«У вішнёвым садзе») bija ļoti īpašs – iepazīstinājām ar sevi un sadraudzējāmies ar
pārējiem festivāla dalībniekiem – gan dzie-

dātājiem, gan dejotājiem. Par baltkrievu
viesmīlību un lustēm mūs jau brīdināja,
bet tas, ka koncerts sākās ar tradicionālajiem dančiem, kuros «Strūgas» meitas un
puiši tika izdancināti līdz sagurumam vēl
pirms pašu uzstāšanās, bija patīkams pārsteigums.
Otrā festivāla diena sākās ar gājienu
«В гостях у Вишни», kur kopā ar Riebiņu
novada delegāciju iesoļojām galvenajā festivāla laukumā – gaišos lina tērpos, ar zaļiem brūklenāju vainagiem uz galvas un
baltiem novada svētku baloniem, gluži kā
balti eņģeļi ar sarkanbaltsarkanu karogu
rokās. Otrajā dienā uz skatuves kāpām divreiz – «Вішнёвы настрой» un noslēguma
koncertā «Вишневое соцветие дружбы».
Šie koncerti bija sirdssilti, jo skatītāju pir-

majās rindās sēdēja Riebiņu novada delegācija, kas uzstāšanos pavadīja ar visskaļākajiem aplausiem un «Pī Dīveņa gari
goldi» līdzi dziedājumu.
Mēs, JDK «Strūga», rudenī svinēsim
6. dzimšanas dienu un, lai arī līdz šim daļai
no mums bija izdevies dejot arī ārpus Latvijas robežas, šis brauciens uz «Вишнёвый
фестиваль» ir viens no spilgtākajiem piedzīvojumiem, kas kopā pieredzēti. Gan tāpēc, ka Baltkrievija (mums kā brīvās Latvijas bērniem) bija īsts pārsteigums un vēstures paraugstunda, gan tāpēc, ka interneta
neesamības un slikto telefona sakaru
dēļ kļuvām daudzreiz vienotāki kā jebkurā
citā kopīgā pasākumā, gan tāpēc, ka dejotprieks bija milzīgs, bet skatītājiem – vēl
lielāks!

Esam ieguvuši neaizmirstamus iespaidus, lielisku pieredzi, sirdi sildošas atsauksmes un laba vēlējumus no skatītājiem un,
kas galvenais – jaunus draugus un ielūgumus uz citiem starptautiskiem festivāliem.
Sirsnīgs paldies Riebiņu novada domei par
šo iespēju un līdzās būšanu gan brauciena
organizēšanā, gan realizēšanā, gan pašā
festivālā! Paldies Riebiņu kultūras centra
meitenēm par atbalstu un labajiem vārdiem. Esam atpakaļ mājās, joprojām ar izcilu «pēcgaršu» no krāšņā piedzīvojuma
un jaunu iedvesmu kāpt uz skatuves. Tiekamies koncertos!
Līva Luriņa,
jauniešu deju kopa «Strūga»
dalībniece
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Krāšņi izskanējuši Riebiņu novada svētki

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis pasniedz pārsteiguma balvu
Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājai Frančeskai Znotiņai. Skatītāju simpātiju
ieguvējiem – Stabulnieku garšas sētai.

Attēlā: Ar Riebiņu novada ļaudīm svētkus kopā svinēja kapela «Augusti» un folkloras kopu
«Jumaleņa» un «Vydsmuiža» dalībnieki.

Dažādas aktivitātes tika piedāvātas svētku jaunākajiem dalībniekiem.

Spilgts un karsts priekšnesums – uguns šovs «Eiforija» no Lietuvas Riebiņu novada svētkos.

(Sākums 1. lpp.)

Galēnu pagasta sētas saimniece Ināra
Trokša kopā ar savu viesmīlīgo saimi bija
sarūpējuši īstu kafijas degustāciju: ar jūras
garšu, melnu, ar jumtiņu, bez jumtiņa. Protams, ar kafiju vien nebija gana, jo arī vietējās saimnieces Ināras Meikulānes siers
un Aleksandra Litvjakova gaļas kūpinājumi
bija izcili gardi, ja tika baudīti kopā ar galēniešu darināto šmakovceņu.
Sīļukalna pagasta sētas saimnieks Arnis
Opolais bija sarūpējis dažādas garšas. Saldi
pīrāgi, ko gatavojusi Iluta Prikule, siers un
speķītis no Olgas Sporānes piemājas saimniecības, Karolīnas Eriņas cepta rudzu
maize, kā arī gards miežu alus, ko brūvējuši Valentīna un Jānis Bojāri.
Riebiņu pagasta sētas saimniece Ilga
Kodore kopā ar savu čaklo palīgu pulku
apmeklētājus lutināja ar Volantu saimes
sieto sieru un brūvēto alu, bet konditore
Irēna Veigule no jauna pārsteidza ar saldiem un gardiem cepumiem.

Novada svētku koncertā «Es šodien
būšu laimīgs» apmeklētājus ar jautrām un
skanīgām dziesmām priecēja kapela «Augusti», Riebiņu novada KC folkloras kopa
«Jumaleņa», Galēnu KN folkloras kopa
«Vydsmuiža», duets Liene Šomase un Jānis
Moisejs. Ar jestru dejas soli uzstājās vidējās paaudzes deju kolektīvi «Stabulnieki»,
«Sīļukalns» un «Rušona». Svētkus kuplināja arī Riebiņu novada KC un Sīļukalna
KN senioru deju kolektīvi «Senjorita» un
«Pagrieziens». Sevišķi spilgts un emocijām
pārbagāts bija uguns šovs «Eiforija» no
Lietuvas, bet turpinājumā svētku apmeklētāji baudīja zaļumballi līdz rīta gaismai
kopā ar grupu «Vietu nav».
Svētdien Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila
Romas katoļu baznīcā svinīgi, saviļņojoši un skaisti noritēja pirmās komūnijas
Sv. Mise un aizlūgums par novadu un tā
iedzīvotājiem. Svētku drānās saposušies
un satraukti pulcējās jaunie draudzes locekļi, lai pirmoreiz savās sirsniņās satiktos
ar Jēzu zem Maizes un Vīna zīmēm.

PASĀKUMI AUGUSTĀ
Galēnu KN

F 24. un 25. augustā «Bērtuļdiena Galēnos».
F 24. augustā plkst. 12.00 Vydsmuižas baznīcā
kapusvētku Sv. Mise, bet plkst. 13.00 – kapusvētki
Galēnu kapos. Plkst. 20.00 humoristisko skeču programma Griškānu KN teātra kolektīva «Aizspogulija»
izpildījumā, bet plkst. 22.00 balle kopā ar Arni un
Stasiku, kā arī Dj Rūda diskotēku.
F 25. augustā plkst. 8.00 tirgus Galēnu centrā.
Tiek aicināti pārdot un pirkt gribētāji! Plkst. 10.30
tirgus jampadracis, piedalās: Rudzātu teātra kopa
«Okūts», folkloras kopa no Varakļāniem un Galēnu
KN pašdarbnieki, paredzēta arī zupas vārīšana un bau-

Riebiņu novada svētki noslēdzās zirgaudzētavā «Trīs vītolu staļļi», kur spraigi
norisinājās jāšanas sporta paraugdemonstrējumi – sacensības.
Riebiņu novada kultūras centra kolektīvs sirsnīgi pateicas par sadarbību svētku
organizēšanā visiem pagasta teritoriālo pārvalžu vadītājiem un palīgiem, saimniekiem
un saimniecēm par sarūpētajiem gardumiem, radošu un viesmīlīgu pieeju ikvienam apmeklētājam. Pateicamies Riebiņu
novada domes, izglītības iestāžu, kultūras
namu, bibliotēku, SAC «Rušona» kolektīvam un iedzīvotājiem par krāšņu dalību
svētku gājienā, atbalstu un sadarbību
svētku tapšanā. Pateicamies par sadarbību
Riebiņu draudzes priesterim Aivaram Kursītim, zirgaudzētavai «Trīs vītolu staļļi»,
motoklubam «Quercus». Paldies par kārtības nodrošināšanu svētku laikā Riebiņu novada kārtībniekiem un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknim. Īpašs paldies par aktīvu iesaistīšanos svētku organizēšanā MJIC «Pakā-

dīšana, loterija un vizināšanās karietē. Plkst. 13.00
Vydsmuižas baznīcā Sv. Mise.

Silajāņu KN

F 23. augustā plkst. 16.00 izklaides pēcpusdiena.

Stabulnieku KN

F 7. septembrī plkst. 11.00 Dzejas dienu ietvaros
muzikāli literārs pasākums «Dvēseles variācijas», īpašais viesis – dzejniece Inta Špillere.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F Visu augustu skatāma Janīnas Dzenes radošo
darbu izstāde «Origami māksla».

pieni» vadītājam Oskaram Bērziņam,
brīvprātīgajiem jauniešiem Evijai Meluškānei, Viktorijai Pauniņai, Anastasijai Stirānei, Evijai Bergmanei-Sprūdžai, Kristīnei Pizānei. Marekam Pastaram, Raivim
Šeršņovam, Ērikam Ļeonovam, Jurim Vaivodam, Dominikam Rukmanam, Riebiņu novada domes tehniskās daļas kolektīvam, Riebiņu pagasta teritoriālās pārvaldes
kolektīvam un visiem, kuri iesaistījās Riebiņu parka sakopšanā un sagatavošanā
svētkiem.
Riebiņu novada svētkus apmeklēja
liels cilvēku skaits, pateicamies visiem novada iedzīvotājiem un viesiem par skaistajām emocijām, ko kopā piedzīvojām
Riebiņu novada svētkos. Lielākais novērtējums svētku organizatoriem ir tieši jūsu – daudzo apmeklētāju klātbūtne un sirsnība, kas iedvesmo īstenot arvien jaunas
idejas.
Riebiņu KC vadītāja Ilga Pokšāne un
pasākumu organizatore Ilze Piskunova

F 21. augustā plkst. 15.00 radošā darbnīca «Krāsu
daudzveidība».

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

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ
lūgums sekot informācijai afišās!
** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».
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