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Riebiņu novada dome turpi -
na realizēt Lauku atbalsta die-
nesta apstiprināto projektu īs-
tenošanu Latvijas Lauku attīstī -
bas programmas 2014.–2020. ga-
dam pasākumā «Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos» pašvaldības ceļu
infrastruktūras uzlabošanai.

Projektu mērķis – nodrošināt
kvalitatīvas pārvietošanās iespējas
novada iedzīvotājiem un citiem
interesentiem, uzlabojot Riebiņu
novada grants seguma autoceļu
infrastruktūras stāvokli, līdz ar to
veicinot apdzīvotības saglabāša-
nos un pašvaldību ceļu attīstību
lauku teritorijā, prioritāri nodro-
šinot piekļuvi ar lauksaimniecisko
ražošanu saistītām darbībām. 

Ņemot vērā to, ka autoceļu
pārbūvei ir iestājušies nelabvēlīgi
laika apstākļi, tas ir, laika prog-
noze paredz gaisa temperatūras
pazemināšanos zem 0 grādu atzī-
mes, bet sasalušai zemei klātnes
darbus nav iespējams veikt atbil-
stoši autoceļu specifikācijām, visu
tālāk minēto autoceļu pārbūve tur-
pināsies 2019. gadā.

Projekta Nr. 17-03-A00702-
000065 «Riebiņu novada Rie-
biņu pagasta pašvaldības auto-
ceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km
0,795–3,420 pārbūve» ietvaros
paredzēts veikt pašvaldības ceļa
Nr.7 Riebiņi–Kalnacki km 0,795–
3,420, Riebiņu pagastā, Riebiņu

novadā pārbūvi 2,625 km garumā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
220 545,50, no kurām ELFLA fi-
nansējums ir EUR 196 391,49 un
pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 24 154,01. Minēto pašvaldī -
bas ceļu pārbūves darbus veic būv -
uzņēmējs SIA «E Būvvadība».

Projekta Nr. 17-03-A00702-
000063 «Riebiņu novada Rušo-
nas pagasta pašvaldības auto-
ceļa Nr. 20 Kliškovas–Sededži–
Stupāni km 0,00–1,10 un Nr. 42
Kliškovas–Sededži km 1,76–
2,46 pārbūve» ietvaros paredzēts
veikt pašvaldības ceļu Nr. 20 Kliš-
kovas–Sededži–Stupāni km 0,00–
1,10 un Nr. 42 Kliškovas–Sededži
km 1,76–2,46, Rušonas pagastā,
Riebiņu novadā pārbūvi 1,80 km
garumā. Projekta kopējās izmak-
sas ir EUR 190 233,79, no kurām
ELFLA finansējums ir EUR 168
852,65 un pašvaldības līdzfinan-
sējums – EUR 21 381,14 apmērā.
Minēto pašvaldības ceļu pārbūves
darbus veic būvuzņēmējs SIA «E
Būvvadība».

Projekta Nr. 18-03-A00702-
000005 «Riebiņu novada Ga-
lēnu pagasta pašvaldības auto-
ceļa Nr. 3 Soboļevka–Maltas
Trūpi km 0,00–2,00 pārbūve»
ietvaros paredzēts veikt pašvaldī-
bas ceļa Nr. 3 Soboļevka–Maltas
Trūpi km 0,00–2,00, Galēnu pa-
gastā, Riebiņu novadā pārbūvi
2,00 km garumā. Projekta kopējās

izmaksas ir EUR 287 080,46, no
kurām ELFLA finansējums ir
EUR 258 372,41 un pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 28 708,05.
Minēto pašvaldības ceļu pārbūves
darbus veic būvuzņēmējs SIA
«RIVIERA L».

Projekta Nr. 18-03-A00702-
000003 «Riebiņu novada Sta-
bulnieku pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 4 Stabulnieki–Pas-
tari km 0,00–3,43 pārbūve» ie-
tvaros paredzēts veikt pašvaldības
ceļa Nr. 4 Stabulnieki–Pastari km
0,00–3,43, Stabulnieku pagastā,
Riebiņu novadā pārbūvi 3,43 km
garumā. Projekta kopējās izmak-
sas ir EUR 362 052,75, no ku-
rām ELFLA finansējums ir EUR
311 634,83 un pašvaldības līdzfi-
nansējums – EUR 50 417,92. Mi-
nēto pašvaldības ceļu pārbūves
darbus veic būvuzņēmējs SIA
«Alņi AS».

Projekta Nr. 18-03-A00702-
000004 «Riebiņu novada Sīļu-
kalna pagasta pašvaldības auto -
ceļa Nr. 18 Teilāni–Grāvuļi–
Straujupe km 0,550–2,820 pār-
būve» ietvaros paredzēts veikt paš -
valdības ceļa Nr. 18 Teilāni–Grā-
vuļi–Straujupe km 0,550–2,820,
Sīļukalna pagastā, Riebiņu no-
vadā pārbūvi 2,27 km garumā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
284 471,62, no kurām ELFLA fi-
nansējums ir EUR 253 076,63 un
pašvaldības līdzfinansējums –

EUR 31 394,99. Minēto pašval-
dības ceļu pārbūves darbus veic
būvuzņēmējs SIA «Alņi AS».

Projekta Nr. 18-03-A00702-
000069 «Riebiņu novada Rušo-
nas pagasta pašvaldības auto-
ceļa Nr. 51 Lauku iela km 0,00–
0,68 pārbūve» ietvaros paredzēts
veikt pašvaldības autoceļa Nr. 51
Lauku iela km 0,00–0,68 Riebiņu
novada Rušonas pagastā pārbūvi
0,68 km garumā. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 182 803,98, no
kurām ELFLA finansējums ir
EUR 110 490,65 un pašvaldības

līdzfinansējums – EUR 72 313,33.
Šim pašvaldības autoceļam pare-
dzēts arī melnais segums, kurš
tiks ieklāts par pašvaldības līdzek-
ļiem. Minēto pašvaldības autoceļa
pārbūves darbus veic būvuzņē-
mējs SIA «Ošukalns».

Aicinām autovadītājus un ie-
dzīvotājus izturēties ar sapratni
pret satiksmes ierobežojumiem un
neērtībām minēto pašvaldības
ceļu pārbūves darbu laikā.

Attīstības un plānošanas
daļas vadītāja Inese Jakovele

Arī 2019. gadā turpināsies pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošana 

Turpināsies projekta realizācija un ceļa pārbūves darbi vairāk nekā 3 kilo -
metru garumā uz pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki–Pastari Riebiņu
novada Stabulnieku pagastā.

100 portreti Galēnos
Latvijas simtgadei

Mazo grantu projektu konkursa «Mēs Latvijas 100-gadei»
ietvaros, ko finansēja Riebiņu novada pašvaldība, Galēnos tika
realizēts projekts «100 portreti Galēnos Latvijas simtgadei», iz-
veidojot Galēnu pagasta iedzīvotāju, kuri dzīvo Galēnu pagastā
Latvijas simtgades laikā fotogrāfiju kolekciju, viņu CV grāmatu
– kā veltījumu nākamajām paaudzēm.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, galēnieši veikuši daudz un da-
žādas aktivitātes sava pagasta izpētē: izzinājuši Galēnu tautastērpu,
dziesmas, dejas, pagasta māju vēsturi, ievērojamu cilvēku dzīves gai-
tas, veikuši koku stādīšanu un dažādu dabas objektu izveidi. Tomēr,
laikam ritot, mainās paaudzes un mainās dzimtas, iedzīvotāju struk-
tūra. Esam izveidojuši pagasta māju karti, bet aiz tās ir ne tikai ciemi,
mājas, bet arī cilvēki. 

Iniciatīvas grupas mērķis bija apzināt tos cilvēkus Galēnu pagastā,
kuri te no 1918. līdz 2018. gadam pagasta teritorijā ir dzimuši, auguši
un nodzīvojuši visu savu mūžu, veltot sevi savam pagastam.

Jāsaka, sākotnējās ieceres daudzreiz nācās mainīt, jo cilvēki, kurus
uzrunājām, bija gan izbraukuši no pagasta uz citām Latvijas apdzīvo-
tām vietām, gan devušies darba meklējumos uz ārzemēm, gan atteicās
no mūsu piedāvājuma – eksponēt savu foto simtgades bilžu galerijā.
Grūtības sagādāja arī CV grāmatas veidošana. Tomēr esam nolēmuši
šo grāmatu turpināt arī nākamajā gadā, jo nepieciešami papildus
resursi un laiks, lai to iešūtu, ievākotu, sakārtotu hronoloģiskā secībā.

Cilvēki tika izvēlēti, sadarbojoties ar pagasta teritoriālo pārvaldi
un skolu, bet ikviens sarakstā iekļautais galēnietis ir piedzimis pirmais
tajā gadā, kuru viņš pārstāv, šobrīd ir sasniedzams, intervējams un
reģistrējams viņa CV. Atteikuma gadījumā tika ņemts nākamais pa-
gastā deklarētais iedzīvotājs, kurš dzimis tajā gadā. Darbs pie šī pro-
jekta notiek jau kopš 2017. gada pavasara.

Līdz šim pagastā tiek uzkrāta informācija fotogrāfijās par noti-
kumiem, bet šoreiz vēlējāmies parādīt pagasta un novada ļaudīm
savus cilvēkus – tā radot savdabīgu Galēnu pagasta iedzīvotāju seju.

Jāpiebilst, ka fotogrāfijas ar laiku izbalē, izdziest, pazūd vai sadrūp,
tādēļ ir ideja sava pagasta ļaudis attēlot fotogrāfijās uz kanvas foto
gleznām. Šīs savdabīgās fotogrāfijas būs paliekoša vērtība mums, mūsu
novadam kā apliecinājums un sveiciens nākamajām paaudzēm no vēs-
turiskā Latvijas simtgades gada Riebiņu novada Galēnu pagastā.

Galēnu iedzīvotāju iniciatīvas grupa

Biedrība «Riebiņu novada attīstības bied-
rība» no 2018. ga da maija līdz novembrim īs-
tenoja projektu «Maļavuotuoju saīts Rībeņu
nūvodā». Projekts tika iesniegts un apstiprināts
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
«Atbalsts kultūras programmām reģionos» pro-
jektu konkursā «Latvijas Valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultū-
ras programma 2018», bet piešķirtais finansē-
jums – EUR 1200,00.

Projekta ietvaros tika organizēts mākslas ple-
nērs, bet kā galvenais uzdevums, kas tika īstenots
par piešķirto finansējumu, – brošūras izgatavošana
ar mākslas plenēra laikā tapušajām gleznām, kurš
perspektīvā būs kā prezentācijas materiāls par Rie-
biņu novadu.

Biedrība «Riebiņu novada 
attīstības biedrība»

Projekta ietvaros tapusī brošūra.

Īstenots projekts «Maļavuotuoju saīts Rībeņu nūvodā»

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu
Cienījamie aptaujas dalībnieki. Riebiņu novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai

kopīgi plānotu novada attīstību. Aicinām piedalīties Riebiņu novada attīstības programmas 2019.–
2025. gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to ie-
spējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Riebiņu novada attīstības programmas
2019.–2025. gadam izstrādei.

Aptaujas anketa ir pieejama gan papīra formātā, gan elektroniski. Aptaujas anketas elektroniskā
forma pieejama tīmekļa vietnē https://www.visidati.lv/aptauja/1411857075/

Aptaujas anketa papīra formā pieejama Riebiņu novada domes sekretariātā (2. stāvā), Klientu ap-
kalpošanas centrā (1. stāvā), Attīstības un plānošanas daļā (7. kab.), Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu no-
vads, kā arī visās pašvaldības struktūrvienībās: skolās, bibliotēkās, pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptauja norisināsies no 2018.
gada 28. decembra līdz 2019. gada 28. janvārim.

Antra Meluškāne, projektu vadītāja



2. 2019. gada janvāris

Katra tauta ir tik bagāta,
cik tās pūra lādē rodami grau-
di – neskaitāmās paaudzēs krātā
garīgā pieredze. Mūsu tautas
garīgā pieredze ir apkopota
tautasdziesmās – vienā no ap-
jomīgākajām pasaules nemate-
riālā kultūras mantojuma krā-
tuvēm. Lasot tautasdziesmas,
redzam, ka te rodama sevī pil-
nīga un skaidra Pasaules un
Dieva izpratne, plašs dzīves ga-
rīgo uzskatu, zināšanu un tra-
dīciju apkopojums.

Latviešu tautasdziesmu vākša -
nu sāka vācbaltiešu literāti 18. gad-
simta vidū, to turpināja Latviešu
Draugu biedrība un jaunlatvieši
19. gadsimtā un folkloras entu-
ziasti 20. gadsimtā. Arī Galēnu

apkārtnē folkloras vācēji ir pie-
rakstījuši daudzas tautasdziesmas
un to melodijas.

Sava novada tautasdziesmas
jau vairāk nekā 35 gadus daudzina
folkloras kopa «Vydsmuiža».
Diemžēl viņu dziedājums bieži
vien beidzas līdz ar koncerta no-
slēgumu. Pateicoties Riebiņu no-
vada domes Mazo grantu projektu
konkursam «Mēs Latvijas 100-ga-
dei», Galēnu kultūrvēstures bied-
rība kā sava novada kultūrvēstu-
riskā mantojuma popularizētāja
un saglabātāja sadarbībā ar folk -
loras kopu «Vydsmuiža» ir ieska-
ņojusi Galēnu apkārtnē pierakstī-
tās tautasdziesmas, un tagad tās ir
pieejamas CD formātā. 

Tā ir mūsu dāvana Latvijas

simtgadei. Disks kalpos kā lie-
lisks pagasta un novada reprezen-
tācijas materiāls. Tajā ir apkopo-
tas 11 mūsu tautasdziesmas, pār-
svarā mūsu teicēju Euģēnijas
Šķesteres, Annas Vaivodes un Ve-
nerandas Priževoites-Zeimules
dziedātās dziesmas.

Paldies «Vydsmuižas» dzie-
dātājiem par daudzajām mēģinā-
jumu stundām, paldies folkloras
kopas vadītājai Annai Kuprei par
entuziasmu un enerģiju, paldies
Eināram Lipskim par jauko ierak-
stu dienu un sasniegtajiem rezul-
tātiem, paldies Riebiņu novada
domei par atbalstu!

Galēnu kultūrvēstures
biedrībaFolkloras kopa «Vydsmuiža» tagad var lepoties arī ar CD ierakstu.

Realizējot projektu, ieraksta Galēnu apkārtnē pierakstītās tautasdziesmas

Riebiņu jauniešu iniciatīvas
grupa «Riebiņu jaunieši – Rie-
biņu nākotne» kopā ar Riebiņu
jauniešu centru «Pakāpieni»,
jaunatnes lietu speciālistu Os-
karu Bērziņu, Studiju 3KM un
Riebiņu novada domes finan-
siālu atbalstu, mazo grantu pro-
jekta «Mēs Latvijas 100-gadei»
ietvaros realizēja projektu
«Stāstnieki».

Apņēmīgu un radošu jauniešu
grupa, kas spēj un dara daudz
sava novada labā, aizvadītajā va-
sarā pavadīja savu brīvo laiku, ie-
pazīstot labāk savu novadu. Šai
darba grupai šī ir pirmā pieredze
visiem kopā darboties vienā pro-
jektā, kaut gan dalībnieki līdz šim
ir iesaistījušies dažādos projektos.
Savukārt projekta vadītājam ir
pieredze līdzīgu projektu realizē-

šanā Latvijas televīzijas raidījumā
«Sajūti Latgali».

Projektā izdevās atrisināt iz-
virzīto problēmu – reprezentatīva,
audiovizuālā materiāla nepiecie-
šamība Riebiņu novadā, un sa-
sniegt izvirzīto projekta mērķi –
izveidot reprezentatīvu audiovi-
zuālu materiālu par Riebiņu no-
vadu. Izdevās arī realizēt visus se-
šus izvirzītos uzdevumus un tika
iesaistīti jaunieši ar brīvprātīgo
darbu projekta tapšanā. Projekta
laikā sadarbojāmies ar pašvaldī-
bas iestādēm, lieliska sadarbība
izveidojās ar pagasta pārvalžu va-
dītājiem, kas aktīvi palīdzēja pro-
jekta tapšanā.

Projekta ietvaros tika izveidots
3 minūšu garš video stāsts – kā
reklāma par Riebiņu novadu, ietve-
rot visus Riebiņu novada pagas-

tus, dabu, kultūru, vērtības, apska-
tes objektus un iedzīvotājus. Video
reklāma ierunāta četrās valodās:
latviešu, krievu, angļu un latgalie -
šu, tādā veidā sasniedzot pēc ie-
spējas lielāku mērķauditorijas loku:
gan novada, gan valsts, gan citu
valstu iedzīvotājus un tūristus.

Projekta rezultātā novads iegu -
vis spilgtu, emocionālu un izglī-
tojošu materiālu par Riebiņu no-
vadu. Šobrīd Riebiņu novadā lī-
dzīgi projekti vēl nav izveidoti,
kas kvalitātes un informācijas
ziņā tik labi spētu reprezentēt no-
vadu. Šis video būs kā paliekoša
vērtība nākamajām paaudzēm par
novadu, kāds tas šobrīd ir. Tāpat
tas ļaus citiem, kas nav Riebiņu
novada iedzīvotāji, iepazīt mūsu
novadu, kāds tas ir Latvijas simt-
gades priekšvakarā.

Projekta rezultātu ir iespējams
apskatīties interneta vietnēs:
www.facebook.com, Riebiņu no-
vada pašvaldības vietnē un Preiļu
un Riebiņu tūrisma informācijas
lapā, kā arī www.youtube.com un

Instagram. Video būs iespējams
atrast, meklējot ierakstu «Riebiņu
novads».

Jaunatnes lietu speciālistu
Oskars Bērziņš

Realizēts projekts «stāstnieki»

Radošā un iniciatīvas bagātā komanda «Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne».

Saskaņā ar novada domes 2018. gada
11. decembra ārkārtas domes sēdes lē-
mumu Nr. 2 (prot. Nr. 17), tika apstiprināti
noteikumi par mutisku izsoli ar augšup -
ejošu soli pašvaldības kustamās mantas
pārdošanai.

Izsolē tiek izsolīta Riebiņu novada do-
mei piederošais automašīna LADA 4X4,

reģistrācijas Nr. JO386, šasijas Nr.
XTA212140A1960721. Izsoles kustamās
mantas nosacītā sākumcena ir EUR 700,00
tajā skaitā PVN. Izsoles solis – EUR 50
no sākumcenas. 

Kustamās mantas izsole notiks 2019. ga -
da 10. janvārī Riebiņu novada domes
kabinetā Nr. 14, Saules ielā 8, Riebiņos,
plkst. 10.00. Izsoles veids – mutiska izsole
ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
no 2018. gada 17. decembra Riebiņu no-
vada domes sekretariātā – 2. stāvā Saules
ielā 8, Riebiņos, katru darbdienu no plkst.
9.00 līdz plkst. 15.00.

Kustamo mantu var apskatīt katru darb-
dienu novada domes darba laikā, iepriekš
saskaņojot ar Riebiņu novada domes sa-

gādes un loģistikas speciālistu – Artūru
Leperu pa tālr. 65326501 

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un re-
ģistrēti no paziņojuma par izsoli publicē-
šanas brīža vietējā laikrakstā un Riebiņu
novada domes mājaslapā līdz 2019. gada
10. janvāra plkst. 10.00 Riebiņu novada
domes sekretariātā, Saules ielā 8, Riebi-
ņos.

Lai reģistrētos izsolei, izsoles preten-
dentam/-iem ne vēlāk kā līdz izsoles sā-
kumam jāapliecina ar savu parakstu, ka ir
iepazinies/-ušies ar pārdodamo objektu –
kustamo mantu, jāsamaksā izsoles nodro-
šinājuma maksa.

Izsolei var pieteikties jebkura rīcībspē-
jīga fiziska vai juridiska persona – Latvijā
reģistrēta uzņēmējsabiedrība, iesniedzot

novada domei šādus dokumentus: fiziska
persona – pieteikumu, pases kopiju un
kvīts kopiju par izsoles nodrošinājuma
maksas iemaksu; juridiska persona – pie-
teikumu, komersanta reģistrācijas apliecī-
bas kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka
dalībnieks ir reģistrēts likumā noteiktajā
kārtībā, nav pasludināts par maksātnespē-
jīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pār-
traukta, un arī kvīts kopiju par izsoles no-
drošinājuma maksas iemaksu.

Izsoles dalībniekam pirms izsoles jā-
iemaksā: izsoles nodrošinājuma maksa
EUR 20,00 apmērā. Iemaksa jāveic Rie-
biņu novada domes kontā 

Nr. LV12UNLA0050005638857, 
kods UNLALV2X, AS «SEB BANKA».

Tiek izsolīta vieglā automašīna LADA 4X4

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada
16. jūnija īsteno projektu «Veselības vei-
cināšanas un slimības profilakses pakal-
pojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu
novadā, 1. kārta». Projekta ietvaros laika
posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 30. no -
vembrim tika organizētas mākslas terapijas
nodarbības. 

Mākslas terapijas ietvaros bija iespēja
uzlabot un veicināt cilvēka garīgo, emo-
cionālo un fizisko labklājību. Nodarbību
laikā notika iepazīšanās ar mākslas tera-
piju, dažādu tehniku apguve, izmantojot
mākslas terapijas metodes un tehnoloģijas,
kuras procesā tiek izveidoti dažādi prak-
tiski radošie darbi: mandalas, kolāžas, sa-
jūtu kārbas un citi darbi. Nodarbības notika
Sociāli-dzīvojamajā mājā «Rudenāji»,
SAC «Rušona», Riebiņu novada centrālajā
bibliotēkā, kā arī Kastīres un Rušonas bib-
liotēkā.

Šobrīd aktīvi notiek arī pārējās projekta
aktivitātes: vingrošanas, nūjošanas, zumbas
dejas, praktiskas nodarbības ekonomiska
uztura pagatavošanā, aktivitātes izglītības
iestāžu bērniem par to, kā viņi jūtas skolā,
par atkarību izraisošajiem procesiem un to
ietekmi, kā arī bērnu vecākiem par atkarību
izraisošo vielu un procesu profilaksi. Ik-
viens novada iedzīvotājs varēs saņemt ve-
selības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumus rīkotajos pasākumos un pie-
dalīties tajos bezmaksas.

Aicinām ikvienu sekot līdzi informā-
cijai gan mājaslapā www.riebini.lv, gan so-
ciālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pa-
sākumos bez maksas.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada
16. jūnija īsteno projektu «Veselības vei-
cināšanas un slimības profilakses pa-
kalpojumu uzlabošanas pasākumi Rie-
biņu novadā, 1. kārta». Projekta ietvaros
aizvadītā gada novembrī un decembrī tika
organizētas ekonomiska uztura pagatavo-
šanas nodarbības. 

Nodarbību laikā iedzīvotāji tika infor-
mēti par veselīga uztura pielietošanu ik-
dienā, kā arī kopā ar nodarbību vadītāju
tika praktiski gatavoti veselīgi ēdieni. No-
darbības notika Silajāņu KN, Galēnu KN,
Sīļukalna KN, Stabulnieku KN, Riebiņu
KC un Kastīres bibliotēkā.

Kopš pagājušā gada septembra aktīvi
tiek īstenotas fiziskās projekta aktivitātes:
vingrošanas un nūjošanas nodarbības, kas
notika Riebiņos, Rušonas pagastā un Sta-

bulnieku pagastā. Deja kā pozitīvu emo-
ciju lādiņš – zumbas dejas nodarbības ak-
tīvi notiek gan Riebiņos, gan Aglonas sta-
cijā, bet Galēnos un Sīļukalnā notiek jogas
nodarbības. 

Ikviens novada iedzīvotājs veselības
veicināšanas un slimību profilakses pa-
kalpojumus rīkotajos pasākumos var pie-
dalīties bezmaksas. 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informā-
cijai gan mājaslapā www.riebini.lv, gan
sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos
pasākumus bez maksas.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada iedzīvotāji aktīvi
iesaistās projekta aktivitātēs

Notika mākslas terapijas nodarbības
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DOMEs LĒMUMi
11. decembrī notika Riebiņu novada domes ārkārtas

domes sēde

Lemj par infrastruktūras uzlabošanu 
deinstitucionalizācijas pakalpojumiem 

Domes sēdē tika skatīts lēmumprojekts par projektu
«Riebiņu novada sociālo pakalpojumu saņemšanas centra
«Atspēriens» izveide» 9.3.1.1. pasākumā «Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īste-
nošanai». 

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr.
313 «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu in-
stitucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzī-
vesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1.
pasākuma «Deinstitucionalizācija» (turpmāk – SAM
9.2.2.1. pasākums) īstenošanas noteikumi» (turpmāk –
Noteikumi Nr. 313) paredz pilnveidot sociālo pakalpojumu
pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu klāstu personām ar invaliditāti un bērniem
kvalitatīvai institucionālai aprūpei un minētās ieceres īs-
tenošana paredzēta ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu
atbalstu.

Pamatojoties uz 15.04.2016. starp Riebiņu novada
domi un Latgales plānošanas reģionu noslēgto sadarbības
līgumu par ES struktūrfondu projekta «Deinstitucionali-
zācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā», vienošanās
Nr. 9.2.2.1./15/I/005, īstenošanu», tiek turpinātas projek-
ta darbības Latgales deinstitucionalizācijas plāna (turp-
māk – DI plāns) īstenošanā.

SAM 9.3.1.1. pasākuma projektu īstenošanai paredzētā
ERAF atbalsta likme ir 85 %, bet valsts budžeta un paš -
valdību finansējums – 15 % no kopējām katra projekta
attiecināmajām izmaksām. DI izstrādātajā plānā 2017. –
2020. gadam iekļauta infrastruktūras izveide plānoto pa-
kalpojumu sniegšanai Riebiņu novada pašvaldībā, kas īs-
tenojami SAM 9.3.1.1. pasākuma ietvaros.

Lai apzinātu minēto pakalpojumu infrastruktūras ka-
pacitāti, kas būtu izveidojama Riebiņu novadā, projekta
ietvaros tika organizēta personu ar garīga rakstura traucē-
jumiem (turpmāk – GRT) un bērnu ar funkcionāla rakstura
traucējumiem (turpmāk – FRT) izvērtēšana. Šādi DI pro-
cesa ietvaros Riebiņu novadā pakalpojumi jāplāno 14 per-
sonām ar GRT un 9 bērniem ar FRT. Minēto pakalpojumu
pieejamībai personām ar GRT ir jāizveido sociālo pakal-
pojumu saņemšanas centrs, kurā plānota 4 grupu dzīvokļu
izveide 8 personām, Dienas aprūpes centra izveide 10
personām un Specializēto darbnīcu izveide 6 personām. 

Pašvaldība SAM 9.3.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas
ietvaros plāno īstenot projektu «Riebiņu novada sociālo
pakalpojumu saņemšanas centra «Atspēriens» izveide»,
pārbūvējot pašvaldībai piederošo ambulances ēku Viļānu
ielā 2a, Riebiņos, Riebiņu novadā. 2018. gadā ir uzsākta
tehniskā projekta izstrāde šim objektam.

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piedalīties
SAM 9.3.1.1. pasākuma otrajā atlases kārtā ar projektu
«Riebiņu novada sociālo pakalpojumu saņemšanas centra
«Atspēriens» izveide», kura kopējās attiecināmās izmaksas
ir EUR 250 374,00. 

Apstiprina automašīnas izsoli
Domes sēdē pieņemts lēmums pārdot Riebiņu novada

domei piederošo automašīnu LADA, reģ. Nr.  JO386, iz-
solē, nosakot sākumcenu EUR 700 (tajā skaitā PVN). 

18. decembrī notika kārtējā Riebiņu novada domes
sēde

Lemj par Mazo grantu projektu konkursa
ieviešanas  pienākumu deleģēšanu

Domes sēdē, izskatot Viduslatgales pārnovadu fonda
jautājumu par Riebiņu novada Mazo grantu projekta kon-
kursa organizēšanas un ieviešanas pienākumu turpmāko
deleģēšanu nodibinājumam «Viduslatgales pārnovadu
fonds», domes deputāti nolēma atteikt nodibinājumam
«Viduslatgales pārnovadu fonds» Riebiņu novada Mazo
grantu projekta konkursa organizēšanas un ieviešanas pie-
nākumu deleģēšanu.

Precizē saistošos noteikumus
Deputāti pieņēma lēmumu precizēt saistošos noteiku-

mus Nr. 14/2018 «NOLIKUMS «Par licencēto makšķe-
rēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā
Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un
Rušona ezeros»» saskaņā ar VARAM ieteikumiem.

Pārslēdz līgumu par telpu nomu
Domes sēdē nolemts ar 2018. gada 27. decembri iz-

beigt ar Valsts akciju sabiedrību «Latvijas Pasts» 2006.
gada 1. augustā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu
Nr. 2006/169  par telpām Skolas ielā 3, Stabulniekos, Sta-
bulnieku pagastā, Riebiņu novadā, bet ar 2018. gada 
28. decembri noslēgt ar Valsts akciju sabiedrību «Latvijas
Pasts» nedzīvojamo telpu nomas līgumu uz noteiktu lai-
ku – līdz 2019. gada 27. decembrim un noteikt nomas
maksu par telpu nomu EUR 1,42 (bez PVN) par vienu
kvadrātmetru mēnesī.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā ap-
jomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.rie-
bini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.

Riebiņu vidusskolas komanda kopā ar Anīkšču 
rajona Troškūnu Kaža Inčiūras ģimnāziju no Lie-
tuvas piedalījās Eiropas valstu starpskolu kon-
kursā «Consumer Classroom Inter-School competi-
tion».

Aizvadītā gada Consumer Classroom starpskolu kon-
kursa uzdevums bija izveidot video ceļvedi par to, kā 
organizēt skolas ekskursiju uz ārzemēm, ekonomiski 

izmantojot pieejamo budžetu. Sadarbojoties ar partner-
skolu no Lietuvas, tika izstrādāts ceļvedis par ekskursijas
plānošanu uz Pērnavu (Igaunija). Izstrādātais projekts 
tika atzinīgi novērtēts un ierindojās 4. vietā no 17 iesnieg-
tajiem projektiem, tādējādi Riebiņu vidusskola kā 
balvu saņems aprīkojumu skolai līdz pat EUR 1000 vēr-
tībā. 

Īpašs paldies 10. un 11. klases skolniecēm Laurai Sta-

bulniecei, Jūlijai Vaivodei, Viktorijai Grikovai, Laurai Za-
lānei, Kristīne Laizānei un Viktorijai Pauniņai un 12. kla-
ses skolniekam Alvim Pastaram, bet projektu pieteikumi
apskatāmi   https://www.consumerclassroom.eu /en/inter-
school-competition-2018#competitionpitch2018

Kristīna Tjarvja,
ES starpskolu konkursa komandas skolotāja

Riebiņu vidusskolēniem veiksmīgs starts Eiropas valstu starpskolu konkursā
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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 JANVĀRĪ
Riebiņu KC
d 12. janvārī plkst. 20.00 atpūtas vakars «Starij-

novij god». Ieejas maksa – EIR 5.

Silajāņu KN
d 13. janvārī plkst. 13.00 atpūtas pēcpusdiena «Ve -

cais – Jaunais gads» disko ritmos. Ieeja – bez maksas.

Rušonas KN
d 19. janvārī plkst. 19.00 atpūtas pasākums «Ho-

roskopu karuselis».  Ieeja – bez maksas. Plkst. 20.00
dis kotēka, ieejas maksa – EUR 1.

Sīļukalna KN
d 12. janvārī plkst. 19.00 Stand-up komēdija «Hu -

mors pa latviski». Autors un izpildītājs: Maksims Tri-
maškevičs. Ieejas maksa – EUR 2.

d 19. janvārī plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa «Galak-
tika». Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst. 22.30 – EUR 5.

R. Mūka muzejā
d 15. janvārī plkst. 14.00 viesizstādes «Trīs Latvijas

zvaigznes pasaules mūzikas zvaigznājā» atklāšana.
d 19. janvārī pasākums «Elzas Avens piemiņai».  Plkst.

8.00 aizlūgums Vydsmuižas Romas katoļu baznīcā, bet
plkst. 9.00 atceres pasākums un mielasts R. Mūka muzejā.

Galēnu KN
d 12. janvārī plkst. 19.00 romantiska komēdija «Jaun-

gada taksometrs», režisors Māris Martinsons. Ieejas
maksa – EUR 3.

Riebiņu centrālā bibliotēka
d No 4. janvāra skatāma Janīnas Dzenes eņģeļu fi-

gūriņu kolekcijas izstāde.
d 11. janvārī plkst. 14.00 Evelīnas Visockas perso-

nālizstādes «Krāsainas dzīves sniegpārslu lidojums» at-
klāšana.

d 24. janvārī plkst. 10.00 Nacionālā skaļās lasīšanas
sacensība – Riebiņu no vada fināls.

d 26. janvārī plkst. 14.00 «Piecas mīlestības valo -
das». Sarunu vada klostermāsa Marija Gude.

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

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums
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».

Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar
Roberta Mūka muzeju īstenojusi Latvijas Valsts
mežu atbalstīto Latgales kultūras programmas 2018
projektu «Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu
2.–12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa or-
ganizēšana». Aizvadītā gada 14. decembrī Galēnu
pamatskolas sporta zālē pulcējās skolēni no dažādām
Latvijas vietām konkursa noslēguma pasākumā.

Pavisam radošajam konkursam «Man nevajag
nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas
sierā» (R. Mūks.) tika iesniegti 367 jaunrades darbi
no 72 skolām. Rakstītājus konsultējuši 123 skolotāji,
bet darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās. 

2.–4. klašu grupā tika iesniegti 54 darbi – daudz-
veidīgi, emocionāli, uzrakstīti dzīvā, emocionālā va-
lodā, ar skaidri jūtamu rakstītāja pozitīvo attieksmi.
Uzvarētāji 2.–4. klašu grupā: Enija Seimanova –
Rīgas Imantas vidusskola, Linda Kalniņa – Rencēnu
pamatskola un Laura Surgunte – Jersikas pamatskola
(visiem 1. vieta), otrā vieta – Naurim Pudulam –
Riebiņu vidusskola, Danai Mihailovai un Ievai Sti-
kānei – Jersikas pamatskola, bet 3. vietu ieguva: So-
fija Magdalēna Šēra – Aglonas Katoļu ģimnāzija,
Emīls Barkovits – Galēnu pamatskola, Marta Grigu-
le – Lubānas vidusskola, Marta Bruzgule – Viļānu
vidusskola un Astrīda Trūpa – Dravnieku pamatskola,
savukārt atzinību šajā grupā saņēma 21 skolēns.

5.–7. klašu grupā tika iesūtīti 99 darbi. Arī šīs
grupas rakstītāji bija centušies – daudzveidīgi sižeti,
dažādi žanri: pasakas, dzejoļi, esejas, intervijas, ap-
raksti. Labākie jaunrades darbu autori šajā grupā, iz-
cīnot 1. vietu: Undīne Dzene – Madlienas vidusskola
un Elizabete Ģērmane – Mālpils novada vidusskola.
2. vietu ieguva: Rainers Daibe – Jersikas pamatskola,
Evija Vagale – Krāslavas Valsts ģimnāzija, Mārtiņš
Rainskis un Elisa Sofija Balode – Rencēnu pamat-
skola, Lelū Stalte – Rīgas Igauņu pamatskola un Kas-
pars Ciematnieks – Sīļukalna pamatskola, bet 3. vietā:
Loreta Egle – Aglonas Katoļu ģimnāzija, Kristija Eta
Rutka – Dagdas vidusskola, Jekaterina Stepanova –
Daugavpils 17. vidusskola, Marta Beča un Armands
Bruzguls – Sīļukalna pamatskola, Annija Tumāne un
Daniels Kristians Jansons – Galēnu pamatskola, Da-
niels Gucans – privātā pamatskola «Gaismas tilts
97», Kaspars Šics – Jaunsilavas pamatskola, Kristīne
Polukejeva un Amanda Selicka – Kārsavas vidus-
skola, Annija Akmentiņa – Preiļu 1. pamatskola, Vik-
torija Nagle – Riebiņu vidusskola, Amanda Reča –
Rušonas pamatskola, Marks Tučs – Maltas vidus-
skola, Anna Mālniece un Ernests Kokars – Varakļānu
vidusskola. 37 skolēni saņēma atzinības.

8.–9. klašu grupā konkursā tika iesniegts 101 darbs.
Skolēni risinājuši nemirstības tēmu un meklējuši to
gan Latvijas sierā, gan latvju zīmēs, latviešu valodā,
gan gadskārtu svētkos, gan mūsu valsts simbolos
un paaudžu pārmantojamībā. 1. vieta Grētai Marijai
Grebžei – privātā pamatskola «Gaismas tilts 97»,
2. vieta: Kerija Keita Kampāne – Aglonas Katoļu
ģimnāzija, Alise Zālīte – Galēnu pamatskola un Elza
Oļševska – Vecpiebalgas vidusskola. 3. vieta: Mi-
ķelis Kristiāns Auškāps – Berģu MM pamatskola,
Anita Sadovska – Aglonas vidusskola, Rainers Krū-
miņš – Limbažu vidusskola, Ilze Pīpkalēja un Ilze
Karlsone – Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola,
Samanta Ozola – Taurupes pamatskolas Mazozolu
filiāle, Rūdolfs Rudzītis – Vecpiebalgas vidusskola
un Samanta Cvetkova – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskola. 34 skolēni ieguva atzinības.

Savukārt 10.–12. klašu grupā tika iesniegti 113
darbi, no kuriem strāvo patiesa un neviltota dzimtās
zemes mīlestība, lepnums par savu valsti, vēlme strā-
dāt un dzīvot savā tēvzemē, vairot tās labklājību,

padarīt to skaidrāku, tīrāku un draudzīgāku. 1. vieta
Laurai Čuprinskai – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija,
2. vieta: Egija Smeile – PIKC NMV Jāņa Rozentāla
Mākslas skola, Annija Kliemane – Skrundas vidus-
skola, Austra Pumpure – Andreja Upīša Skrīveru vidus-
skola, Marta Puzāka – Viļānu vidusskola, bet 3. vietā:
Ilmārs Mežaraups – Bebrenes profesionālā un vispār -
izglītojošā vidusskola, Elīza Marta Stagaine – Cēsu
Valsts ģimnāzija, Krista Gabriela Roba – Druvas vi-
dusskola, Keita Alise Gorelova – Ķekavas vidusskola,
Megija Gunda Broka – Viļānu vidusskola, Monta 
Apeināne un Erīda Cepurīte – Neretas Jāņa Jaunsud-
rabiņa vidusskola un Marija Burceva – Rēzeknes
Valsts poļu ģimnāzija. 33 skolēni ieguva atzinības.

Konkursa dalībniekus iepriecināja arī Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas SAN informācijas speciā-
listes Ingas Kaļvas-Miņinas teiktie atzinības vārdi
un pasniegtās balvas. Konkurss šogad notika 13. rei -
zi, un, kā katru gadu, arī šoreiz jaunrades darbus la-
sīja un izvērtēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
žūrija. Viņu atzinību izpelnījās un simpātiju balvas,
kā arī diplomus saņēma šādi skolēni: Jersikas pa-
matskolas 4. klases skolniece Ieva Stikāne un 7. kla-
ses skolnieks Rainers Daibe, Vecpiebalgas vidus-
skolas 8. klases skolnieks Rūdolfs Rudzītis, Daugav-
pils 11. pamatskolas 6. klases skolnieks Jegors Star-
šovs, Rudzātu vidusskolas 11. klases skolnieks Dā-
vids Rubens, Viļānu vidusskolas 9. klases skolniece
Marita Vulāne un 4. klases skolniece Marta Bruzgule,
Jaunpiebalgas vidusskolas 9. klases skolniece Emīlija
Līberga, Riebiņu vidusskolas 12. klases skolniece
Darja Komlačeva, Galēnu pamatskolas 5. klases
skolnieks Daniels Kristians Jansons un Dravnieku
pamatskolas 4. klases skolniece Astrīda Trūpa.

No sirds pateicamies konkursa atbalstītājiem:
Riebiņu novada domei, Latvijas Grāmatizdevēju
asociācijas vadītājai Dacei Pugačai, Galēnu pamat-
skolas kolektīvam, AS «Latgales Piens» un personīgi
Paulim Onckulim, Viļānu novada domei, Saeimas
deputātei Ilgai Šuplinskai, Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijai. Paldies par atsaucību un sapratni, lab-
darību un labvēlību.

Paldies sakām arī visiem konkursa dalībniekiem
par gaišajiem, siltajiem, mīlestības cauraustajiem
darbiem, kuri atklāja mums skolēnu dziļo un patieso
mīlestību pret dzimto zemi – Latviju. Tā bija lieliska
dāvana Latvijai simtgades gadā. Paldies pedagogiem
par iedrošināšanu, konsultēšanu, atsaucību un ie-
guldīto darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā.

Galēnu kultūrvēstures biedrības projekta 
vadītājas vārdā Marta Binduka

Apbalvoti labākie Robertam Mūkam veltītā radošā konkursa laureāti

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
un vecākās grupas konkursa uzvarētāja Laura Čup -
rinska no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas.

Izzinot tradīcijas, saglabājot vietējo dziesmu
un stāstu pūru, popularizējot latgalisko dzīves-
ziņu, Riebiņu vidusskolas folkloras kopai «Ju-
malāni» aizritējuši 25 gadi. Pirmie «Jumalāni»
sen kļuvuši par pieaugušiem un patstāvīgiem ļau-
dīm. Arī nākamie, un vēl nākamie. Bet jubilejas
gadā folkloras kopā daudz jaunpienācēju, un
par to liels gandarījums un arī liela cerība.

Aizvadītajā gadā «Jumalāni» pulcējās kopā, lai
rādītu, ko prot, lai svinētu brošūras «Riebiņu vidus-
skolas folkloras kopai «Jumalāni» – 25» atvēršanas
svētkus. Tā tapusi Riebiņu novada mazo grantu pro-
jektu konkursa «Mēs Latvijas 100-gadei» ietvaros.
Šī izdevuma veidošana lika izcilāt «Jumalānu» fo-
togrāfijas un apskatīt vēl bez datora darinātus patei-
cības rakstus, pāršķirstīt nošu burtnīcas un scenārijus,
atcerēties kopīgus braucienus, konkursus un atpūtas

brīžus. Tas, ko var aplūkot un izlasīt brošūrā, ir tikai
daļa no visa piedzīvotā un pārdzīvotā. Tāds neklā-
tienes ceļojums 25 gadu senā vēsturē.

Bet, svinot jubileju, «Jumalāni» dziedāja un spē-
lēja, dancoja un stāstīja. Un arī klausījās milzum
daudz sirsnīgu un labu vārdu, sveicienu un vēlējumu
no koncerta viesiem: Riebiņu novada domes pār-
stāvjiem, Riebiņu novada KC folkloras kopas «Ju-
maleņa», Riebiņu novada centrālās bibliotēkas, se-
nioru biedrības «Riebiņu varavīksne». 

Milzīgs prieks par pasākuma ciemiņiem – biju-
šajiem «Jumalāniem» un bērnu vecākiem. Paldies
Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejai un patei-
cības vārdi Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai
Anspokai.

«Jumalānu» skolotājas Ārija un Rita

Folkloras kopai «Jumalāni» – 25 gadi

Aizvadītā gada beigās vairākas godalgotās vietas izcīnīja Rie-
biņu volejbolisti, kas veiksmīgi startēja gan pašmāju organizētajos
turnīros, gan Preiļu novada čempionātā volejbolā.

Tā 2018. gada Riebiņu novada atklātajā volejbola čempionātā,
kas norisinājās novembra beigās un decembra sākumā, riebiņieši iz-
cīnīja bronzas godalgas, bet par šī turnīra uzvarētājiem kļuva viesu
komanda no Maltas pagasta. Savukārt jau 15. decembrī Preiļu novada
čempionātā volejbolā riebiņieši neatstāja nekādas iespējas saviem
pretiniekiem, izcīnot turnīra gaitā uzvaras visās spēlēs un triumfējot
kaimiņu organizētajā volejbola čempionātā, izcīnot zelta godalgas.

Bet pašā gada nogalē – 29. decembrī jau tradicionāli tiek organizēts
Ziemassvētku volejbola turnīrs Riebiņu vidusskolas sporta zālē, kur
vienas dienas laikā novada un ciemiņu vīriešu volejbola komandas
cīnās par godalgām. Šogad startēja sešas komandas. Finālā riebiņieši
piekāpās rēzekniešiem, izcīnot sudraba medaļas, bet pirmo triju vietu
godalgotās komandas saņēma Riebiņu novada domes sarūpētās me-
daļas un kausu.

Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

Viss medaļu komplekts: mājās izcīnītas sudraba un bronzas medaļas, bet
viesos – zelts, tāda gada nogales bilance Riebiņu volejbolistiem

Riebiņu volejbolistiem veiksmīgi starti gada nogalē


