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Lai iepazītos ar Riebiņu paš -
valdības darbu un dalītos pie-
redzē, 5. jūnijā Riebiņu novada
domi apmeklēja Neretas pašval-
dības pārstāvji: domes vadītājs
Arvīds Kviesis, domes izpilddi-
rektors Rolands Klibiķis un Ne-
retas sociālā aprūpes centra va-
dītāja Ina Riekstiņa.

Riebiņu novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Rožinskis, izpil-
ddirektors Juris Leicis un novada
Sociālā dienesta vadītāja Sandra

Sprindža iepazīstināja kolēģus
gan ar novada veidošanās vēsturi,
pašreizējo struktūru, budžetu un
sociālo politiku novadā, gan arī
atbildēja uz citiem jautājumiem.
Kā savstarpējā dialogā noskaid-
rojās, tad Neretas novads, kura
kopējā teritorija ir 635 km2 un kas
ietver sevī četrus pagastus ar ko-
pējo iedzīvotāju skaitu nedaudz
vairāk kā 3600, lai arī ir mazāks
novads nekā Riebiņu pašvaldības
teritorija, taču problēmas un risi-

nāmie jautājumi abām pašvaldī-
bām ir līdzīgi: autoceļi un to stā-
voklis, sociālie jautājumi un no-
darbinātība.

Pēc viesošanās Riebiņu no-
vada domē, ciemiņi apmeklēja arī
centrā esošo novada kultūras cen-
tru un centrālo bibliotēku, bet tik-
šanās noslēgumā viesi no Neretas
apmeklēja arī Riebiņu novada so-
ciālās aprūpes centru «Rušona».

Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Riebiņu novada domi apmeklē
Neretas pašvaldības pārstāvji

Riebiņu novadu apmeklēja kolēģi no Sēlijas. Pēc sarunām novada domē kopbilde ar Riebiņu pašvaldības
vadību. No kreisās: Neretas novada domes izpilddirektors Rolands Klibiķis, Neretas novada domes priekš -
sēdētājs Ar vīds Kviesis, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, Nere tas sociālā aprūpes
centra vadītāja Ina Riekstiņa, Riebiņu novada domes izpilddirektors Juris Leicis un Riebiņu novada Sociālā
dienesta vadītāja Sandra Sprindža.

Pašvaldību sabiedrisko attiecību pārstāvji 
un mediji iepazīst ES institūciju darbu

No 11. līdz 14. jūnijam Bri-
selē (Beļģija) Latvijas pašval-
dību sabiedrisko attiecību spe-
ciālistiem un mediju pārstāv-
jiem bija iespēja piedalīties Ei-
ropas Komisijas pārstāvniecī-
bas Latvijā rīkotā mācību vizītē
Eiropas Komisijā un Eiropas
Parlamentā.

Latvijas pašvaldību, plānoša-
nas reģionu un mediju pārstāvji

saņēma informāciju gan par ES
lauksaimniecības politiku, ES
ekonomikas pārvaldību un ES ko-
hēzijas politiku, gan par aktuālo
stratēģisko komunikāciju un Ei-
ropas Komisijas lomu kā ES po-
litiskajai izpildvarai. 

Tāpat Latvijas delegācijas
pārstāvji tika informēti par ES bu-
džetu un tā veidošanas princi-
piem, saņemta aktuālākā informā-

cija migrācijas politikas jautāju-
mos un plaši tika diskutēts par ES
– Krievijas attiecībām.

Vizītes ietvaros notika īsa tik-
šanās ar Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja vietnieku Valdi
Dombrovski, bet noslēgumā – Ei-
ropas Parlamenta apmeklējums.

Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Vizītē Briselē piedalījās sabiedrisko attiecību pārstāvji no Ciblas, Vecumnieku, Alūksnes, Engures, Kuldīgas,
Ludzas, Daugavpils, Liepājas, Riebiņu, Ozolnieku, Rīgas un Jaunpils pašvaldības, kā arī Kurzemes, Vidzemes
plānošanas reģiona un Latvijas Pašvaldību savienības pār stāvis, kā arī vairāki žurnālisti no medijiem:
Kurzemes radio, «Latgales Laiks» un Latvijas Radio Latgales studija.

Piedalies «Stikla šķiratlonā»
un bez maksas atbrīvojies 

no liekās stikla taras
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Eco Baltia vide»

sadarbībā ar AS «Latvijas Zaļais punkts» un veikaliem «top!»
aicina piedalīties vislatvijas «Stikla šķiratlonā». Katram, kuram
privātajā vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs neva-
jadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās bez mak-
sas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalīsies
arī izlozē, kur varēs laimēt veikala «top!» dāvanu kartes.

Projekta ietvaros ikviens Riebiņu novada iedzīvotājs, neat-
karīgi no dzīvesvietas, var pieteikt speciālo transportu, kurš kon-
krētā dienā piebrauks un pieņems izlietoto stikla iepakojumu. 

Pieteikties dalībai «Stikla šķiratlonā» Riebiņu iedzīvotāji var
līdz 5. augustam un to izdarīt ir ļoti vienkārši:

1. Savāciet mājās visas izlietotās, vecās un nevajadzīgās
burkas un pudeles.

2. Zvaniet SIA «Eco Baltia vide» pa tālruni 26154123 vai
rakstiet vēstuli uz e-pastu: stikls@ecobaltiavide.lv un piesakiet
savu adresi «Stikla šķiratlonam», kā arī norādiet aptuveno stikla
iepakojumu apjomu un atstājiet savu kontaktinformāciju.

3. 16. augustā speciālais transports pieteiktajās adresēs
Riebiņu novadā paņems stikla iepakojumu, kuram jābūt ie-
vietotam maisos vai kastēs un tas jānovieto apsaimniekošanas
uzņēmuma darbiniekiem pieejamā vietā. Pašiem atrasties klāt sa-
vākšanas laikā nav nepieciešams, bet jānodrošina, lai darbinieki
var ērti piekļūt maisiem ar iepakojumu.

Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese tiks auto-
mātiski reģistrēta dalībai loterijā, kuras laikā tiks izlozētas divas
veikalu «top!» dāvanas EUR 20,00 vērtībā. Savukārt dāvanu karti
EUR 30,00 vērtībā saņems akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis
visvairāk stikla pudeļu un burku (kg).

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) izvirzītajiem mērķiem
Latvijai, tāpat kā citām ES valstīm, līdz 2020. gadam ir jāsavāc
un jānodod pārstrādei 68 % no Latvijā novietotā stikla. Nereti
stikla savākšanas konteineru trūkuma dēļ stikls nonāk kopējos
sadzīves atkritumu konteineros, kas apgrūtina to atlasīšanu un
nodošanu atkārtotai pārstrādei. Tāpēc SIA «Eco Baltia vide» sa-
darbībā ar AS «Latvijas Zaļais punkts» piedāvā pašvaldībām ie-
spēju pieteikties bezmaksas stikla šķirošanas konteineriem, kā
arī piedāvā alternatīvus centralizētus risinājumus, lai pārstrādei
derīgie atkritumi nenogultu šķūnīšos, netiktu aprakti kopā ar sa-
dzīves atkritumiem un nenonāktu mežos vai grāvmalās.

Plašāka informācija par «Stikla šķiratlonu» mājaslapā
www.ecobaltiavide.lv.
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2019. gada 6. jūnijā Galēnu pamatsko-
las 1. – 4. klašu skolēni devās iepazīt ar
vides zinībām un tās apsaimniekošanu sa-
istītu uzņēmumu un tajā nodarbinātās pro-
fesijas. Ekskursija tika organizēta ESF pro-
jekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs» ietvaros. 

Tās laikā skolēni apmeklēja lielākā Zie-
meļvidzemes reģiona atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmuma SIA «ZAAO» CSA
poligonu «Daibe», kur iepazina uzņēmuma
darbības specifiku, darba vidi un apstākļus,
vēroja ražošanas procesu un iekārtas, rada

izpratni par to, kā atkritumu apsaimnieko-
šana ir saistīta ar vides zinātni, kāpēc at-
kritumu šķirošana un pareiza to apsaim-
niekošana ir ļoti nozīmīga vides saglabā-
šanas un kvalitātes uzlabošanas sastāvdaļa.
Ekskursijas laikā tika dota iespēja arī izzi-
nāt uzņēmumā nodarbinātās profesijas,
kuru klāsts ir gana plašs. Šeit strādā ne
tikai profesionāļi, kuri tieši iesaistīti atkri-
tumu savākšanā, šķirošanā, noglabāšanā,
pārstrādē, bet arī tādas profesijas kā: klientu
apkalpošanas speciālisti, loģistikas speciā-
listi, vides inženieri, laboratorijas darbi-
nieki, grāmatveži un pat pedagogi, kuri iz-

glīto skolu jauniešus par ekoloģijas un vides
kvalitātes uzlabošanas jautājumiem.

Ekskursijas noslēgumā skolēniem bija
iespēja iepazīt Skudras Urdas meža taku
un piedalīties radošajā darbnīcā – iejusties
laborantu lomā un pagatavot videi drau-
dzīgu vannas bumbu. Radošās darbnīcas
laikā tika noskaidrots, ka laborantam ir jā-
būt ļoti precīzam – visas sastāvdaļas ir ļoti

precīzi jānomēra ar mērglāzīti un precīzi
jāpievieno, jāievēro darbību secība, tikai
tad vannas bumba izdodas kvalitatīva un
skaista.

Mācību ekskursija skolēniem šķita iz-
glītojoša, interesanta un patīkama, uzņē-
mums – kur varētu atgriezties vēlreiz.

Lolita Šmukste,
pedagogs karjeras konsultants

Saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
2019. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu bied-
rība «Latgales reģiona attīstības aģentūra»
piešķir finansējumu EUR 1200,00 ap-
mērā projekta «Latgales kultūras un
mākslas nedēļa Riebiņu novadā» ievie-
šanai mērķprogrammas «Atbalsts kultūras
programmām reģionos» ietvaros rīkotajā
projektu konkursā «Latvijas valsts mežu
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā
Latgales kultūras programma 2019».  Rie-
biņu novada dome projekta īstenošanai no-
drošinās līdzfinansējumu 21 % apmērā no
projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR
650,00.

Projekta mērķis ir stiprināt Latgales
kultūras, mākslas, starppaaudžu komuni-
kāciju un solidaritāti, attīstīt Riebiņu no-
vada iedzīvotāju radošo darbību, veicinot
kultūrvides, vērtību un savu senču tradīciju
attīstību.

Projekta īstenošanas laikā no 2019.
gada maija līdz 2019. gada novembrim no-
tiks mākslas dienas Riebiņos, pieaicinot
profesionālus māksliniekus no Latvijas,
Lietuvas un Gruzijas, lai iemūžinātu Rie-
biņu novada dabas ainavas un kultūrvēs-
turiskos pieminekļus. Piecas dienas ārval-
stu un Latvijas mākslinieki gleznos, zīmēs
vai citādi attēlos Riebiņu novadu, bet ple-
nēra darbi būs apskatāmi izstādē Riebiņu
kultūras centrā. 

Paralēli mākslas dienu aktivitātēm tiks
noorganizētas četras meistarklases, kas ir
vērstas uz seno amatu un prasmju tradīciju
saglabāšanu un kultūrvides uzlabošanos.
Kopumā ir paredzētas četras dažādas meis-
tarklases: maizes cepšanas meistarklase,
kuras laikā būs iespēja ikvienam intere-
sentam iesaistīties maizes cepšanā, redzēt,
kā notiek maizes gatavošanas process, kā
arī tiks izstāstītas Latgales tradicionālās

maizes cepšanas tradīcijas; siera gatavo-
šanas, sviesta kulšanas meistarklase –
dalībniekiem būs iespēja iesaistīties siera
un sviesta gatavošanā. Tā ir sena tradīcija,
ko agrāk mūsu senči izkopa gandrīz ik-
vienā mājā; aušanas, izšūšanas un rotu
darināšanas meistarklase – ikviens varēs
izmēģināt pašu rokām izgatavot rotas, ie-
pazīties ar aušanas un izšūšanas tradīcijām;
sveču liešanas meistarklase – nodarbībā
tiks sniegti teorētiski un praktiski padomi
sveču liešanā.

Radošajās meistarklasēs paredzēts no-
darbināt līdz 20 dalībniekiem un tās tiks
īstenotas Riebiņu novada administratīvajā
teritorijā – visos novada pagastos. Pirms

katras plānotās aktivitātes tiks sniegta in-
formācija par plānoto aktivitāšu laiku un
konkrētu vietu, uz kurām varēs pieteikties
ikviens iedzīvotājs.

Projekta «Latgales kultūras un mākslas
nedēļa Riebiņu novadā» realizēšanas laikā
novada iedzīvotāji varēs baudīt mākslu,
gūt zināšanas un apgūt jaunas prasmes se-
najos amatos. Tā rezultātā tiks veicināta
kultūras un mākslas attīstība, iedzīvotāju
pašdarbība un stiprināta iedzīvotāju pie-
derība Riebiņu novadam, kā arī populari-
zēta Riebiņu novada kultūras dzīve. 

Arnita Znotiņa,  
projektu vadītāja                    

Riebiņu novada dome turpina īste-
not projektu «Veselības veicināšanas un
slimības profilakses pakalpojumu uzla-
bošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1.
kārta». Projekts tiek īstenots no 2017.
gada 16. jūnija līdz 2019. gada 31. de-
cembrim. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir EUR 69 352,00, no kuriem
85 % ir Eiropas Sociāla fonda (ESF) fi-
nansējums un 15 % ir Valsts budžeta fi-
nansējums.

No aprīļa līdz jūnijam tika organizētas
nodarbības bērniem un jauniešiem «Sociāli
emocionālo dzīves prasmju attīstīšana».
Nodarbībās tika akcentēta katra grupas da-
lībnieka iesaistīšanās nozīmīgums, foku-

sējot uzmanību uz katra dalībnieka perso-
nību nodarbību tēmas ietvaros – piedāvājot
vienmēr katram grupas dalībniekam izteikt
savu viedokli, pieteikt aktuālos jautājumus.
Tas veicināja dalībnieku personisku iesais-
tīšanos katrā nodarbībā. 

Šajā laika posmā arī tika novadītas lek-
cijas par sirds veselību: asinsvadu slimību
simptomiem, insultu, infarktu, cukura dia-
bētu un visu, kas saistās ar sirds veselību.
Šo nodarbību laikā bija iespēja veikt arī
mērījumus ar paškontroles ierīcēm. Šīs lek-
cijas tika organizētas katrā Riebiņu novada
pagastā.

Līdz maija vidum aktīvi tika īstenotas
fiziskās aktivitātes. Sākot ar septembri, at-

sāksies vingrošanas nodarbības, kā arī būs
fitnesa nodarbības. 

Maija pēdējā nedēļā Riebiņu novadā
tika organizēta Veselības un sporta nedēļa.
Tās ietvaros notika dažādas fiziskas un ve-
selīgas aktivitātes Riebiņu novada izglītī-
bas iestādēs, tika organizētas sportiskas
aktivitātes ikvienam: pludmales volejbols
un meistarklase, pavasara triatlons, vese-
lības lēcieni, nodarbība «Dejo un vingro»,
kā arī citas fiziskas aktivitātes. Šīs nedēļas
ietvaros tika organizētas nodarbības par
veselīgiem ēdieniem un veselīgiem dzē-
rieniem katrā Riebiņu novada pagastā, kur
ikviens interesents varēja gūt praktiskas
iemaņas veselīgu ēdienu pagatavošanā. Bet

25. maijā tika rīkota Veselības diena, kurā
ikviens varēja piedalīties gan fiziskās ak-
tivitātēs, gan veikt mērījumus ar paškon-
troles ierīcēm, gan arī degustēt veselīgu
ēdienu.

Aicinām ikvienu sekot līdzi informā-
cijai gan mājaslapā www.riebini.lv, gan so-
ciālajos tīklos. Dalība šī projekta rīkotajos
pasākumos ir bez maksas. 

Attīstības un plānošanas daļa

Mācību ekskursija «Profesiju pasaule: cilvēks – vide»

Veselības veicināšanas projekta aktivitātes Riebiņu novadā

Apstiprināts projekts «Latgales kultūras un mākslas nedēļa Riebiņu novadā»
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Riebiņu un Preiļu novada TIC pārstāvji no 7. līdz 8.
jūnijam piedalījās Latvijas Tūrisma informācijas tirgū,
kas šogad norisinājās Madonā, pilsētas svētku ietvaros.
Uz Madonu devās Latvijas Tūrisma informācijas snie-
dzēji un koordinatori no visdažādākajiem Latvijas no-
vadiem, kopskaitā tika pārstāvēti vidēji ap 30 novadi no
Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Pierīgas.

Pirmajā pasākuma dienā Madonas novadpētniecības un
mākslas muzejā notika tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem.
Tūrisma jomu Madonas pašvaldībā koordinē uzņēmējdarbības
centrs ar TIC kā vienu no tā struktūrvienībām. Pēc pārrunām
visi kopīgi devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz popu-
lārākajām Madonas novada tūrisma vietām: sporta un atpūtas
bāzi «Smeceres sils», ZS «Jāņkalni», Latvijas Valsts mežu
Kalsnavas arborētumu, viesu māju «Apiņu kalte» Praulienā
ar Vidzemes sēļu ēdienu kulināro programmu «Madonas no-
vada senie ēdieni» un mājas vīnu ražotni «Domu pietura».

Savukārt 8. jūnijā notika jau sestais Latvijas Tūrisma
informācijas tirgus, kā arī vietējo mājražotāju un amatnieku
tirdziņš. Madonas pilsētas Saieta laukumā tika izveidota
Latvijas novadu informācijas telšu pilsētiņa, kur varēja

satikt Latvijas pilsētu Tūrisma informācijas sniedzējus un
dažādu amatu meistarus, kā arī bez maksas saņemt vasaras
pasākumu plānus, tūrisma ceļvežus un informatīvos izde-
vumus, kā arī iegādāties amatnieku un mājražotāju pro-
dukciju. Priecē fakts, ka nezūd tūristu vēlme apceļot Lat-
viju un joprojām pieaug to cilvēku skaits, kas interesējas
par tūrisma piedāvājumu novados, it īpaši par makšķerē-
šanas iespējām, atpūtu pie ūdeņiem un zirgu izjādēm.

Pasākuma ietvaros skatuves kultūras programmas starp-
laikos notika viktorīna ar jautājumiem par Latvijas novadu
ģeogrāfiju. Sirsnīgs paldies Skaidrītei Grigalei, ZS «Vil-
kači» saimniecei, par sarūpēto dāvanu no Riebiņu novada
puses pareizās atbildes zinātājam.

Pagājušajā gadā Latvijas Tūrisma informācijas tirgus
norisinājās Preiļos, bet tiesības un godu rīkot 2020. gada
«Latvijas Tūrisma informācijas tirgu» pasākuma laikā no-
tiekošas izlozes rezultātā ieguva Kurzemes tūrisma asociā-
cija. Konkrētu pilsētu kā tirgus norises vietu kurzemnieki
paziņos rudenī.

Arnita Znotiņa, 
Riebiņu novada tūrisma koordinatore

Riebiņu un Preiļu TIC pārstāvji apmeklē VI Latvijas Tūrisma informācijas tirgu Madonā

DOMES LĒMUMI
18. jūnijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina finanšu pārskatu un pašvaldības publisko pārskatu par 2018. gadu
Izskatot Finanšu komitejas un galvenās grāmatvedes V. Želves lēmumprojektu par

Riebiņu novada domes 2018. gada finanšu pārskata un Riebiņu novada pašvaldības
publiskā pārskata par 2018. gadu apstiprināšanu un zvērināta revidenta atzinumu, domes
deputāti apstiprināja finanšu pārskatu par 2018. gadu. Tāpat tika apstiprināts Riebiņu
novada pašvaldības publiskais pārskatu par 2018. gadu, un informācija par zvērināta re-
videnta atzinumu pieņemta zināšanai.

Apstiprina ūdens tūrisma inventāra izmantošanas noteikumus
Novada domes Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja A. Meluškāne informēja

domes deputātus, ka ūdens tūrisma inventārs iegādāts projekta Nr. LLI – 349 «Ekotūrisma
attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus» («Learn Eco Travel»), Interreg V
– A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam ietvaros, bet projekta vadlīnijas
paredz, ka aprīkojumam jābūt publiski pieejamam, tā īpašumtiesības un izmantošanas
veidu nevar mainīt 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas no vadošās iestādes va-
došajam partnerim. Tāpat par aprīkojuma lietošanu nedrīkst gūt ieņēmumus.

Noteikumi nosaka Riebiņu novada domes īpašumā esošā ūdens tūrisma inventāra
(katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi (no angļu val. Stand Up Paddle Board), airu
laivas, ūdens bumbas un zorba bumbas, motorlaiva) nodošanu bezmaksas lietošanā in-
dividuālajiem inventāra lietotājiem Riebiņu novada teritorijā.

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja ūdens tūrisma inventāra izmantošanas
noteikumus.

Izsolē tiks pārdots pasažieru mikroautobuss
Domes sēdē tika pieņemts lēmums pārdot Riebiņu novada domei piederošo pasažieru

mikroautobusu Ford Transit, nosakot sākumcenu EUR 700,00, un apstiprināt izsoles
noteikumus.

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendenta

noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgumu:
‚ar zemnieku saimniecību «Stūrakmeņi» par malkas piegādi Riebiņu novada 

domes vajadzībām 2019./2020. gada apkures sezonai ar piedāvāto līgumcenu
EUR 11 928,00 bez PVN.

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

1969. gada 28. jūnijā Galēnu ciema padomē
Veneranda un Jāzeps Soboļi  draugu, radu un
kaimiņu klātbūtnē sacīja savu jā vārdu un solījās
turēties kopā visu mūžu. Ar smagajām automa-
šīnām atbraukuši, mājās nosvinēja kāzas – vis-
pirms līgavas, tad līgavaiņa mājās. Pirmajā dienā
bijis saulains laiks, otrā nedaudz uzlijis, bet tas
netraucējis kāzinieku jautrībai. Un kopdzīve va-
rēja sākties.

Tagad – pēc 50 gadiem 28. jūnijā, svinot Zelta
kāzas, abi interesanti un ar humoru stāsta par dau-
dziem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem laulības
laikā. To patiešām nav trūcis: mainītas dzīvesvietas
un darbs, taču tas vienmēr padarīts ļoti godīgi un
kārtīgi. Viņi saka – savādāk nemaz nevar būt! Tas
iemācīts arī abām meitām, mazdēlam un mazmeitai.
Esam apmierināti un laimīgi, ka visi mūsu mīļie un
tuvie cilvēki  ir tepat Latvijā, tepat mācās vai strādā,
atceroties pagātni un stāstot par tagadni piebilst Ve-
neranda un Jāzeps.

Paši visu mūžu strādājuši, tāpēc arī tagad nesēž
rokas klēpī salikuši – māja jātur kārtībā, dārzs jāravē,
ābeles un ogulāji jāsakārto, zāle jāpļauj.

Šobrīd krāšņās lilijas un citas puķes, rūpīgi kop-
tas, zied pilnos ziedos.

Sieva darba gaitas sākusi metālapstrādes rūp-
nīcā, bet dzīves laikā veikti visdažādākie darbi, arī
vaļasprieki ir tīri sievišķīgi – Veneranda ir laba adī-
tāja, šuvēja un tamborētāja, viņai ļoti tuvi virtuves
un dārza darbi.

Vīra darbs visvairāk bijis saistīts ar būvniecību
un kokapstrādi, tagad esot pensijā, Jāzeps saimnie-
cības ēkā iekārtojis mazu darbnīciņu – viņa lielā
aizraušanās ir celtniecības darbi, koka dekoru un
svečturu izgatavošana. Tik akurāti izvirpotus  koka
svečturus var redzēt tikai amatnieku gadatirgos. Sa-
vulaik  amatnieku ciemu dienās Rīgā, Rīgas Lat-
viešu biedrības namā kopā ar audēju segām un adī-
tāju krāšņajiem cimdiem izstādīti arī Jāzepa kunga
virpotie svečturi un īsts meistardarbs – vērpjamais
ratiņš. Jubilāru mājās pārdomāti izveidota dārza
laistīšanas iekārta, kur ūdens tiek ņemts «no debe-
sīm» – tiek savākti lietus nokrišņi. Jāzepa ir arī brī-
nišķīgs muzikants.

Vēl Zelta pāris ir aktīvi grāmatu, žurnālu un
avīžu lasītāji. Bet, vēlot veselību un daudz baltu
dieniņu, Zelta pāri kāzu 50. gadadienā sveica arī
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. 

Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
M. Litauniece

Veneranda un Jāzeps Soboļi
svin Zelta kāzas

Darbs un godprātīga attieksme pret to raksturo Zelta pāri – Jāzepu un
Venerandu. 

Riebiņu un Preiļu novada TIC pārstāvji Latvijas Tūrisma in-
formācijas tirgū Madonā

Nekustamā īpašuma «Skolas» Silajāņu pagastā izsole

Šī gada 8. augustā notiks pašvaldībai piederošā īpašuma – Silajāņu
pamatskolas mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Riebiņu novada dome 2019. gada 8. augustā
plkst. 11.00 Riebiņu novada domē (2. stāva 206.
kabinetā) Saules ielā 8, Riebiņos rīko sev piederoša
nekustamā īpašuma «Skolas», Silajāņu pagastā,
Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7676 004 0455
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 
4,5882 ha kopplatībā, bijušās divu stāvu Silajāņu
pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 
7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,5 m2,
otras divu stāvu skolas ēkas (palīgkorpuss) ar ka-
dastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo
platību 446,80 m2. un saimniecības ēkas (pirts) 
ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 ar kopē-
jo platību 16,7 m2. Telpas ir renovētas, ir centrā-
lapkure. 

Izsoles sākumcena – EUR 150 000,00. Izsoles
kāpuma solis ir EUR 1 000,00. Izsoles dalībnie-
kiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 %

apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Rie-
biņu novada domes norēķinu kontā AS «SEB
BANKA», kods UNLALV2X, konts
LV12UNLA0050005638857.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes
mājaslapā www.riebini.lv, un objektu var apskatīt
dabā darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš
saskaņojot savu vizīti ar Silajāņu pagasta teritoriālās
pārvaldes vadītāju Ingu Jurkāni pa tālr. 65326838
vai mob. 26480852.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdes-
mit eiro 00 centi), 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 laik-
rakstā «Latvijas Vēstnesis» un pārtraukta 2019. ga -
da 8. augustā plkst. 10.00.



4. 2019. gada jūlijs

Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

Pirms pašiem Līgosvētkiem
nu jau par labu tradīciju kļu-
vušas pludmales volejbola sa-
censības, kas 22. jūnijā norisi-
nās Riebiņu novada Riebiņu
parkā – «Jāņi 2019», uz kurām
šogad atsaucās 13 komandas,
kas pārstāvēja Riebiņu novadu,
kā arī tuvākus un tālākus Lat-
gales novadus: Preiļu, Līvānu,
Viļānu, Rēzeknes, Daugavpils
un Dagdas novadu, kā arī vienā
no komandām startēja kurzem-
nieki, pārstāvot Talsus. Jāpie-
bilst, ka pludmales volejbola
turnīrs jūnijā Riebiņos startēja
jau 10. gadu pēc kārtas.

Atbilstoši nolikumam koman-
das tika ielozētas trīs apakšgru-
pās, kur, savstarpēji cīnoties, tika
noskaidrotas katras grupas spēcī-
gākā vienības un labākā II vietu
izcīnījušā komanda, savukārt 
pārējās komandas savstarpēji cī-
nījās par iekļūšanu ceturtdaļfi-
nālā.

Karstajā svelmē šogad spēlē
par III vietu duets no Smelte-
riem/Līvāniem – komanda «Pļau-
jas laiks» divu setu cīņa pieveica
gados jaunākos viesus no Dau-
gavpils – komandu «NIKE». Sa-
vukārt finālā tikās apvienotā Rē-
zeknes un Dagdas komanda «SK

Spāks/Dagda» un Rožupes/Preiļu
duets «1 x 5», kas arī izcīnīja tur-
nīra zelta medaļas un kausu.

Visi godalgoto vietu ieguvēji
saņēma novada domes diplomus,
medaļas un kausus. Ievērojot tra-
dīcijas, jau 20. jūlijā sāksies vai-
rāku posmu volejbola sacensības
«Riebiņi 2019», kā arī sezonas
noslēguma sacensības augusta
beigās – «Vasara 2019».

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

Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Noskaidroti pludmales volejbola turnīra
«Jāņi 2019» uzvarētāji

Pludmales volejbola turnīra «Jāņi 2019» godalgotās vietas ieguvušie pludmales volejbola dueti (no kreisās):
Aleksandrs Zeltiņš/Artūrs Pitrāns (SK Spāks/Dagda), Ronalds Vucāns/Jānis Sola (1 x 5) un Rihards
Vilcāns/Raitis Šarkovskis (Pļaujas laiks).

6. jūlijā plkst. 12.00 – Krištobu kapsētā. 
7. jūlijā plkst. 12.00 – Rušonas kapsētā; plkst.

11.00 Sv. Mise Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu
baznīcā.

13. jūlijā plkst. 12.00 – Opolūs kapsētā.
13. jūlijā plkst. 13.30 – Salenieku kapsētā.
13. jūlijā plkst. 15.00 – Antonišku kapsētā.
20. jūlijā plkst. 12.00 – Maltas Trūpu kapsētā.
20. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā ar Sv.

Misi.
20. jūlijā plkst. 14.00 – Seiļu kapsētā.
20. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.

27. jūlijā plkst. 11.00 – Červiniku kapsētā.
27. jūlijā plkst. 15.00 – Eisāgu kapsētā.
28. jūlijā plkst. 14.30 – Baibu kapsētā.
28. jūlijā plkst. 15.00 – Gailīšu kapsētā.
3. augustā plkst. 12.00 – Pastaru kapsētā. 
3. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā.
17. augustā plkst. 12.00 – Trūpīšu kapsētā.
24. augustā plkst. 13.00 – Vidsmuižas kapsētā;

plkst. 12.00 Sv. Mise Vidsmuižas Sv. Gara Romas
katoļu baznīcā.

31. augustā plkst. 12.00 – Salīšu kapsētā.

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2019. gadā

PASĀKUMI JŪLIJĀ
Riebiņu KC
F 12. jūlijā plkst. 20.00 Ukrainas dziedā-

tāja Andreja Kravčenko solokoncerts. Ieejas
maksa EUR 4.00, bet plkst. plkst. 22.00 Krievu
mūzikas nakts balli spēlē Andrejs Kravčenko
un DJ Klest no Kijevas – ieejas maksa EUR
5.00.

Sīļukalna KN
F No 16. līdz 26. jūlijam no plkst. 9.00 –

13.00 apskatāma Sīļukalna iedzīvotāju rok-
darbu un hobiju izstāde.

F 26. jūlijā plkst.19.00 saimnieču dienas
pasākums.

Rušonas KN
F Bērnības svētki 13. jūlijā plkst. 11.00.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 3. jūlija līdz 3. augustam skatāma

Lolitas Šmukstes radošo darbu izstāde «Papīrs
un ne tikai…» un novadpētniecības izstāde
«Riebiņi mākslinieku acīm».

F IV Latgales stāstnieku festivāls «Omotu
stuosti». 20. jūlijā plkst. 10.00 bērnu rīts
«Stuoustu rypuļs»ar I. radziņu un V. Jakimovu,
bet plkst. 12.00 «Kur sauleite pyrmuok lac»-
japāņu papīra locīšanas meistarklase, pinam
no papīra moduļiem ar Allu Solovjovu.

F 26. jūlijā plkst. 16.00 «Neaizmirstamā
Sumatra» no cikla: ceļotāju stāsti.

Ar visiem jūlijā paredzētajiem pasākumiem, literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
paš valdības vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/rie-
binubiblioteka/ 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 pašval-

dības mājaslapā un informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».


