Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

Apstiprināts Riebiņu novada 2019. gada budžets

19. februārī Riebiņu novada domes sēdē tika apstiprināts 2019. gada
budžets. Riebiņu novada pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms
2019. gadā plānots 7 miljoni 495 tūkstoši eiro, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – EUR 6 945 470, atlikums uz 01.01.2019. –
EUR 549 530; speciālā budžeta ieņēmumi – EUR 309 188, atlikums uz
gada sākumu – EUR 123 193.
Pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā plānoti EUR 7 495 000 apjomā, speciālā budžeta izdevumi – EUR 432 381.
Vislielākais īpatsvars 2019. gada izdevumos paredzēts izdevumiem
ekonomiskajai darbībai – EUR 3 040 475 jeb 40,6 %, otro lielāko izdevumu pozīciju veido «Izglītība» – EUR 1 448 373 jeb 19,3 % no
izdevumiem. 2019. gadā turpinās darbu visas novada izglītības iestādes. EUR 996 671 jeb 13,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem
ir paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai,
klientu apkalpošanai un savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības un kultūras pakalpojumiem.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti EUR 549 154 jeb
7,3 % no pamatbudžeta izdevumiem. Atpūtai, kultūrai un sportam
2019. gada budžetā ir paredzēti EUR 518 382 jeb 6,9 %. Sociālajai
aizsardzībai 2019. gadā tiks tērēti 7,2 % no domes pamatbudžeta jeb
EUR 536 945, no kuriem sociālajiem pabalstiem ir atvēlēti EUR 70 000.
2019. gadā Riebiņu novada domes līdzekļi tiks ieguldīti vairāku
nozīmīgu projektu īstenošanā. Būtisks budžeta finansējums 2019. gadā
ir novirzīts ceļu infrastruktūras sakārtošanai.
Riebiņu novada budžeta ienākumu un izdevumu sīkāks izklāsts,
kā arī informācija par būtiskākajiem paredzamajiem ieguldījumiem
novada infrastruktūras uzlabošanai 2019. gadā tiks atspoguļots pašvaldības
informatīvā izdevuma «Riebiņu Novada Ziņas» aprīļa numurā.
Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

PAZIŅOJUMS

par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam apstiprināšanu

Riebiņu novada dome paziņo, ka 2019. gada
19. februāra Riebiņu novada domes sēdē (Nr. 2,
protokols Nr. 27) tika apstiprināta Riebiņu novada attīstības programma 2019.–2025. gadam.
Riebiņu novada attīstības programma ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments, kura izstrādes mērķis ir veicināt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves
līmeņa labklājības paaugstināšanos, dzīves vides
uzlabošanu un ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību, sekmējot novada
ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti.
I SĒJUMS – PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS.
II SĒJUMS – STRATĒĢISKĀ DAĻA.
III SĒJUMS – RĪCĪBAS PLĀNS.
IV SĒJUMS – INVESTĪCIJU PLĀNS.
V SĒJUMS – RIEBIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA.
VI SĒJUMS – PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS UN IESAISTES PASĀKUMIEM.
Ar «Riebiņu novada attīstības programma 2019.–2025. gadam»
drukas versiju var iepazīties Riebiņu novada domes Attīstības un
plānošanas daļā, 7. kabinetā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā,
LV-5326, administrācijas darba laikā, Riebiņu novada mājaslapā
www.riebini.lv sadaļā «Novada attīstības dokumenti» -> Stratēģijas
un attīstības programmas (http://riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/pasvaldiba/novada-attistibas-dokumenti/strategijas-un-attistibas-prog),
kā arī Valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
https://tapis.gov.lv/.
Attīstības un plānošanas daļa

Piesaki talkošanas vietu Riebiņu novadā

Strauji tuvojas lielākā pavasara sakoptības akcija –
Lielā Talka, kas visā valsts teritorijā šogad norisināsies 27. aprīlī, tādēļ aicinām iedzīvotājus aktīvi
sniegt savus priekšlikumus par talkošanas vietām
Riebiņu novadā.
Informāciju lūgums iesniegt līdz šī gada 1. aprīlim Lielās
Talkas koordinatoram Riebiņu novadā Rolandam Naglim, sniedzot priekšlikumus iesniegumu formā pagastu teritoriālajās pārvaldēs (ar
norādi «Lielās Talkas koordinatoram R. Naglim»), Riebiņu novada domē –
Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā (12. kabinets) vai sūtot elektroniskās vēstules uz e-pasta adresi: rolands.naglis@riebini.lv.
Arī šogad, lai veiksmīgi nodrošinātu Lielās Talkas laikā savākto atkritumu nogādi poligonos, Lielās Talkas organizatori oficiālo talku norises
vietās nodrošinās speciālus maisus. Jāpiebilst, ka šogad pirmo reizi
Lielās Talkas pastāvēšanas laikā tiks šķiroti atkritumi, respektīvi, zilajos
maisos lasīsim visa veida plastmasu, bet baltajos maisos – visus pārējos
atkritumus.
Tāpat sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

R. Naglis, Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā
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Skatuves runas un vokālās mūzikas
konkurss «Balsis» Riebiņu novadā

22. februārī Riebiņu novada
Stabulnieku kultūras namā tradicionāli pulcējās novada dziedātāji un skatuves runas konkursa dalībnieki, lai apliecinātu
savas prasmes un izaugsmi.
Dalībnieki pārstāvēja visas
novada skolas, bet konkursantus
vērtēja kompetentas žūrijas: vokālā
mūzikas konkursa «Balsis» vērtētājos šogad iesaistījās Riebiņu
novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, Rušonas pamatskolas skolotāja Aira
Gribonika-Upeniece un Stabulnieku KN vadītāja Vita Balode, bet
skatuves runas vērtēšanā jau otro
gadu darbojās Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas
vadītāja un teātra grupas «Kājām
gaisā» pedagoģe Vilhelmīne Jakimova, RSU audiologopēdijas
3. kursa studente Elizabete Stalidzāne, kā arī Stabulnieku bibliotēkas vadītāja (filoloģe) Anita Betlere. Konkursa ievadā mūs priecēja Galēnu pamatskolas teātra
draugi skolotājas Elzas Leimanes
vadībā, bet pasākuma turpinājumā
daiļdarbu fragmentu lasījumi mijās ar dziedātāju uzstāšanos.
Konkursi noslēdzās ar ļoti
augstiem rezultātiem. Visu dalībnieku sniegums punktos atbilda
augstākajai, 1. un 2. pakāpei. No
Riebiņu novada uz skatuves runas
konkursa nākamo kārtu, kas notiks 21. martā Daugavpilī, tika izvirzīti šādi skolēni: Riebiņu vidusskolas 1. klases skolniece Daniela Koroševska (skolotāja Līga Jermoloviča), Galēnu pamat-

Skatuves runas konkursa nākamajā kārtā Riebiņu novadu pārstāvēs (no
kreisās) Rūta Stafecka, Sandis Endijs Dimitrijevs, Evija BergmaneSprūdža, Austra Elizabete Katkeviča un Daniela Koroševska.

skolas 3. klases skolniece Rūta
Stafecka (skolotāja Elza Leimane), Dravnieku pamatskolas
4. klases skolnieks Sandis Endijs Dimitrijevs (skolotāja Irēna
Mičuliša), Riebiņu vidusskolas
8. klases skolniece Evija Bergmane-Sprūdža (skolotāja Diāna
Bravacka) un Riebiņu vidusskolas
12. klases skolniece Austra Elizabete Katkeviča – augstākā pakāpe
(skolotāja Žanna Ļebedeviča).
Savukārt vokālās mūzikas «Balsis» konkursā pateicība par piedalīšanos Dravnieku pamatskolas
duetam (skolotāja Lidija Ozola),
I pakāpes diplomi Galēnu pamatskolas 3.–9. klašu vokālajam ansamblim (skolotāja Lidija Ozola)
un Riebiņu vidusskolas 1.–5. klašu vokālajam ansamblim (skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža).
Paldies un pateicība arī Rušonas

1.–3. klašu vokālajam ansamblim
«Dzirkstelītes» (skolotāja Aira Gribonika-Upeniece) par muzikālo
sveicienu konkursa dalībniekiem.
Konkursa noslēgumā žūrija
sniedza profesionālus padomus
snieguma uzlabošanai nākamajā
kārtā, bet visi konkursa dalībnieki
saņēma uzslavas rakstus atbilstoši
pakāpei, kā arī saldas balvas, ko
sagādāja Riebiņu novada dome.
Pateicamies par atbalstu konkursa organizēšanā Riebiņu novada
domei, izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai un interešu izglītības un audzināšanas
jomas konsultantei Ritai Pudānei.
Kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslās
konsultantes Riebiņu novadā
Diāna Bravacka,
Ārija Bergmane-Sprūdža

Novada domes priekšsēdētājs, deputāti
un administrācija tiekas ar iedzīvotājiem

Skaitliski visvairāk uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, deputātiem un domes administrāciju ieradās
Stabulnieku pagasta iedzīvotāji.

Februāra divās pēdējās dienās – 27. un 28. februārī novada
iedzīvotāji pulcējās pagastu
centros uz tikšanos ar novada
domes vadību, deputātiem un
domes speciālistiem.
Uz sarunu ar novada uzņēmējiem, zemniekiem, pensionāriem,
iestāžu darbiniekiem un jauniešiem bija ieradies Riebiņu novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, priekšsēdētāja vietnieks
Jāzeps Ivanāns, izpilddirektors Juris Leicis, domes deputāti Andrs
Sondors, Margarita Krole, Marija Bernāne, Maigonis Mediņš,
Edgars Vilcāns, Ilga Pokšāne,
kā arī tehniskās daļas vadītājs

Artūrs Meluškāns, novada domes komunālās nodaļas vadītājs
Roberts Kabakovs, plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Inese
Jakovele, KAC vadītājs Juta
Ivanāne, sociālā dienesta vadītāja
Sandra Sprindža un vecākā kārtībnieka v.i. Ainārs Kalvāns.
Iesākot dialogu ar iedzīvotājiem, novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis visos pagastos
iedzīvotājus informēja par aizvadītajā gadā realizētajiem projektiem, par pašvaldības līdzekļu izlietojumu iestāžu uzturēšanai, kā
arī informēja par nupat apstiprināto 2019. gada budžetu un plānotajiem darbiem, kā arī paredzē-

tajām investīcijām novada pagastos šogad.
Būtiskākais finansiālais ieguldījums, kas aizsākās 2017. un
2018. gadā, bet turpināsies 2019.
gadā – pašvaldības autoceļu remontdarbi. Lai realizētu šo mērķi,
novada dome startēja Eiropas Savienības finansētajās programmās. Ievērojami ceļu pārbūves
darbi iesākti 2018. gadā, kur daļa
objektu ir pabeigti vai tuvu noslēgumam, bet virkne pašvaldības
autoceļu remontdarbu noslēgsies
2019. gada rudenī, informēja pašvaldības vadītājs.
Turpinājums 3. lpp.

2.

Saistošie noteikumi Nr. 11/2018

Apstiprināti ar Riebiņu novada domes 19.06.2018. sēdes lēmumu Nr. 14 (prot. Nr. 9)
Grozījumi: 2019. gada 15. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4/2019 lēmums Nr. 18 (prot. Nr. 1)

Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības materiālās palīdzību Riebiņu novadā (turpmāk tekstā – pabalsts), tās veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus.
2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas (izņemot
bērna piedzimšanas pabalstu un pabalstu pēc atgriešanās no ieslodzījuma).
3. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto kārtību.
4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
5. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi Riebiņu novadā:
5.1. Pabalsts apbedīšanai.
5.2 Pabalsts veselības aprūpei.
5.3. Bērna piedzimšanas pabalsts.
5.4. Pabalsts pēc atgriešanās no ieslodzījuma.
5.5. Pabalsts malkas iegādei.
II PABALSTS APBEDĪŠANAI
6. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās
personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Riebiņu novads.
7. Pabalsta apmērs ir 115 eiro.
8. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušas personas apbedīšanu, uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz:
8.1. iesniegumu,
8.2. miršanas apliecības kopiju.
9. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, un
tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

III PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI
10. Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei ir personai, kurai ir radušies lieli ārstēšanās izdevumi
sakarā ar slikto veselības stāvokli (izņemot zobārstniecību).
11. Iesniedzamie dokumenti:
11.1. iesniegums,
11.2. ārstēšanās vai operācijas izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (kases
čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, medikamentu iegādes čeks, kurā norādīts sociālās
palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa, izdevumus
pierādošie dokumenti nevar būt vecāki par 6 mēnešiem no pakalpojuma, preces iegādes brīža.
12. Lieli ārstēšanās izdevumi tiek uzskatīti, sākot no 180 eiro.
13. Vienreizējā pabalsta apmērs ir 50 eiro kalendārajā gadā.

Saistošie noteikumi Nr. 4/2016

Apstiprināti ar Riebiņu novada domes sēdes 19.01.2016. lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 1)
Grozījumi: 15.01.2019. saistošie noteikumi Nr. 5/2019, lēmums Nr. 19 (prot. Nr. 1)

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā» 25.² panta piekto daļu

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi
Riebiņu novada Bāriņtiesa, tiek aprēķināts, piešķirts un izmaksāts dzīvokļa pabalsts.
2. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata, lēmumu pieņem Riebiņu novada Sociālais dienests (turpmāk –
Dienests) saskaņā ar šiem noteikumiem.
3. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek piešķirts no 18 gadiem
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

II DZĪVOKĻA PABALSTA PIEPRASĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
4. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez
vecāku gādības, (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) Dienestā iesniedz:
4.1. iesniegumu;
4.2. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, komunālo pakalpojumu līgumu kopijas Īres līguma grozīšanas
vai izbeigšanas gadījumā pabalsta pieprasītājs iesniedz grozījumus vai jaunu īres līgumu.
4.3. līdz katra mēneša 20. datumam izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); un izdevumus par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija,
patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie
nav ietverti īres maksā, apliecinošus dokumentus.

2019. gada marts
IV BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS
14. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi
bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam un kurai
ir piešķirts personas kods (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
15. Pabalsta apmērs ir:
15.1. 75 eiro, ja vienam no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
15.2. 150 eiro, ja abiem no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
16. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
17. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Riebiņu novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā –
Dienests) iesniedz iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu.
18. Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz rakstveida
iesniegumu par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu, ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu
dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju
sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu
valsts valodā) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
19. Dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja apsekošanā tiek
konstatēts, ka bērnam nav nodrošinātas nepieciešamās higiēnas preces, apģērbs, sadzīves priekšmeti, tad
Dienestam ir tiesības pabalstu izsniegt mantiskā veidā.

V PABALSTS MALKAS IEGĀDEI
20.Tiesības uz materiālās palīdzības saņemšanu malkas iegādei ir:
20.1. vientuļiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz EUR 220,00 un
20.1.1. ja īpašumā nav mežs,
20.1.2. ja mežs, lauksaimniecības zeme nav uzdāvināta citai personai,
20.1.3. lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek nomāta citai personai,
20.2. personām ar īpašām vajadzībām – 1. grupas invalīdiem, ja viņiem nav likumīgo apgādnieku.
20.3.Ja palīdzības prasītājs faktiski dzīvo kopā ar otru darbnespējīgu personu un viņu kopējie ienākumi
nepārsniedz EUR 285
21. Vienreizējs materiālais pabalsts personai gadā malkas iegādei ir noteikts EUR 100.

VI PABALSTS PĒC ATGRIEŠANĀS NO IESLODZĪJUMA
22. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi
Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
23. Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
24. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 30,00 eiro (trīsdesmit eiro, 00 centi), kuru piešķir bez
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
25. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Sociālajā
dienestā iesniegums un ieslodzījuma vietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums
par atbrīvošanu.

VII LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
26. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Riebiņu novada domē.
27. Novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601 likumā noteiktajā kārtībā.
VIII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
28. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

5. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa
pabalsts, nedzīvo.
6. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt dzīvokļa pabalstu, Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
7. Dzīvokļa pabalsta apmēru mēnesī aprēķina, pamatojoties uz noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajiem
dokumentiem, nepārsniedzot noteikumu 8. punktā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu
segšanas normatīvus.
8. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumi par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mēnesī nevar pārsniegt šādus normatīvus:
8.1. īres maksa un citi nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām – 0,21
eiro par 1 kv.m, bet nepārsniedzot 30 kv.m;
8.2. apkure (jebkuram apkures veidam) – 1,00 eiro par 1 kv.m, bet nepārsniedzot 30 kv.m;
8.3. elektroenerģija – 80 kWh, ja tiek izmantots elektriskais pavards – papildus 50 kWh;
8.4. dabas gāze – 2,00 eiro;
8.5. propāna gāzes balons – ne vairāk kā 2,00 eiro;
8.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 1,00 eiro;
8.7. ūdens un kanalizācija – 2,00 eiro par 1 m3, bet nepārsniedzot 2 m3;
8.8. siltumenerģija patērētajam karstajam ūdenim – 4,00 eiro par 1 m3, bet nepārsniedzot 1 m3.
9. Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei, ja dzīvojamā platība tiek apkurināta ar malku un ir krāšņu
apkure, izmaksā pabalsta pieprasītājam apkures sezonā (no novembra līdz aprīlim) vienu reizi kalendārā
gadā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles 100 eiro apmērā.
10. Ja pabalsta pieprasītājam objektīvu iemeslu dēļ noteikumu 4.3. apakšpunktā minētos dokumentus
Sociālajā dienestā nav iespējams iesniegt, viņam par to laikus ir jāpaziņo Sociālajam dienestam. Šādā gadījumā Sociālais dienests dzīvokļa pabalstu izmaksā uz iepriekš iesniegto dokumentu pamata.
11. Ja pabalsta pieprasītājs noteikumu 4.3. apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav
iesniedzis, neinformējot par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.
III NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
12. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

«Rušonas dejotāji laika griezumā no un līdz deju svētkiem»

Projekta rezultātā tapusi foto izstāde, kas vēl visu martu ir aplūkojama Rušonas sabiedriskajā centrā Aglonas stacijā.

Mazo grantu projektu konkursam
«Mēs Latvijas 100-gadei» Riebiņu novada pašvaldības finansējumu 2018.
gadā saņēma Rušonas pagasta iniciatīvas grupa «Dejā ir spēks».

Darba grupa «Dejā ir spēks» ir gandarīta par līdzekļu piešķiršanu projekta realizācijai «Rušonas dejotāji laika griezumā
no un līdz deju svētkiem». Projekta realizācijas laikā darba grupa apzināja bijušos

un esošos «Rušonas» deju kolektīva dejotājus. No dejotājiem tika savākti foto materiāli daudzu gadu garumā. Sarežģītākais
uzdevums bija fotogrāfiju atlase, jo notikumu un pasākumu kolektīva pastāvēšanas
30 gados ir bijis daudz.
Veidojot izstādi, vērojama dejotāju paaudžu maiņa, pagasta, novada un valsts notikumu gaita, kā arī kolektīva tērpu bagātība, panākumi un interesanti notikumi darbības laikā. Sekojām fotogrāfijās līdzi visiem Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā, kuros kolektīvs piedalījies. Vieta, kur darbojas
«Rušonas» dejotāji atrodas Aglonas stacijā,
četru ceļu krustojumā, līdz ar to kolektīvā
vienmēr ir dejojuši dejotāji no citiem pa-

gastiem un novadiem, tā padarot to bagātāku un interesantāku.
Dalībnieku fotogrāfiju izstāde veidota
kolektīva darbības hronoloģiskā secībā no
1990. gada līdz 2018. gada augustam. Aizvadītā gada 8. decembrī oficiāli tika atklāta
izstāde, kas skatāma Rušonas sabiedriskajā
centrā vēl visu martu. Šī izstāde ir dāvana
un paldies vārdi deju kolektīva dalībniekiem 30 gadu jubilejā, kurus kolektīvs svinēs novembrī. Esam gandarīti par paveikto
darbu. Lielu paldies vēlamies pateikt Ilmāram Jokstam-Kraupšam, Ingūnai Barkevičai, fotogrāfam Pēterim Murānam.
Projekta vadītāja D. Staškeviča

2019. gada marts

DOMES LĒMUMI

19. februārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina 2019. gada budžetu

Ar 13 balsīm par un diviem deputātiem domes
sēdē nepiedaloties, domes sēdē tika apstiprināts saistošo noteikumu Nr. 6/2019 «Par Riebiņu novada
domes 2019. gada budžetu» projekts. Sīkāk par
2019. gada budžetu lasiet pašvaldības izdevuma
«Riebiņu Novada Ziņas» marta un aprīļa numurā.

Nolemj piedalīties projektu konkursā,
piešķirt līdzfinansējumu

Domes sēdē pieņemts lēmums piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem
pasākumā «Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas
ir valsts vai pašvaldību īpašumā» ar trim projektiem.
Projektu paredzamais realizēšanas laiks ir no
05.2019. līdz 10.2019.
Projektu pasākumu kopējās izmaksas: EUR 1270,50,
kur pašvaldības līdzfinansējums – EUR 15,78 %
jeb EUR 200,50, pārējā summa – EUR 1070,00 apmērā no Zivju fonda finanšu līdzekļiem izstrādātajam projektam «Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā»; EUR 4065,60,
kur pašvaldības līdzfinansējums – 16,37 % jeb
EUR 665,60, pārējā summa EUR 3400,00 apmērā
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem izstrādātajam
projektam «Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā»; EUR 7623,00,
kur pašvaldības līdzfinansējums – 16,04 % jeb EUR
1223,00, pārējā summa EUR 6400,00 apmērā no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem izstrādātajam projektam «Zivju atražošanas un pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā».
Tāpat domes sēdē nolemts piedalīties projektu
konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā «Sabiedrības informēšanas pasākumiem par
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā
publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem», kur projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2019. līdz 11.2019.
Izstrādātajam projektam «Bukletu un flajeru
«Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā» maketēšana un izdošana» kopējās izmaksas – EUR
2970,55, kur pašvaldības līdzfinansējums ir 15 %
jeb EUR 445,55, pārējā summa EUR 2525,00 apmērā – no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Izstrādātajam projektam «Mobilās aplikācijas
«Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novada Rušonas pagastā» izstrāde» kopējās izmaksas ir EUR 11 495,00,
kur pašvaldības līdzfinansējums ir 15 % jeb EUR
1724,00, pārējā summa EUR 9771,00 apmērā – no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

Pašvaldība izstājas no Latvijas Piļu
un muižu asociācijas

Pamatojoties uz to, ka Galēnu muiža ir ļoti sliktā
stāvoklī un nav saistoša tūristiem un lauku ceļotā-

jiem, domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu
izstāties no Latvijas Piļu un muižu asociācijas.

Apstiprina izglītības iestāžu
izglītojamo uzturēšanas izmaksas

Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt
ar 2019. gada 1. janvāri Riebiņu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs
un pirmsskolas izglītības iestādē «Sprīdītis» un uzdot novada domes ekonomistei sagatavot līgumus
par Riebiņu novada domes un attiecīgās pašvaldības,
kuru bērni (jaunieši) apmeklē Riebiņu novada izglītības iestādes, savstarpējo norēķinu kārtību par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot noteiktās viena izglītojamā izmaksas:
Riebiņu PII «Sprīdītis» savstarpējiem norēķiniem
piemērojamās izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī – EUR 266,09; Dravnieku pamatskola –
EUR 177,06; Galēnu pamatskola – EUR 151,15;
Sīļukalna pamatskola – EUR 282,63; Rušonas pamatskola – EUR 133,20 un Riebiņu vidusskola –
EUR 76,59.
Atzīt par spēku zaudējušu Riebiņu novada domes
2018. gada 18. septembra sēdes lēmumu Nr. 23 «Par
Riebiņu novada domes izglītības iestāžu izglītojamo
uzturēšanas izmaksām».

Slēdz līgumus, apstiprina attīstības
programmu

Domes deputāti pieņēma lēmumu slēgt ar Vārkavas
novada domi vienošanos par grozījumiem 2018. gada
2. janvāra deleģēšanas līgumā Nr. 1 un piešķirto finansējumu 2019. gadam EUR 11 000,00 apmērā.
Tāpat pieņemts lēmums slēgt sadarbības līgumu
ar Preiļu novada domi par patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu un slēgt līgumu par
sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru
2019. gadā.
Domes sēdē tika apstiprināta Riebiņu novada
attīstības programma 2019.–2025. gadam, nosakot
programmas vadītājai A. Meluškānei uzdot publicēt
paziņojumu un ievietot lēmumu par Riebiņu novada
attīstības programmas 2019.–2025. gadam apstiprināšanu pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv, informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas» un
Valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā; uzdot programmas vadītājai nosūtīt lēmumu
un Riebiņu novada attīstības programmu 2019.–
2025. gadam attiecīgajām institūcijām.

3.

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu
«Par nekustamā īpašuma nodokli» nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī,
15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pagasta teritoriālās pārvaldes kasē,
bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu. Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums vērsties savā pašvaldībā. Pārskaitījums veicams uz pašvaldības kontu, kas norādīts sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā.
Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas.

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi!

Līdz ar pavasara šķīdoņa laika iestāšanos, pakāpeniski tiks ieviesti
smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 «Masas ierobežojums 10 t» uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem, provizoriski – no 2019. gada 11. marta.
Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties
uz MK noteikumiem Nr. 456 «Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi», līdz ar pavasara šķīdoņa laiku un lai novērstu
autoceļu bojājumus.
Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu
laiku (galējais laiks – līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss un saulains laiks),
ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti.
Lūdzam kravu pārvadātājus un lauku saimniecības laikus izvest,
piegādāt kravas līdz ierobežojumu ieviešanai.
Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; nekādas speciālās atļaujas
kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi,
netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes
ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.
Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama
pa tālr. 65324378.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos. Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar SIA «Autocentrs Salinieki» par autotransporta remonta darbu, tehnisko apkopju veikšanu un
rezerves daļu iegādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu EUR 41 999 bez
PVN (EUR 7,45 par 1 h/darba un 25 % atlaide rezerves daļām);
‚ ar SIA «Ingrid A» par degvielas iegādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu EUR 70 740,00 bez PVN (piedāvātā
atlaide dīzeļdegvielai EUR 0,091 un benzīnam –
EUR 0,079).

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

Novada domes priekšsēdētājs, deputāti
un administrācija tiekas ar iedzīvotājiem

Sākums 1. lpp.

Domes priekšsēdētājs informēja klātesošos arī
par situāciju novada izglītības iestādēs un perspektīvu,
kā arī informēja, ka aktuālo jautājumu par novadu
administratīvo reformu plānots diskutēt ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci,
kurš solījies apmeklēt visas pašvaldības, kuras varētu
skart novadu reforma, tostarp Riebiņu novadu.
Savukārt novada domes Plānošanas un attīstības
daļas vadītāja Inese Jakovele bija sagatavojusi plašu
ieskatu – prezentāciju par Riebiņu novadu: demogrāfiskās situācijas izmaiņām kopš novada dibināšanas, realizētajiem projektiem un paredzētajām investīcijām, par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem attīstības programmas izstrādes ietvaros, kā arī par
tuvākajiem un tālākajiem projektiem, ko plāno realizēt gan pašvaldība, gan iespējām, kas tiek dotas

iedzīvotājiem, saņemot pašvaldības finansējumu, lai
realizētu mazo grantu projektus, kā arī ar uzņēmējdarbības attīstību saistītus projektus.
Atskaites par paveikto 2018. gadā bija sagatavojuši pagastu teritoriālo pārvalžu vadītāji, savukārt
KAC vadītāja J. Ivanāne informēja par klientu apkalpošanas centra aktualitātēm, mudināja iedzīvotājus pakalpojumus, kas vienuviet pieejami Riebiņu
novada domes telpās, izmantot aktīvāk.
Paldies visiem, kuri atnāca, uzdeva jautājumus
un izteica ierosinājumus. Prieks, ka novada iedzīvotāju aktivitāte, lai arī nebija ļoti augsta, taču bija
pieaugusi, salīdzinot ar citām domes priekšsēdētāja,
domes deputātu un administrācijas speciālistu tikšanās reizēm klātienē ar novada iedzīvotājiem.
Rolands Naglis,
Sabiedrisko attiecību speciālists

Kļūdas labojums

Iepriekšējā «Riebiņu Novada Ziņas» (februāra) izdevumā
ieviesusies drukas kļūda saistošo noteikumu Nr. 14/2018 25. un
26. punktā. Pareizā redakcija:
25. Licences ar atlaidi, nolikuma 22.2.; 22.4.; 22.6.; 22.8.; 22.10.;
22.12. punkts, tiek piemērotas maznodrošinātām personām (pie licences iegādes uzrādot pašvaldības, kurā persona deklarēta, sociālā
dienesta lēmumu par šī statusa piešķiršanu).
26. Lai saņemtu gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi,
nolikuma 22.2.; 22.4.; 22.6.; 22.8.; 22.10.; 22.12. punkts, šo Noteikumu 24.1. un 25. punktā minētajām personām ir jāiesniedz attiecīgs
iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments licencētās
makšķerēšanas organizētājam, kas pamato bezmaksas licences saņemšanu. Licences izsniegšanas brīdī tiek atzīmēts konkrēts ezers
(-i) (atstāj neizsvītrotu), kurā licence ir spēkā.

4.

Aizvadītas novusa sacensības Galēnos

Kā jau katru gadu, pirms pavasara iestāšanās galēnieši savā
skolas sporta zālē uzņem novusa spēlētāju komandas. Šogad bija
ieradušās sešas komandas.
Pirmo vietu ieguva komanda no
Galēniem – Jolanta Upeniece, Gustavs Utināns un Raivis Mičuls, bet
otrajā vietā ierindojās Preiļu komanda – Daniela Abzalone, Gunārs
Arbidāns un Ričards Drabovičs. Arī
trešajā vietā komanda no Preiļu novada – Irina Mihailova, Juris Mihailovs, Alīna Lazareva.
Starp spēlētājiem tika vērtēti arī
labākie novusa spēlētāji. Sieviešu
vidū par visstiprāko novusa spēlētāju tika atzīta Jolanta Upeniece, bet
vīru konkurencē – Gustavs Utināns.
A. Vanaga,
Nepārspēti šogad palika mājinieki – galēniešu novusa komanda.
Galēnu pagasta sporta metodiķe

PASĀKUMI MARTĀ

Rušonas KN
F 25. martā plkst. 14.00 pie Aglonas stacijas piemiņas
akmens atceres pasākums represētajiem.
F 30. martā plkst. 15.00 Teātra svētki «Kaida dzeive,
taida dzeja».

Sīļukalna KN
F 14. martā plkst. 10.00 radošā darbnīca «Viss no
ķirbjiem».
F 30. martā plkst. 12.00 Latgales sieviešu vokālo ansambļu skates II kārta.

Galēnu KN
F 16. martā plkst. 19.00 filmas «Klases salidojums»
seanss. Ieejas maksa – EUR 3.
R. Mūka muzejs

F 27. martā plkst. 10.00 Latgales reģiona valsts akre-

ditēto muzeju sanāksme.

Galēnu pamatskola
F 30. martā plkst. 10.00 sporta zālē notiks Riebiņu
novada individuālās galda tenisa sacensības.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F Visu martu skatāmas izstādes: «Pavasara ziedos» – Leontīnas Paldiņas radošie darbi, Ilzes Grigules
atklātņu kolekcija «Kumeliņi, kumeliņi…», novadpētniecības izstāde «Pavasaris Riebiņos» un «Latviešu teātra
un kino aktrises».
F No 25. līdz 30. martam «Ar pārliecību digitālajā
vidē». Lietotāja individuāla iepazīstināšana ar e-pakalpojumu iespējām vietnē www.latvija.lv
F 26. martā plkst. 15.00 «Lasīsim arī e-grāmatas».
Praktiskas nodarbības visiem interesentiem.
Ar visiem martā 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».

2019. gada marts

Latgales reģions veiksmīgi pārstāvēts
starptautiskajā tūrisma izstādē «Balttour 2019»

Jau divdesmit sesto reizi no
1. līdz 3. februārim Ķīpsalā (Rīga) notika starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus «Balttour 2019». Izstādes organizatori vēsta, ka tajā piedalījās teju
850 dalībnieki no 41 valsts. Lai
apmeklētāji neapjuktu bagātīgajā informācijas klāstā, «Balttour» jau tradicionāli norit divās hallēs – «Apceļo pasauli!»
un «Atklāj Latviju!».
Latgales jaunā dizaina stendā
ikviens tika sirsnīgi aicināts apceļot zilo ezeru zemi, un ar prieku
varam secināt – Latgale Latvijas
iedzīvotājiem joprojām ir populārs un iemīļots ceļojumu galamērķis. Te ik gadu tiek piedāvāts
daudzveidīgs Latvijas tūrisma
piedāvājums. No tradīcijām līdz
mūsdienīgiem un inovatīviem
piedāvājumiem; no laiskas atpūtas ezera krastā līdz trakiem piedzīvojumiem atrakciju parkos; no
jūras piekrastes līdz pat Latvijas
pierobežai. Te sev tīkamu atpūtas
veidu atrod gan tie, kas dod
priekšroku atpūtai laukos, gan tie,
kuri izvēlās palikt pilsētā.
Ik gadu visu Latgales tūrisma
informācijas centru pārstāvji apvienojas vienā kopīgā stendā, lai
stāstītu ne tikai par sava novada
tūrisma piedāvājumu, bet arī prezentētu Latgali kā vienotu galamērķi. Šogad Latgale sevi izstādes apmeklētājiem prezentēja
jaunā veidolā, tādējādi izceļot
savu mazāk iepazīto pusi. Mainījās kopīgā stenda vizuālais noformējums, kas kļuvis kompaktāks,
caurredzamāks un «vieglāks».
Stendā dominēja baltā, melnā un
zaļā krāsa, kas veiksmīgi sasaucās
ar stenda centrālo rotu, par kuru
izstādes norises laikā kļuva jaunā
tūrisma objekta «Moto & Metal

Latgales stenda veidotāju komanda tūrisma izstādē «Balttour 2019»

NESTER CUSTOM mākslas galerija» (Preiļi) eksponāti – greznais motocikls, dāma u.c. Tā ir
unikāla metāla eksponātu galerija,
kurā mākslas darbi izveidoti no
auto un motociklu detaļām.
Latgales stendā «Balttour
2019» apmeklētāji acumirklī kļuva smaidīgāki un laimīgāki, jo te
par endorfīnu jeb laimes hormonu
līmeņa palielināšanu organismā
rūpējās «Laimes muzeja» (Krāslavas novads) direktore, aicinot
piedalīties radošās aktivitātēs. Tas
ir vienīgais šāda veida muzejs
Baltijā, atklāts 2018. gada vasarā
kā dāvana Latvijai tās simtgadē.
Savukārt bērnu uzmanību īpaši
piesaistīja sikspārņi, kas bija ieradušies no «Daugavpils sikspārņu centra». Skatoties uz pasauli caur 3D brillēm, virtuālajā
realitātē nokļūt aicināja Ziemeļlatgales pārstāvji, bet maiznīca
«Dzīles» un Šmakovkas muzejs
laipni aicināja iepazīt kulināro
mantojumu pierobežā.
Latgales tūrisma piedāvājums
ir ļoti daudzveidīgs, tāpēc ikviens
ceļotājs te var atrast sev piemē-

rotu atpūtas veidu. Trīs dienu garumā katra novada tūrisma informācijas centru speciālisti apmeklētājiem stāstīja par jaunajiem un
jau esošajiem tūrisma objektiem,
palīdzēja izvēlēties ceļotājiem
piemērotākos galamērķus, atbildēja uz daudziem ar tūrismu saistītiem jautājumiem un veidoja ceļotājiem individuālus maršrutus.
Izstāde – gadatirgus «Balttour
2019» ir ikgadēji tūrisma svētki,
kur satiekas tūrisma nozares profesionāļi, speciālisti un cilvēki,
kam ceļošana ir dzīvesveids. Cilvēki, kuri šeit ierodas pirmo reizi,
atklāj sev daudz jauna, lauž gadiem
senus stereotipus un paraugās uz
pasauli, tostarp Latgali, citām acīm.
Par veiksmīgu Latgales pārstāvniecību «Balttour 2019» katra
novada tūrisma informācijas centrs
saka paldies savai pašvaldībai un
biedrībai «Latgales reģiona tūrisma asociācija «Ezerzeme»».
Lai ceļojumiem bagāta, emocijām
piepildīta un saulaina jaunā tūrisma sezona!
Preiļu un Riebiņu TIC

Sīļukalnā aizvadīts pozitīvas atpūtas un joku vakars

Šī gada 2019. gada 2. februārī Riebiņu novada Sīļukalna
kultūras namā notika joku un
labu emociju vakars «Kas bez
iuzu – tys bez bādys!». Ar jautrām mini izrādēm pasākuma
laikā uzstājās amatierteātri no
dažādiem Latgales novadiem.
Priekšnesumi ļāva ielūkoties
biedrības «Latgolys Studentu
centrs» nesen izdotajā latgaliešu joku krājumā ar tādu pašu nosaukumu «Kas bez iuzu –
tys bez bādys!».
«Jau sākotnēji zinājām, ka nevēlamies tradicionālu grāmatas
prezentāciju ar garlaicīgām runām
par izdevuma veidošanas procesu,
tādēļ izlēmām, ka ir jāuzaicina
amatierteātri, kas atraktīvā veidā
iepazīstinās klātesošos ar grāmatas saturu. Rezultātā noorganizējām pozitīvu, interesantu un humora piepildītu vakaru sev un pasākuma apmeklētājiem. Liels paldies visiem amatierteātriem par
atsaucību un atraktivitāti. Prieks,
ka izdotā grāmatiņa, jau ir noderējusi, veidojot priekšnesumus.
Cerams, ka tā tiks izmantota arī
citur – dažādos pasākumos kā palīgs atrast īstos vārdus latgaliski,»
ar iespaidiem par pasākumu dalījās grāmatas projekta vadītāja Dagnija Dudarjonoka.
Biedrības jaunieši pateicas visiem pasākuma dalībniekiem un
palīgiem – Ambeļu amatierteātrim,

Ar grāmatas «Kas bez iuzu – tys bez bādys!» saturu iepazīstina Rušonas
amatierteātra «Iz sitīņa» aktieri.

Varakļānu amatierteātrim, Viļānu
amatierteātrim «Kas ir, tas ir!», Rušonas amatierteātrim «Iz sitīņa»,
Vārkavas amatierteātrim «Kulda»,
Sīļukalna amatierteātrim, Matildei un Lokadei no Sīļukalna. Vislielākā pateicība par sadarbību Sīļukalna kultūras nama vadītājai
Anitai Upeniecei, kā arī amizantajiem pasākuma vadītājiem Džonam (Arturam Tumovam) un Teklei (Jānim Plešauniekam).
Pasākuma laikā jebkurš interesents varēja iegādāties jaunākās
latgaliešu grāmatas un nofotografēties īpaši izveidotā foto stūrītī. Pēc priekšnesumiem visi
teātru kolektīvi tikai aicināti uz
svētku kliņģeri. Balle ar mūzikas
grupu «Ivarmīns» turpinājās līdz
pat rīta gaiļiem.

Joku, izteicienu, tostu un vēlējumu krājums ir biedrības «Latgolys Studentu centrs» projekts,
kas tika aizsākts pirms trim gadiem. Aptaujājot cilvēkus no dažādiem Latgales novadiem, šajā
laikā ir savāktas vairāk nekā tūkstoš vienības (izteicieni, anekdotes, tosti, gudrības, laba vēlējumi).
Krājumu rotā arī dažādi zīmējumi
un fotogrāfijas. Grāmatas var iegādāties «Jānis Roze» grāmatnīcās, Rēzeknē veikalā «Liesma»,
Daugavpilī veikalā «O!Marta»,
kā arī internetveikalā: taiseitslatgola.lv. Grāmata izdota ar biedrības «LR» finansiālu atbalstu.

Biedrība «Latgolys
Studentu centrs»
www.lgsc.lv
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