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Riebiņu pašvaldība piedalās rododendru stādīšanas
pasākumā  «Rododendru krāšņums dziesmu priekam»

Kultūras un atpūtas parkā Mežaparka Lielās
estrādes teritorijā 18. oktobrī svinīgā pasākumā
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris
Rožinskis iestādīja rododendru pašvaldību ko-
pīgi veidotajā rododendru dārzā. Šis pasākums
vienuviet pulcēja Latvijas pašvaldību vadītājus,
lai katrs iestādītu rododendru akcijas «Rodo-
dendru krāšņums dziesmu priekam» ietvaros.

Topošais rododendru dārzs ir veltījums Latvijai
un latviešu priekam dziedāt un dejot: «Lai šie vairāk
nekā 120 rododendru košumkrūmi rotā simbolisko
latviešu savienošanās un kopā sanākšanas vietu,
ziedot ar dubultu sparu, kad šeit skanēs dziesmas
un mūzika, kad uz svētkiem pulcēsies ļaudis no vi-
sām pilsētām un novadiem!» uzsvēra idejas autors
un SIA «Rīgas meži» valdes priekšsēdētājs Aivars
Tauriņš.

Šie košumkrūmi uzziedēs arvien kuplākiem zie-
diem, tādējādi sveicinot ikvienu dziesmu svētku da-
lībnieku un skatītāju, tādēļ ir likumsakarīgi, ar ro-
dodendri uzziedēs tieši šeit – Mežaparkā.

Pašvaldības katra savu rododendru stādīja atbil-
stoši novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēs-

turiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē,
Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība par iestādīto ko-
šumkrūmu saņēma sertifikātu, un pie katra no krū-
miem tiks izvietota attiecīga informatīva plāksne. 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
kopā ar citiem pašvaldību vadītājiem iestādīja rodo-
dendru, veidojot Mežaparka Lielās estrādes teritorijā
rododendru dārzu.

Maršruts Nr. 1 (A. Osmanis)
Vieta Laiks
Aglonas st. 16.30
Kastīre 16.40
Kategrade 16.50
Gailīši 2 16.55
Gailīši 17.00
Riebiņi
Maršruts Nr. 3 (J. Litaunieks)
Vieta Laiks
Silajāņi 17.30
Kotļerova 17.40
Riebiņi

Maršruts Nr. 2 ( J. Betlers)
Vieta Laiks
Dravnieki 16.00
Vilciņi 16.10
Grīgi 16.25
Sīļukalns 16.40
Galēni 16.55
Zeimuļi 17.00
Soboļevka 17.05
Lomi-Bortnieki 17.10
Ceperi 17.15
Stabulnieki 17.20
Riebiņi

Bezmaksas transports uz LR proklamēšanas
svētku koncertu Riebiņu KC

Riebiņu novada dome organizē bezmaksas braucienu uz LR
proklamēšanas gadadienas svētku koncertu Riebiņu KC 2019. gada
18. novembrī šādos maršrutos:

Riebiņu novada dome, realizējot Latvijas Paš -
valdību savienības «Meža dienas 2019» ietvaros
projektu «Pašvaldību darbi parkos», oktobra sā-
kumā uzstādīja Riebiņu parkā koka konstrukciju
bērnu rotaļu laukumu, radot bērniem un vietē-
jiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības
interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sa-
kopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu
Riebiņu pagasta iedzīvotājiem, veicinot un da-
žādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

Riebiņu pagastā dzīvo 1365 iedzīvotāji, no tiem
Riebiņu ciematā dzīvo 825 iedzīvotāji, 23,75 % no
tiem ir bērni vecumā no 0 līdz 18 gadiem, no 0 līdz
12 gadiem ir 103 bērni un no 12 līdz 18 gadiem –
93 jaunieši. Šobrīd Riebiņu ciematā ir divi labiekār -
toti rotaļu laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos,
lai padarītu Riebiņu novada Riebiņu ciemata iedzī-
votāju dzīves vidi pievilcīgāku.

Teritorija, kas izvēlēta projekta mērķim, atrodas
Riebiņu ciemata Riebiņu parka teritorijā, kuru bieži
pastaigām izvēlas ģimenes ar bērniem. Parka teri-
torija ir skaista, tā tiek kopta katru gadu. Lai parka
teritorija kļūtu vēl daudz pievilcīgāka, bija nepie-
ciešams ierīkot rotaļu laukumu bērniem no koka
konstrukcijām, kas uzlabotu parka vizuālo tēlu, kā
arī nodrošinātu bērniem vietu, kur rotaļāties gan pa-
sākumu norises laikā, gan brīvajā laikā, jo katru
gadu Riebiņu parka estrādē notiek dažnedažādi kul-
tūras pasākumi. Kopumā vasaras periodā estrādē rī-
kotos pasākumus apmeklē ap 5000 apmeklētāju.
Tieši tādēļ jaunizveidotais bērnu rotaļu laukums at-
rodas pie Riebiņu estrādes, lai gan vecāki varētu
baudīt koncertus, gan bērni – rotaļāties. 

Jāpiebilst, ka bērnu rotaļu laukumu izveidošana
ir ļoti nozīmīga Riebiņu ciemata un apkārtējo cie-
matu bērnu attīstībā. Rotaļu laukuma izveidošana
bija nepieciešama, jo rotaļāšanās bērnam ir vissva-
rīgākā nodarbe pasaules izzināšanā un cilvēku ie-
pazīšanā, rotaļāšanās palīdz trenēt un attīstīt dažādas
bērna spējas, pozitīvi ietekmē bērnu augšanas un
attīstības procesus, spēlēšanās sekmē bērna psihi un
attīsta sociālās attiecības, dažādas rotaļas un spēles
nostiprina bērna fiziskās un garīgās spējas, kā arī
attīsta pašapziņu, rotaļāšanās laikā bērns apgūst da-
žādas zināšanas un prasmes.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1500,00 no
kuriem Meža attīstības fonda finansējums ir EUR
900,00 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums –
EUR 600,00.

Papildus pašvaldība informē, ka teritorijā tiks veik ta
video novērošana.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu parkā uzstāda koka 
konstrukciju bērnu rotaļu laukumu

Ierīkojot laukumu bērniem Riebiņu muižas parkā, tika
sakārtota un papildināta Riebiņu muižas parka vide,
kas piesaistīs arvien vairāk apmeklētāju un popularizēs
Riebiņu novadu.

Plkst. 22.00 minētajos maršrutos autobusi kursēs atpakaļ. 
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 22845766 (A. Lepers).
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Jaundibinātās biedrības
«Lat gales etnogrāfiskā vēstnie-
cība» vadītājas Iveta Seimano -
va un Marita Vilciņa Miķeļdienā
Galēnu kultūras namā pulcēja
cilvēkus, kuriem nav vienaldzīgs
Latgales etnogrāfiskais manto-
jums, senču tradīcijas un latvis -
kā dzīvesziņa. Pasākuma apmek-
lētāji iepazina biedrības mērķus
un uzdevumus, jau paveiktos
darbus, kā arī kopā ar Ivetu
Seimanovu devās ceļojumā pa
Vydsmuižas Annužas pēdām.

Šoreiz Annuža bija sapulcē-
jusi draudzenes no Ingas Circenes
privātkolekcijas – savulaik fab-
rikā «Straume» darinātās lelles
«Baiba» un «Aina» un «Daiļradē»
veidotās koka lellītes, kas visas
bija ietērptas latviešu tautastērpos.

Skaistas izskatījās «Baibas» ko-
šajos Bārtas tautastērpos, tomēr
kolekcijas autorei ir iecere visas
lellītes pārģērbt etnogrāfiski pre-
cīzi atdarinātos dažādu Latvijas
novadu tautastērpos, jo rūpnie-
ciski ražotie tērpi nav autentiski.

Lielisku latviskās dzīvesziņas
stundu pasniedza tautas daiļamata
meistare Marta Ence, kura savus
austos linu dvieļus, palagus, gald -
autus un citus darinājumus bija
izkārtojusi bagātīgā izstādē. Savā
80 gadu garajā mūžā gan audusi
pati, gan savas prasmes mācījusi
citiem un nesavtīgi dalījusies ar
savu pieredzi un zināšanām.
Darba tikumu pārmantojusi no sa-
viem vecākiem un nodevusi tālāk
saviem bērniem un mazbērniem.
Šoreiz viņa Galēnu pamatskolas

muzejam dāvināja Matildes Sar-
kanes, dz. Burskāne, austo linu
dvieli, kuru bija saņēmusi kā
skaistu dāvanu iesvētību dienā.
Klāt pievienots apraksts par izcilo
Galēnu pagasta audēju, no kuras
Marta daudz mācījusies.

Pasākumā piedalījās arī bied-
rības «Mans tautastērps» pārstā-
ves, bija apskatāma Ilzes Strēles
fotogrāfiju izstāde. Ilze Strēle, ģi-
menes ārste no Jelgavas, 2018. gada
Latvijas Lepnuma balvas ieguvēja,
apbraukājusi ne tikai visus Latvijas
novadus, fotografējot cilvēkus
viņu personīgajos tautastērpos un
pierakstot šo tērpu stāstus, bet arī
apmeklējusi latviešus ārzemēs, fo-
tografējusi un uzklausījusi viņu
stāstus. Šī darba augļi redzami grā-
matā «Mans tautastērps».

Pasākumu ar tautasdziesmām
ģitāras pavadījumā skanīgāku un
emocionālāku padarīja Riebiņu
novada domes sabiedrisko attiecību
speciālists Rolands Naglis un Ga-
lēnu pagasta vokālais ansamblis

«Ritentiņi». Paldies katram un ik-
vienam, kurš piedalījās interesan-
tajā, pārdomas raisošajā pasākumā. 

R. Mūka muzeja vadītāja 
Marta Binduka

Latviskās vērtības var pasniegt arī šādi – savulaik fabrikā «Straume»
darinātās lelles ietērptas tautas tērpos.

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā ir rea-
lizēts vēl viens projekts zivju resursu pavairošanas
un atražošanas pasākumu jomā – «Zivju resursu
pavairošana Riebiņu novada Salmeja un Kaučera
ezerā» pasākumā «Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstil-
pēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī
privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana».

Projekts ir realizēts ar mērķi veikt Salmeja un
Kaučera ezera zivju resursu pavairošanu, ielaižot
līdaku mazuļus, makšķernieku lomu uzlabošanai
un zivju barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Pro-
jekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Salmeja ezerā
10 000 līdaku mazuļu un Kaučera ezerā – 4 000 lī-
daku mazuļu.

Projekta rezultātā ir palielināti zivju krājumi
Salmeja un Kaučera ezerā, līdz ar to ir radīti labvē-
līgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma
attīstībai Riebiņos. Tāpat ir veicināta Salmeja un
Kaučera ezeru apsaimniekošanas attīstība Riebiņu
novadā. Papildinot zivju resursus Riebiņu novada
Salmeja un Kaučera ezerā, tika radīti dabiskai at-
ražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā
nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi
publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju re-
sursi. Projekts ir atbilstošs Pārtikas drošības, dzīv-

nieku veselības un vides zinātniskā institūta
«BIOR» izstrādātajām rekomendācijām zivju re-
sursu mākslīgās atražošanas plānam 2017.–2020.
gadam, 3. rīcības virzienam.

Projekta kopējā summa – EUR 4065,60, kur
Valsts zivju fonda atbalsts ir EUR 3400,00 un paš -
valdības finansējums – EUR 665,50 apmērā.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja 
Inese Jakovele

Salmeja un Kaučera ezerā kopā ielaisti 14 000 līdaku
mazuļu.

Par latviskām vērtībām domājot

Salmeja un Kaučera ezerā ielaisti līdaku mazuļi

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā
Riebiņu novada dome ir realizējusi divus projek-
tus zivju resursu pavairošanas un atražošanas
pasākumu jomā: «Zivju resursu pavairošanas
pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā»
un «Zivju resursu pavairošanas pasākumu veik-
šana Riebiņu novada Zolvas ezerā» pasākumā
«Zivju resursu pavairošana un atražošana pub-
liskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana».

Projekti ir realizēti ar mērķi papildināt zivju re-
sursu krājumus Riebiņu novada Eikša un Zolvas
ezerā, līdz ar to veidojot vidi makšķerniekiem, rek-
reācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Pro-
jekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Eikša ezerā –
5000 zandartu mazuļu un Zolvas ezerā – 30 000
zandartu mazuļu.

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Rie-
biņu novada Eikša un Zolvas ezerā, tiek radīti da-
biskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu
novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un
daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada
ezeru zivju resursi. 

Projekta «Zivju resursu pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā» kopējā
summa ir EUR 1270,50, kur Valsts zivju fonda at-
balsts – EUR 1070,00 un pašvaldības finansējums –
EUR 200,50. 

Projekta «Zivju resursu pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā» kopējā
summa ir EUR 7623,00, kur Valsts zivju fonda at-
balsts – EUR 6400,00 un pašvaldības finansējums –
EUR 1223,00 apmērā.

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Rie-
biņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks

ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspē-
jību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs.
Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku
pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču
skaits, bet ieviestā licencētā makšķerēšana dos pa-
pildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavai-
rošanai un atražošanas pasākumiem.

Projektu īstenošanas rezultātā ir veikts ieguldījums
Eikša un Zolvas ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma
guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada,
Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji,
tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki,
kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek
veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta
aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja 
Inese Jakovele

Novada kārtībnieki, kas ir atbildīgi arī par zivju re -
sursu uzrau dzību novada ezeros, piedalās zandartu
mazuļu ielaišanā.

Eikša un Zolvas ezerā ielaisti zandartu mazuļi
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DOMES LĒMUMI
8. oktobrī notika Riebiņu novada ārkārtas domes

sēde

Lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Ārkārtas domes sēdē deputāti lēma iesniegt Ei-

ropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesnie-
gumu konkursā Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam apakšpasākumu program-
mās vairākus pašvaldības un biedrības sagatavotus
projektus.

Nolemts iesniegt projekta pieteikumu «Tiltiņu
izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā», kur
projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība paredz
priekšfinansējumu EUR 23 050,50 (ar PVN 21 %)
apmērā. Tāpat paredzēts līdzfinansējums 10 % ap-
mērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir – EUR
2305,05 no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem
līdzekļiem 2020. gada budžetā. Pašvaldībai pēc 
projekta īstenošanas ilgtermiņā ir jānodrošina iz-
veidotās infrastruktūras uzturēšana un lietošanas uz-
raudzība.

Deputāti lēma piešķirt līdzfinansējumu biedrības
«Riebiņu novada attīstības biedrība» projekta «Mo-
tivācijas pasākumu pilnveide un konkurētspējas pa-
augstināšanas pasākumu organizēšana Riebiņu no-
vadā» realizācijai, kur tā apstiprināšanas gadījumā
piešķirt līdzfinansējumu EUR 535,35 apmērā. No-
lemts uzdot ekonomistei ieplānot līdzfinansējumu
Riebiņu novada domes 2020. gada budžetā, kā arī
nodrošināt projektā paredzēto mērķu sasniegšanai
telpas apmācību veikšanai periodā no 01.05.2020.
līdz 31.12.2020. saskaņā ar apmācību grafiku.

Ar domes lēmumu paredzēts iesniegt projektu
«Tautas tērpu iegāde Riebiņu novada Galēnu KN
VPDK «Amizieris»», kur projekta kopējās izmaksas
ir EUR 15 132,74 ar PVN (21 %). Projekta apstip-
rināšanas gadījumā pašvaldība paredz priekšfinan-
sējumu iepriekšminētās summas apmērā no projektu
līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem 2020.
gadā. Tāpat paredzēts līdzfinansējums 10 % apmērā
no attiecināmajām izmaksām, tas ir – EUR 1500,00,
kā arī neattiecināmās izmaksas EUR 132,74 apmērā
no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzek-
ļiem 2020. gada budžetā. Pašvaldība pēc projekta
īstenošanas ilgtermiņā nodrošinās iegādāto tautas
tērpu uzturēšanu.

Izskatot Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu
draudzes iesniegumu, domes deputāti nolēma pro-
jekta «Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznī-
cas žoga pārbūve» apstiprināšanas gadījumā piešķirt
līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmo iz-
maksu summas – EUR 2486,01 tā realizācijai. No-
lemts uzdot ekonomistei ieplānot līdzfinansējumu
Riebiņu novada domes 2020. gada budžetā.

Tāpat sēdē pieņemts lēmums paredzēt līdzfinan-
sējumu projektam «Vingrošanas aprīkojuma un in-
ventāra iegāde iedzīvotāju veselības veicināšanai
Riebiņu novadā», kur projekta kopējās izmaksas ir
EUR 5901,85, pašvaldības līdzfinansējums 20 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir 
EUR 1181,00, atvēlot finansējumu no projektu līdz-
finansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2020. gada
budžetā.

Piešķir ikgadējo atvaļinājumu
Izskatot novada domes priekšsēdētāja Pētera Ro-

žinska iesniegumu, ārkārtas domes sēdē pieņemts lē-
mums piešķirt domes priekšsēdētājam ikgadējo atva-
ļinājumu par laika periodu no 01.07.2016. līdz
30.06.2017. 7 kalendārās dienas no 07.10.2019. līdz
13.10.2019., 7 kalendārās dienas no 20.11.2019. līdz
26.11.2019., kā arī piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu
par laika periodu no 01.07.2017. līdz 30.06.2018. 
23 kalendārās dienas no 27.11.2019. līdz 19.12.2019.

15. oktobrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde
Apstiprina saistošo noteikumu projektus

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstipri-
nāt saistošo noteikumu Nr. 11/2019 «Par atvieglo-
jumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
Riebiņu novada pašvaldībā» projektu, saistošo no-
teikumu Nr. 12/2019 «Likuma «Par nekustamā īpa-
šuma nodokli» normu piemērošanu Riebiņu no-
vadā» projektu un saistošo noteikumu Nr. 13/2019
«Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» projektu.
Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus

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

‚ ar SIA «ZELTA ZEME» par kūdras kuri-
nāmo granulu iegādi 2019./2020. gada apkures se-
zonai Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedā-
vāto līgumcenu EUR 79 120,00 bez PVN;

‚ ar SIA «MUDURI» par tautas tērpu iegādi
Riebiņu novada Galēnu KN VPDK «Amizieris» ar
piedāvāto līgumcenu EUR 11 471,00 (iepirkuma 
1. daļa) bez PVN;

‚ ar SIA «KRISTĀLA KURPĪTE» par tautas
tērpu iegādi Riebiņu novada Galēnu KN VPDK
«Amizieris» ar piedāvāto līgumcenu EUR 1035,00
(iepirkuma 2. daļa) bez PVN.

Lemj par pagaidu apkures nodrošināšanu
Ņemot vērā to, ka Sīļukalna moduļa tipa katlu

mājas remontdarbi ir ieilguši uz nenoteiktu laiku,
apkures nodrošināšanai tiek izmantota vecā katlu
māja. Tās nodrošināšanai ir nepieciešama malka un
papildus divi apkures operatori. Domes sēdē pie-
ņemts lēmums nodrošināt pagaidu apkuri, izmanto-
jot veco katlumāju, paredzēt malkas iegādi (aptuveni
42 m³) no Komunālās saimniecības līdzekļiem, kā
arī pieņemt darbā trīs apkures iekārtu operatorus.

29. oktobrī notika Riebiņu novada ārkārtas do-
mes sēde

Lemj par apbalvošanu Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā

Ārkārtas domes sēdē notika balsojums par kan-
didatūru apstiprināšanu apbalvošanai ar Riebiņu no-
vada domes Atzinības rakstu Latvijas Republikas
Proklamēšanas 101. gadadienā un Goda pilsoņa ap-
balvošanu. Apbalvojamo sarakstu skatīt šī izdevuma
1. lappusē.

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

Četras nekustamo īpašumu izsoles
Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 10.00

Riebiņu novada domē  (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Rie-
biņos rīko sev piederoša nekustamā īpašuma «Golubu Meži»,
Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76760030086,
kura sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
76760030086 un 76760030087 kopplatībā 13,21 ha, mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 30 511,00. Izsoles  kāpuma solis ir
EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodro-
šinājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu nova -
da 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 darba dienās no plkst. 8.30
līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mež-
saimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā
Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA»,
kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles da-
lībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma
publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un pārtraukta 2019. ga -
da 20. novembrī plkst. 9.30.

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 10.30,
Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Rie-
biņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā «Skujiņas», Riebiņu
pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620010080 6,5 ha platībā
(meža zeme ar mežaudzi) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 14122,00. Izsoles  kāpuma solis ir
EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodroši-
nājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu no-
vada 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 darba dienās no plkst. 8.30
līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mež-
saimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā
Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA»,
kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles
sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un pār-
traukta 2019. gada 20. novembrī plkst. 9.30.

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 11.00
Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā) Saules ielā 8, Riebi-
ņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā «Skujiņas», Riebiņu
pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620010084 3,7 ha platībā
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 6652,00. Izsoles  kāpuma solis ir
EUR 100,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodroši-
nājums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu no-
vada 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 darba dienās no plkst. 8.30
līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mež-
saimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā
Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA»,
kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles da-
lībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma
publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un pārtraukta 2019. gada
20. novembrī plkst. 9.30.

Riebiņu novada dome 2019. gada 20. novembrī plkst. 11.30
Riebiņu novada domē (2. stāva 206. kabinetā)  Saules ielā 8, Rie-
biņos rīko sev piederoša nekustamā īpašumā «Skujiņas», Riebiņu
pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 76620010126, ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76620010126 13,6 ha
platībā un 76620010133 4,0 ha platībā mutisku izsoli ar augšu-
pejošu soli.

Īpašuma sastāvā ietilpstošās divas zemes vienības (meža zeme
ar mežaudzi), kopplatība 17,6 ha, no tās 12,05 ha aizņem mežs.

Izsoles sākumcena – EUR 22960,00. Izsoles  kāpuma solis ir
EUR 500,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodroši -
nā jums 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu no-
vada 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 darba dienās no plkst. 8.30
līdz 12.30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar novada domes mež-
saimniecības speciālistu Aivaru Graudiņu., tālrunis 28303996.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā
Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA»,
kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857. Izsoles da-
lībnieku reģistrācija tiek uzsākta 3 dienas pēc izsoles sludinājuma
publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un pārtraukta 2019. ga-
da 20. novembrī plkst. 9.30.

No 2020. gada 1. janvāra prasības ugunsdro-
šībai mājokļos kļūs stingrākas, jo stāsies spēkā
nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības –
visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos)
ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka de-
tektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas
papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. 

VUGD rīcībā esošā statistika liecina, ka lielākajā
daļā gadījumu, kad ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta
cilvēki, dūmu detektori nebija uzstādīti. VUGD ai-
cina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību,
kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša spēkos ir
gādāt par ugunsdrošību mājoklī, piemēram, uzstādot
dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs
par radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt bīs-
tamās telpas, saudzējot veselību vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru
uzstādīšana mājokļos par līdz pat 75 % samazina
ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. Viena no valstīm,
kur šāda prasība ir pierādījusi savu efektivitāti un
ievērojami samazinājusi bojā gājušo skaitu, ir arī
Igaunija.

Autonomais ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz
dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj kon-
statēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu

koncentrāciju, siltumu) un par to ar 80 dB skaņas
signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt
mājokļa iemītniekus. 

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdznie-
cības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam
un informācijai par detektora atbilstību Eiropas stan-
dartam EN 14604. Detektora uzstādīšana ir salīdzi-
noši vienkārša – to piestiprina pie griestiem ar kom-
plektā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz viens
dūmu detektors, bet privātmājā tas jāuzstāda katrā
ēkas stāvā. Detektors jāizvieto pie griestiem telpās,
kurās pārsvarā guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki.
Autonomie ugunsgrēka detektori darbojas uz bate-
rijām, tādēļ būs nepieciešams laikus nomainīt bate-
riju, par ko atgādinās arī pats detektors, raidot īsus
skaņas signālus, kā arī ik pa laikam ar kontroles
pogu pārbaudīt detektora darbspēju.

Papildus informācija pieejama mājaslapā
www.vugd.gov.lv, kā arī sazinoties ar novada domes
Tehniskās daļas vadītāju Artūru Meluškānu, tālr.
65392891.

Riebiņu novada dome

Neatliec uz gada sākumu, uzstādi dūmu detektoru jau tagad!



4. 2019. gada novembris

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.

26. oktobrī Stabulnieku KN
skanēja neparasti jautras melo -
dijas, jo ansamblis «Zapevočki»
svinēja 15 gadu jubileju. Kopš
ansambļa izveidošanās sastāvs
mainījies apmēram par pusi,
bet tieši svētkos uz skatuves uz-
stājās 8 dalībnieces: Tatjana Ata -
ša (ansambļa vadītāja), Evelīna
Visocka, Inna Kabare, Tatjana
Grikova, Heonija Vjakse, Olga
Vinogradova, Tatjana Šebeko
un Zinaida Kudrjašova.

Ansambļa dalībniecēm ir
daudz jauku atmiņu par koncer-
tēšanu dažādās vietās: Starptau-
tiskajā festivālā Daugavpilī, kur
tika piedāvāta aizraujoša iespēja
dziedāt arī muzikālajā tramvajā;
Starptautiskajā festivālā Indrā ļoti
labi skanēja, jo uzstājāmies uz
skatuves pašā upes malā; Grāve-
ros estrādes atklāšana notika spē-
cīga lietus laikā, kas mūs neaiz-
kavēja, jo bijām samirkušas, bet
priecīgas; neaizmirstams gleznai-
nais skats no Mākoņkalna uz Rāz-
nas ezeru, kur uzbraucām augšā
un dziedājām; aizkustināja cil-
vēku viesmīlība Audriņos, Strū-
žānos, Maltā, Silmalā, Pušā, Vi-
ļānos, Preiļos, Līvānos, Riebiņos,
Galēnos, Silajāņos, Krāslavā, Ru-
šonā un Rožupes estrādē. Kaut
arī ārā bija auksti, silti jutāmies
Meteņdienas rotaļās Sokolku pa-
gastā, Viļānu stadionā, Ārdavā,

Naujenes kultūras centra pa-
galmā, pie Galēnu skolas. Tāpat
dziedāts arī zelta un sudrabkāzu
ceremonijās, Svecīšu vakaros, kā
arī patīkams, bet uztraukuma
pilns pārdzīvojums bija uzstāša-
nās Rēzeknē uz lielās Latgales
vēstniecības GORS skatuves.

Pateicamies visiem ciemiņiem
un vietējiem pašdarbnieku kolek-
tīviem, kuri kuplināja jubilejas
koncertu «Atvasara». Paldies par
skaistajiem apsveikumiem jubi-
lejā: Stabulnieku tautas deju ko-
lektīvam, Grāveru deju grupai
«LĪ-DEJAS», Audriņu vokālajam
ansamblim «Ivolga», Strūžānu

vokālajam ansamblim «Raduga»,
Maltas vokālajam ansamblim
«Kaļinušķa», Stabulnieku deju
grupai «Kaprīzes», Stabulnieku
sievu un vīru apvienotajam an-
samblim, Silmalas pagasta an-
samblim «Melodija», čigānu
dziesmu ansamblim «Čargers» no
Nautrēnu KN. Bet par atbalstu
paldies gribam teikt novada do-
mes priekšsēdētājam Pēterim Ro-
žinskim un KN vadītājai Vitai Ba-
lodei.

Ansambļa «Zapevočki»
dalībniece

Evelīna Visocka

Stabulnieku KN vokālais ansamblis «Zapevočki»
svinēja 15 gadu jubileju

Veiktas izmaiņas starppilsētu 
autobusa kustības sarakstā

Latgales plānošanas reģions informēja pašvaldību, ka ir
saņēmis VSIA «Autotransporta direkcija» 2019. gada 29. ok-
tobra vēstuli 6.7/1964, kurā direkcija informē par to, ka tiek
veikti grozījumi maršrutā Nr. 7893 Daugavpils–Preiļi–Viļāni
reisā Nr. 13.

Reisa kustības sarakstā veiktas izmaiņas, lai Riebiņu vidus-
skolas un Galēnu pamatskolas skolēni paspētu pēc stundām uz
autobusu. Mainīts autobusu atiešanas laiks no pieturām, kas reisā
ir aiz Preiļu AO un pienākšanas laiks galapunktā «Viļānos» no
15.48 uz 16.03. Izmaiņas stājas spēkā ar 01.11.2019. Ar autobusa

kustības grafiku var iepazīties pašvaldības vietnē www.riebini.lv 

Gaviļnieces – vienmēr krāsainās un atraktīvās vokālā ansambļa «Zape -
vočki» dalībnieces.

PASĀKUMI NOVEMBRĪ 
Riebiņu KC
F 29. novembrī plkst. 19.00 LLKC Preiļu

konsultāciju biroja un biedrības «Preiļu lauk-
saimnieku apvienība» rīkotā «Zemnieku
balle».

R. Mūka muzejā
F 9. novembrī plkst. 11.00 Anetes Aiz-

baltes personālizstāde «Meža meitas sapņi».

Stabulnieku KN
F 8. novembrī plkst. 20.00 Riebiņu no-

vada lauksaimnieku, uzņēmēju un mājražo-
tāju gada balle kopā ar grupu «Ginc un es».
Dalības maksa – EUR 6.

F 15. novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzim-
šanas dienai veltīts koncerts. Plkst. 22.00 balle
ar Aldi Grandānu, ieejas maksa – EUR 4.

F 23. novembrī plkst. 19.00 vokālo an-
sambļu sadziedāšanās un koncerts «Lai skan
mana dziesma». Turpinājumā plkst. 21.00
balle ar Aināru Lipski. Ieejas maksa uz bal-
li – EUR 4.

Galēnu KN
F 15. novembrī plkst. 13.00 Preiļu ap-

vienības izglītības iestāžu deju kolektīvu sa-
dancis. Ieeja – bez maksas.

F 16. novembrī plkst. 22.00 balle kopā
ar «Arni un Stasiku». Ieejas maksa – EUR 3.

F 23. novembrī plkst. 19.00 režisora Dzin-
tara Dreiberga spēlfilma «Dvēseļu putenis».
Ieejas maksa – EUR 3.

Sīļukalna KN 
F 9. novembrī plkst. 22.00 balle. Spēlē

grupa «Ginc un es». Ieejas maksa – EUR 5.
F 15. novembrī plkst. 19.00 Dekteru

amatierteātris ar Jukuma Peleviča izrādi
«Preilenīte». Ieeja – par ziedojumiem.

F 23. novembrī plkst. 22.00 balle ar
grupu «Galaktika». Ieejas maksa – EUR 5.

Silajāņu KN
F 13. novembrī plkst. 14.00 radošā darb -

nīca «Pagatavo pats savu piespraudi».
F 29. novembrī plkst. 15.00 radošā darb -

nīca «Adventa vainags».

Rušonas KN
F 8. novembrī plkst. 19.00 Preiļu ama-

tierteātra izrāde «Visi radi kopā» pēc Aivara
Bankas lugas motīviem.

F 10. novembrī plkst. 14.00 «Mārtiņdie-
nas kārumtirgus». Aicinām visus, kam luste
pirkt un pārdot našķus. Pasākums ģimenēm.

F 23. novembrī plkst. 19.00 jauniešu deju
kolektīvu sadancis. 

Riebiņu centrālā bibliotēka
F Bibliotēkā visu novembri skatāmas iz-

stādes: «Runā Rīga…» – Aivara Vilcāna seno
radioaparātu kolekcijas izstāde un «Saldie
mirkļi» – Lāsmas Jurkānes konfekšu papīriņu
kolekcijas izstāde.

F «Mūsu novada stiprums» – Atzinības
rakstu ieguvēji Riebiņu novadā. 

F 15. novembrī plkst. 16.00 «Ziemeļu ro-
māns». Krēslas stundas lasījums pieaugušajiem.

F 22. novembrī plkst. 17.00 vakarēšana
kopā ar Riebiņu novada kultūras centra et-
nogrāfisko ansambli «Jumaleņa».

Ar visiem novembrī paredzētajiem pasā-
kumiem, literārajām un tematiskajām izstā-
dēm 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/ rie-
binubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmai-
ņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un
filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var
tikt publicēti paš valdības mājaslapā un infor-
matīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».

2019. gada 23. novembrī
PĀRBAUDI KRŪTIS!

Aicinām uz mamogrāfijas
izmeklējumu!

SIA «Daugavpils reģionālā slimnīca»
valsts apmaksātās programmas ietvaros veic
mobilā mamogrāfa izmeklējumus. Mobilais
digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots auto-

buss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo ie-
dzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamo-
grāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm

ar speciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm –
izmeklējumu veic BEZ MAKSAS.

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā
pacienta iemaksa – EUR 2,85).

Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta! Mobilā ma-
mogrāfa izbraukums Riebiņos notiks 2019. gada 23. novembrī.

Atrašanās vieta: 
Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, 
no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.
Tālrunis uzziņām: 26458044.


