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Divas krāšņas, daudzveidīgas, interesantas un lustīgas dienas Riebiņu novadā
varēja pavadīt gan novada iedzīvotāji, gan viesi, kas 1. un 2. augustā apmeklēja
mūsu novada svētkus 2020. 

Sestdien, 1. augustā Riebiņu novada svētku ietvaros pirmoreiz novada vēsturē nori-
sinājās autorallijs  «Astarte autopilots». Tas patiešām bija piedzīvojumiem bagāts pasā-
kums kā ģimenēm, tā arī draugiem vai kolēģiem, kuriem bija iespēja aizraujošā veidā
apceļot visus sešus Riebiņu novadā esošos pagastus. Četru stundu garumā ekipāžām va-

jadzēja izbraukt un iegriezties katrā no novada pagastiem, kur viņus laipni sagaidīja
viesmīlīgās namamātes un namatēvi. Autorallija dalībnieki patiesi varēja izjust mūsu
cilvēku viesmīlību, kā arī cīnīties par vērtīgām balvām un godalgām, kuras tika pasniegtas
Riebiņu novada svētkos vakara svētku koncertā, kuru kuplināja mūsu pašu deju kolektīvi,
bet muzikālā apvienība «Raxtu raxti» ar savu īpašo un neatkārtojamo skanējumu radīja
klausītājiem īstu, latvisku un patiesu svētku noskaņu.

Ar daudzveidīgu un krāšņu programmu ir izskanējuši 
Riebiņu novada svētki 2020

30. jūlijā Latvijas Zemnieku federācija un
Preiļu Lauksaimnieku apvienība pulcēja zem-
niekus Riebiņu kultūras centrā uz tikšanos ar
zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, lai ie-
pazītos ar Eiropas Savienības Kopējās lauksaim-
niecības politikas priekšlikumiem nākamajam
plānošanas periodam. Pasākuma apmeklētāju
skaits – vairāk nekā 70 lauksaimnieku no vairā-
kiem Latgales novadiem – liecina, ka ir nepie-
ciešamība un interese par klātienes tikšanos.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: «Sva-
rīgi ir nodrošināt apdzīvotus reģionus, lielākus un
mazākus novadus, kuros līdzās pastāv gan lieli, gan
mazi lauksaimnieki. Konsultējoties ar lauksaim-
nieku organizācijām, mēs strādājam pie ES Kopē-
jās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna,
lai izveidotu tādu piedāvājumu, kas īpaši atbalstītu
mazos un vidējos lauksaimniekus, palīdzot tiem at-
tīstīties.»

Zemniekus interesēja, kāds būs nākamais plā-
nošanas periods, kādas būs iespējas, ES un valsts
atbalsts, kādas būs izmaiņas un kā jaunie pasākumi
vides un klimata mērķu izpildei ietekmēs lauksaim-
nieku darbu. Tā kā Zemkopības ministrijas pārstāvji
prezentēja tikai pirmo uzmetumu Kopējās lauksaim-
niecības politikas (KLP) stratēģiskajam plānam
2021.–2027. gadam, zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards, tiekoties ar lauksaimniekiem, apņēmās
uzklausīt un ņemt vērā zemnieku ierosinājumus  un
priekšlikumus.

Latvijas Zemnieku federācijas priekšsēdētāja
Agita Hauka: «Organizējot šo tikšanos, galvenā
ideja bija turpināt dialogu zemnieku un Zemkopības
ministrijas starpā, kā arī lai lauksaimnieki varē-
tu klātienē uzdot jautājumus ministram un saņemt
atbildi.»

Biedrība «Latvijas Zemnieku federācija»

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ar Latgales zemniekiem diskutē
par lauksaimniecības attīstību tuvāko gadu laikā

Rušonas pagasta svētku ietvaros tika sveikti paši jaunākie rušonieši. Novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Rožinskis, sveicot ģimenes un jaunākās atvases, izteica pateicību un
gandarījumu, ka ģimenes izvēlējušās savu nākotni saistīt ar dzimto Rušonas pagastu.

Tiekoties ar Latgales zemniekiem Riebiņu novada kultūras centrā, zem -
kopības ministrs Kaspars Gerhards informēja, ka tiek strādāts, lai Latvijas
mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem tuvākajos gados būtu cerības uz
lielāku atbalstu no ES fondu naudas.

Sirsnīgi un atraktīvi – Sīļukalna amatierteātra nelielais uzvedums Sīļukalna pagasta svētkos.
Muzikālā apvienība «Raxtu raxti» uz Riebiņu novada svētku skatuves. Kolektīvs, kas sevī
ietver neaizmirstamu skanējumu, muzikālo inteliģenci un tautisko spēku!

Kaut kas nebijis un unikāls. Riebiņu novada svētku ietvaros startēja autorallijs «Astarte auto -
pilots», kura dalībnieki ne tikai sagatavoja sacensībām savu dzelzs rumaku, bet arī paši bija
parūpējušies par savu drošību atbilstoši mūslaiku notikumiem un tendencēm.

Turpinājums 2. lpp.



2. 2020. gada augusts

Protams, ka arī šogad uz svētku estrādi visi tika aicināti doties, piedaloties svētku
gājienā no Riebiņu novada domes līdz Riebiņu parkam, kur novada iedzīvotājus un
viesus sveica Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Tāpat neatņemama
svētku sastāvdaļa ir pagastu dižošanās sētas, kurās katrs novada pagasts pārsteidz ap-
meklētājus ar dažādām degustācijām un lauku labumiem. Savas kulinārās tradīcijas go-
dam prezentēja visi Riebiņu novada pagasti, protams, ievērojot šobrīd valstī noteiktos
distancēšanās nosacījumus.

Krāšņi un karsti – vārdu vistiešākajā nozīmē bija ugunsteātra izrāde «Inferno», kas
viesojās no Kauņas (Lietuva). Bet līdz pusnaktij – kā to atļauj noteikumi – uz zaļumballi
aicināja grupa «Ivarmīns».

Savukārt nākamā dienā tika uzsākta ar aizlūgumu par novadu un tā iedzīvotājiem
Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, bet jāšanas sporta paraugdemons-
trējumi – sacensības norisinājās zirgu stallī «Auļi». 

Svētki – dažādām gaumēm. Novada svētku ietvaros Riebiņu centrālajā biblio-
tēkā tika atklāta Līgas Egles gleznu izstāde «Sajūti pasauli», bet Riebiņu muižas dārza
svētki aicināja baudīt mūzikas, mākslas un sajūtu branču: eksperimentu šovs – izrāde
bērniem, ko demonstrēja Daugavpils Inovāciju centra pārstāves, izrāde bērniem un ve-
cākiem «Kaka un pavasaris», tāpat uzstājās grupa «Bez nosaukuma», bija klausāmas
etniskās mūzikas performances un ģitārists Reinis Jaunais, bet koncerta muzikālo daļu
noslēdza brīnišķīgā un atraktīvā grupa «ORANŽĀS BRĪVDIENAS». Pašā vakarā bija
pieejama arī brīvdabas kino skatuve – mākslas filmas «Piļsāta pi upis» skatīšanās un
tikšanās ar filmas režisoru Viesturu Kairišu, kā arī filmas radošo komandu un pašmāju
aktieriem.

Jāpiebilst, ka novada svētki faktiski sākās jau no 24. jūlija, kad pagastos tika organizēti
pagastu svētki ar dažādām programmām un koncertiem gan Silajāņos, Sīļukalnā un Ru-
šonā, gan turpināsies augustā – Stabulniekos un Galēnos.

No sirds pateicamies visiem un ikkatram, kas palīdzēja uzburt svētkus, strādāja pie
parka sakopšanas un svētku organizēšanas. Sirsnīgs paldies par izturību un radošumu.
Lai skaists un iedvesmojošs šis laiks, kad esam kopā!

Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

Riebiņu novada dome realizē Lauku
atbalsta dienesta apstiprināto projektu
īstenošanu Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasā-
kumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos» pašvaldības
ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

Projektu mērķis – nodrošināt kvalita-
tīvas pārvietošanās iespējas novada iedzī-
votājiem un citiem interesentiem, uzlabojot
Riebiņu novada grants seguma autoceļu
infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot
apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību
ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri no-
drošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ra-
žošanu saistītām darbībām.

Ir pabeigta projekta Nr. 18-03-A00702-
000069 «Riebiņu novada Rušonas pa-
gasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku
iela km 0,00–0,68 pārbūve» realizācija. Tā
ietvaros tika veikta pašvaldības autoceļa Nr.

51 Lauku iela km 0,00–0,68 Riebiņu novada
Rušonas pagasta pārbūve 0,68 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas ir 187 516,13
EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 
110 490,65 EUR un pašvaldības līdzfinan-
sējums – 72 313,33 EUR. Šim pašvaldības
autoceļam ir uzklāts melnais segums, kurš
tika ieklāts par pašvaldības līdzekļiem. Mi-
nētā pašvaldības autoceļa pārbūves darbus
veica būvuzņēmējs SIA «Ošukalns», būv -
uzraudzību – SIA «Firma L4» un autoruz-
raudzību – IK Metrs.

Video no objekta pieejams: https://
youtu.be/ql_6H8GMJHw

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi
pamazām tuvojas noslēgumam

Projekta mērķis – noorganizēt vasaras
nometni bērniem, tādejādi motivējot bēr-
nus un jauniešus veidot draudzīgu vidi sev
apkārt un sekmēt pozitīvu attieksmi sa-
biedrībā.

Laikā no 27. līdz 31. jūlijam 25 Rie-
biņu novada daudzbērnu ģimeņu bērniem
un maznodrošināto ģimeņu bērniem ve-
cumā no 10 līdz 14 gadiem tika noorgani-
zēta nometne «Veselā miesā – vesels gars»,
kas notika atpūtas bāzē «Zolva». Nometnes
organizēšanu sadarbībā ar Riebiņu novada
domi veica projekta sadarbības partne-
ris – biedrība «Ģimeņu atbalsta centrs «Pu-
ķuzirnis»».

Piecu dienu garumā bērniem tika or-
ganizētas dažādas aktivitātes: iepazīšanās
savā starpā, nometnes atklāšana, ūdens pel-
des, radošās nodarbības zīmēšanā, krāso-
šanā, līmēšanā, ziepju gatavošanā, man-
dalu un rotaslietu gatavošanā, veselīga uz-
tura un veselīgu dzērienu nodarbības, si-
taminstrumentu nodarbība, mākslas tera-
pija, darbošanās ar krāsainajām smiltīm,
dabas pētnieku nodarbības, tikšanās ar ve-
loinstruktoru un veloizbrauciens, ekskur-
sija, kā arī tika rīkoti dažnedažādi šovi –

talantu šovs, modes skates, karaoke un vin-
grošanas nodarbības. Nedēļas garumā die-
nas bija piepildītas gan ar aktivitātēm, gan
ar pozitīvām emocijām. 

Apkopojot bērnu vērtējumu par no-
metni, jāteic, ka visiem bērniem šis bija
lielisks piedzīvojums nedēļas garumā, uz-
sverot to, cik lieliskas bija nometnes au-
dzinātājas un nometnes vadītāja, kā arī to,
ka visās plānotajās aktivitātēs bērni pie-
dalījās ar lielāko prieku un entuziasmu. 

Projekta kopējās izmaksas – 6600,00
EUR, no tām Latvijas valsts budžeta fi-
nansējums – 4950,00 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums – 1650,00 EUR. Sabied-
rības integrācijas fonds ir finansējuma ad-
ministrētājs.  Projekta īstenošana paredzēta
līdz 2020. gada 30. septembrim. 

Riebiņu novada dome pateicas ikvienam
par veiksmīgu nometnes organizēšanu.

Attīstības un plānošanas daļa

Veiksmīgi noritējusi nometne «Veselā miesā – vesels gars»
Riebiņu novada bērniem 

Skats uz Lauku ielu Rušonas pagastā no putna lidojuma. Ekrānšāviņš no video.

Šī bija patiesi fantastiska nedēļa – atzina visi nometnes «Veselā miesā – vesels gars» dalībnieki!

Riebiņu novada dome šī gada jūnijā saņēma Sabiedrības integrācijas fonda
lēmumu par projekta Nr. 2020.LV/ĢDP/17 «Vasaras nometne bērniem «Veselā
miesā – vesels gars»» apstiprināšanu.  

Novada svētku otrā diena pulcēja daudzas ģimenes ar bērniem. Daugavpils Inovāciju centra
pārstāves demonstrēja daudz un dažādus eksperimentus. Dažos varēja piedalīties arī
klātesošie skatītāji.

Sākums 1. lpp.

Ar daudzveidīgu un krāšņu programmu ir izskanējuši 
Riebiņu novada svētki 2020



2020. gada augusts 3.

DOMES LĒMUMI
21. jūlijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Novada domes deputāti pieņēma lēmumu piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta

saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē
ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus), un
iesniegt projektu «Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasā-
kumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā».

Nolemts paredzēt līdzfinansējumu projektam «Materiāltehniskās bāzes uzlabošana
zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā»
756,54 EUR jeb 15 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansē-
jumiem paredzētiem līdzekļiem 2020. gada budžetā, pārējā projekta summa tiek finansēta
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības
budžetā ieplānot līdzekļus projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā.

Tāpat domes sēdē tika apstiprināta projekta «Vasaras nometne bērniem «Veselā
miesā – vesels gars»» īstenošana. Projekta kopējās izmaksas ir 6600 EUR, no kurām
pašvaldības privātais finansējums (25% no projekta kopējām izmaksām) – 1650,00
EUR, ko arī tika nolemts piešķirt. Projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus nolemts no-
virzīt no pašvaldības budžeta pozīcijas «Valsts kultūrkapitāla fonda projekti».

Vienbalsīgi apstiprināts arī Mākslas plenēra «Radošais vasaras mirklis» organizēšanas
nolikums un paredzētais finansējums 1500,00 EUR plenēra organizēšanai Riebiņos.
Plenēra īstenošanai paredzētos līdzekļus novirzīt no pašvaldības budžeta pozīcijas «Valsts
kultūrkapitāla fonda projekti».

Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta

noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt līgumu: 
‚ ar SIA «Austrumu būvnieks» par Riebiņu vidusskolas teritorijas labiekārtošanas

un sporta laukuma pārbūves 1. kārtu – lietus ūdens kanalizācijas tīklu (no daudzfunk -
cionālā laukuma līdz rezervuāram) izbūvi un piebraucamo ceļu ierīkošanu ar piedāvāto
līgumcenu 82 356,91 EUR bez PVN;

‚ ar SIA «Certes.lv» par audiovizuālā aprīkojuma iegādi kvalitatīvu pasākumu no-
drošināšanai Riebiņu kultūras centrā ar piedāvāto līgumcenu 11 120,00 EUR bez PVN
(līgums tiks slēgts ELFLA projekta «Audiovizuālā aprīkojuma iegāde kvalitatīvu pasā-
kumu nodrošināšanai Riebiņu kultūras centrā» atbalstīšanas gadījumā).

Saskaņo nometņu norisi novadā
Domes sēdē tika izskatīta un saskaņota vairāku nometņu norise Riebiņu novadā. Sa-

skaņota nometne «Ķer piedzīvojumu ĒDENĒ», kas notiks no 03.08. līdz 12.08.2020.
viesu namā «Ēdene», Geļenovā, Rušonas pag. Riebiņu novadā; nometne «Esi aktīvs un
vesels», kas notiks no 27.07. līdz 31.07.2020. atpūtas bāzē «Zolva», Rušonas pag.
Riebiņu novadā un nometne «Sporta treniņnodarbības bērniem un jauniešiem», kas
notiks no 21.07. līdz 30.07.2020. un no 02.08. līdz 15.08.2020. Riebiņu vidusskolā,
Riebiņu pag. Riebiņu novadā.

4. augustā notika Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēde

Lemj par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta 
aizņēmuma saņemšanai 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 456 pašvaldībām
ir iespēja iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju pro-
jektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai
un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Saskaņā ar MK noteikumu 3.1. apakšpunktu
investīciju projekta īstenošanai jābūt paredzētai attiecīgās pašvaldības attīstības pro-
grammas investīciju plānā un jāatbilst MK noteikumu 3.1. punktā minētajiem mērķiem.

Riebiņu novada domei saskaņā ar MK noteikumu 3.2. punktu pirms projekta ie-
sniegšanas jāsaņem saskaņojums no pašvaldības, kas pēc administratīvi teritoriālās re-
formas noteikta kā administratīvais centrs.

Domes deputāti pieņēma lēmumu iesniegt apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas,
Riebiņu pašvaldību finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai šādu Riebiņu novada at-
tīstības programmas investīciju plānā paredzēto projektu iesniegšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā: 1.1. Publiskās pludmales, laivu ielaišanas vietas un
stāvlaukuma izveide, piebraucamā ceļa izbūve Geļenovas parkā, Rušonas pagastā, Rie-
biņu novadā; 1.2. Skatu torņa, piebraucamā ceļa un Salmeja ezera piekrastes teritorijas
labiekārtošana; 1.3. Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 13 Kas-
tīre–Geļenova–Šaures km 4,82.–6,47. pārbūve; 1.4. Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,000.–0,650. un km 2,720.–3,700.
pārbūve; 1.5. Riebiņu vidusskolas sporta laukuma pārbūve. 

Nolemts pašvaldības līdzfinansējumu projektiem paredzēt no 2020. gada projektu
budžetā paredzētajiem līdzekļiem, kā arī iesniegt VARAM investīciju plānā paredzētos
projektus.

Paredzēto projektu provizoriskās izmaksas: publiskās pludmales, laivu ielaišanas
vietas un stāvlaukuma izveide, piebraucamā ceļa izbūve Geļenovas parkā, Rušonas pa-
gastā, Riebiņu novadā – 80 000 EUR; skatu torņa, piebraucamā ceļa un Salmeja ezera
piekrastes teritorijas labiekārtošana – 134 676,77 EUR; Riebiņu novada Rušonas pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 13 Kastīre–Geļenova–Šaures km 4,82.–6,47. pārbūve – 
293 966,78 EUR; Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polko -
rona–Voveri km 0,000.–0,650. pārbūve – 208 921,04 EUR un km 2,720.–3,700. pārbū-
ve – 277 146,99 EUR; Riebiņu vidusskolas sporta laukuma pārbūve – 791 162,38 EUR.

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta 
ieviešanas nodrošināšanai

Domes deputāti pieņēma lēmumu lūgt apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, 
Riebiņu pašvaldību finanšu komisijai pieņemt lēmumu uzņemties projekta 
Nr. 5.6.2.0/20/I/005 «Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veici-
nāšana Riebiņu novadā» ilgtermiņa saistības projekta ieviešanas nodrošināšanai, kā arī
lūgt Preiļu novada domi noslēgt vienošanos ar CFLA par projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005
«Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā»
īstenošanu.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā ap jo mā var iepazīties pašvaldības in-
terneta vietnē www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.

Turpinās ceļu remontdarbi uz valsts autoceļiem
Kā informē VAS «Latvijas Valsts ceļi» Komunikācijas daļa, ir sākušies seguma

atjaunošanas būvdarbi uz autoceļa Viļāni–Preiļi–Špoģi (P58) posmā no krustojuma
ar autoceļu Puša–Krāce–Silajāņi–Riebiņi (V577) Riebiņu novadā līdz Preiļiem
(29,37.–35,55. km). Patlaban posmā jau ir ieviests ātruma ierobežojums 70 km/h.

Būvdarbi paredz iesēdumu remontu, izlīdzinošo frēzēšanu un profila labošanu,
kur tas nepieciešams, un asfalta virskārtas ieklāšanu visā posmā. Atjaunos arī autobusu
pieturvietas. Būvdarbus veiks SIA «Binders» par līgumcenu 990 863 EUR (ar PVN),
ko sedz valsts budžets papildu 75 miljonu eiro programmas ietvaros.

Tāpat atgādinām, ka Riebiņu novada teritorijā tika veikti seguma atjaunošanas
darbi uz vietējās nozīmes autoceļa Galēni–Sīļukalns–Stirniene (V739) posmā no krus-
tojuma ar Ošupes ielu Galēnu pagastā vairāk nekā 6 kilometru garumā. Minētajā ceļa
posmā tika veikta vienkārtas virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un dolomīta
šķembām. Būvdarbus veica SIA Binders.

Savukārt VAS «Latvijas Valsts ceļi» ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros veica se-
guma vienkārtas virsmas apstrādi ar bitumena emulsiju un dolomīta šķembām ceļa
posmā no Aizupiešiem līdz Stabulniekiem.

Aicinām autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, kā arī ievērot āt-
ruma ierobežojumus būvdarbu posmos. Ar visiem būvdarbiem un satiksmes ierobe-
žojumiem var iepazīties kartē VAS «Latvijas Valsts ceļi» mājaslapā www.lvceli.lv.

Informācija iedzīvotājiem!
Riebiņu novada dome informē, ka ir pabeigti būvdarbi objektā: dzīvojamo

māju Saules ielā 2, 4, 6; Parka ielā 1, 2, 3 un Ziedu ielā 3 Riebiņos pieslēgšana pie
AS «Sadales tīkls» elektroapgādes tīkla. 

Lūgums visiem iedzīvotājiem veikt ievadkabeļa (elektrības kabelis pēc AS «Sadales
tīkls» uzskaites sadalnes) montāžas darbus savā īpašumā līdz 2020. gada 21. augustam.

Kad veikti ievadkabeļa montāžas darbi (tas ir ievilkts AS «Sadales tīkls» sadalnes
skapī), lūgums saitē: www.e-st.lv autorizēties, izmantojot internetbanku, kā arī apliecināt,
ka esat sagatavojis savu elektrotīklu elektrības saņemšanai. 

Instrukciju, kā to izdarīt, ir iespējams saņemt, sūtot ziņu uz e-pastu: arturs.melus-
kans@riebini.lv 

Pēc apliecinājuma aizpildīšanas ar jums sazināsies AS «Sadales tīkls» darbinieks,
lai uzstādītu skaitītāju. 

Lūdzam informēt Riebiņu novada domi, lai varētu piefiksēt skaitītāja rādījumus,
kad notiks tīkla pieslēgšana AS «Sadales tīkls» līnijai. Tālrunis saziņai: 26097971 vai
26238008.

Ja ir jautājumi par apliecinājuma iesniegšanu elektroniski vai kādam no iedzīvotājiem
nav internetbankas konta, lūdzam sazināties pa tālruni 26097971 vai e-pastu: arturs.me-
luskans@riebini.lv 

Ja ir jautājumi, kas attiecas uz ievadkabeļa ierīkošanas darbiem, lūdzam sazināties
pa tālruni 26238008.
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Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

PASĀKUMI AUGUSTĀ
Galēnu KN
F 22.–23. augustā Galēnu pagasta svētki un Bārtuļdīna

Gaļānūs.
F 22. augustā plkst. 12.00 svētā Mise Vydsmuižas

draudzes baznīcā, plkst. 13.00 aizlūgums par mirušajiem
Galēnu kapsētā. Plkst. 18.00 Galēnu parkā koncerts, kurā
piedalās KN pašdarbnieki. Koncerta ietvaros notiks pa-
gasta jaundzimušo sumināšana, 5-gadnieku sumināšana
un šī gada jaunlaulāto ģimeņu sumināšana, bet plkst.
20.00 – zaļumballe ar jautrajiem muzikantiem – Oskaru
un Māri no grupas «KINGI». Darbosies bufete, ieeja –
bez maksas.

F 23. augustā no plkst. 8.00 tirgus Galēnu centrā.
Tiek aicināti pārdot un pirkt gribētāji. Plkst. 10.30 koncerts
Galēnu parkā, piedalās: kapela «Augusti», «Latgales dāmu
pops» un literārā kopa «Mūka ķēķis». Zupas vārīšana un
baudīšana, ieeja – bez maksas. Plkst. 13.00 svētā Mise
Vydsmuižas draudzes baznīcā.

* 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».

Arturs Valters (Riebiņi) izcīnīja čem-
piona titulu augstlēkšanā un diska mešanā,
vicečempiona titulu – kārtslēkšanā. Niki-
tam Bakovam (Riebiņi) – sudraba medaļa
šķēpa mešanā. Arī Gustavs Eriņš (Sīļu-
kalns) aizgrūda lodi, izcīnot sudraba god -
algu. Vēl no Riebiņu vidusskolas startēja:
Kārlis Kokins (augstlēkšana), Katrīna
Damba (augstlēkšana, 60 m), Raitis Dani-
lovs (augstlēkšana, 60 m, stafetes skrē-
jiens), Vladislavs Leitāns (2000 m/soļo-
šana), no Sīļukalna pamatskolas – Kris-
tiāns Ričards Kudeika (diska mešana), 
bet no Galēnu pamatskolas – Alise Čača
(2000 m/soļošana).

Tikmēr, lai noskaidrotu Latvijas čem-
pionus vieglatlētikas daudzcīņā U-14 ve-
cuma grupā (2008.–2007. g. dz.), 20.–21.
jūlijā devāmies uz Jēkabpili. Sīvā cīņā ar
sevi un tikai tad ar konkurentiem mūsu
mērķtiecīgie audzēkņi nostartēja godam.
Katrīna Damba, Raitis Danilovs un Kris-
tiāns Ričards Kudeika uzstādīja savus per-
sonīgos rekordus dažādās disciplīnās. 
Gustavam Eriņam un Nikitam Baikovam
personīgie rekordi palīdzēja ierindoties 
sestajā un septītajā vietā. Arturam Valte-
ram fantastisks sacensības – savācot

3200 punktus, tika izcīnīta sudraba god -
alga vieglatlētikas 7-cīņā. 7-cīņā ietilpst
sacensības šādās vieglatlētikas disciplīnās:
augstlēkšanā, tāllēkšanā, šķēpa mešanā, lo-
des grūšanā, 60 m barjerskriešanā, 60 m
un 1000 m skriešanā.

Savukārt Latvijas čempionātā U-20
grupā Ventspilī no Riebiņiem startēja Vik-
torija Pauniņa lodes grūšanā, bet U-16
grupā Jēkabpilī – Anastasija Leitāne 300 m
barjerskriešanā un Galēnu soļotājs Miks
Severīns Bernsons – 3000 m/soļošanā. Sī-
kāk par sasniegumiem var noskaidrot
vietnē https://athletics.lv/lv/events 

Kā atbildīgi un zinoši mūsu novadnieki
sevi pierādīja ne tikai startējot, bet arī tie-
sājot LČ sacensības. Paldies par tiesnešu
darbu skolēniem: Anastasijai Leitānei, Kat-
rīnai Naglei, Karīnai Komlačovai, Laurai
Stabulniecei, Gatim Pokšānam, Viktorijai
un Uldim Pauniņiem.

Prieks ka mums līdzās aug sportiski,
mērķtiecīgi, atbildīgi un zinoši jaunieši!     

Treneri un skolotāji: 
Mārīte Pokšāne (Riebiņi) un

Jānis Upenieks (Galēni/Sīļukalns) 

Fantastiska komanda – lieliski rezultāti! Kopā ar skolotājiem/treneriem Jāni Upenieku un
Mārīti Pokšāni.

Cilvēkam ir lemts izpalīdzēt Dievam
pasaules pārvaldīšanā. Bez Dieva cilvēks
nevar iztikt – tāpat kā bez dienišķās mai-
zes. Bez Dieva mēs mirstam garīgi. Ga-
lēnos garīgās dzīves centrs ir Vidsmuižas
Svētā Gara Romas katoļu baznīca.
Draudze kopš baznīcas pirmsākumiem
(1743) rūpējusies par dievnama uzturē-
šanu un saglabāšanu nākamajām paau-
dzēm un turpina to darīt arī šobrīd –
gan ar ziedojumiem, gan praktisku dar-
bību. Baznīcas telpu, dārza un stāvlau-
kuma uzkopšanas darbus veic draudzes
locekļi, katrs ciems rindas kārtībā vienu
mēnesi gadā rūpējas, lai dievnams būtu
sakopts: uz altāriem atrastos ziedu
pušķi, dārzā izravētas puķu dobes, no-
pļauts zālājs, rudenī – sagrābtas lapas,
ziemā – notīrīts sniegs.

Baznīca katru dienu ir atvērta apmek-
lētājiem, ikviens var netraucēti nodoties
lūgšanām sev pieņemamā laikā vai klusībā
izbaudīt Dieva klātbūtni, dievnams ir pie-
ejams un draudzīgs cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, tajā var iebraukt ar invalīdu

ratiņiem, māmiņas savus mazuļus baznīcā
ved bērnu ratiņos. Ik gadu Vidsmuižas baz-
nīcu apmeklē ap 300 tūristu, 100 svētceļ-
nieku no tuvākiem un tālākiem nova-
diem. Dievnamā notiek Latvijā slavenu ēr-
ģelnieku un koru koncerti, kāzas, kris-
tības, bēres. Katru dienu notiek svētās 
Mises.

Šobrīd draudze prāvesta Aivara Kur-
sīša vadībā uzsākusi īstenot LEADER pro-
jektu Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000010
«Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu
baznīcas žoga pārbūve».  Kopējās projekta
izmaksas ir 24 860,08 EUR, no tām
ELFLA un Latvijas Valsts finansējums –
22 374,07 EUR un Riebiņu novada domes
līdzfinansējums – 2 486,01 EUR. 

Žoga pārbūves darbus veic SIA «Rivi
RV». Projekta vadītājam prāvestam Aiva-
ram Kursītim ir uzkrāta pieredze projektu
īstenošanā, vadot vairākus būvniecības pro-
jektus citu dievnamu atjaunošanā, bet šo -
brīd viņa pieredze, zināšanas, degsme un
enerģija lieti noder Vidsmuižā. 

Kāpēc ir svarīgi pārbūvēt baznīcas
žogu? Pirmais, ko ierauga cilvēks, apmek-

lējot dievnamu, ir žogs. Tas ir kā baznīcas
dārza un dievnama etiķete. Savā simtgadu
pastāvēšanas laikā Vidsmuižas baznīcas
žogs ir cietis no vēja, lietus ūdeņiem un
sniega, temperatūras maiņām un citiem
ārē jiem apstākļiem. Laika gaitā tas ir stipri
nolietojies, radušās plaisas un iegruvumi,
žoga jumta dakstiņi savu laiku ir nokalpo-
juši un nespēj paglābt žogu no mitruma
postošās ietekmes. Vietām žoga stāvoklis
jau ir tāds, ka var radīt apdraudējumu cil-
vēku drošībai, tas vienkārši vietām var sa-
brukt.

Projekts ir iespēja veikt žoga pārbūves
un atjaunošanas darbus. 

Projekta mērķis ir veikt Vidsmuižas
Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga
pārbūvi, tādējādi saglabājot no sagrūša-
nas simtgadīgu kultūras pieminekli, vei-
dojot pievilcīgu un drošu vidi dievnama
apmeklētājiem, popularizējot baznīcu, Ga-
lēnus un visu Riebiņu novadu. Īstermiņa
mērķis ir baznīcas žoga pārbūve, nomainot
dakstiņu jumtiņu, salabojot bojātās vietas
un sakārtojot žoga apkārtni. Ilgtermiņa
mērķis – saglabāt baznīcas ansambli kā

vienotu kultūrvēsturisku objektu, sek-
mējot sakrālā tūrisma attīstību novadā. 

Projektā ieguldītais darbs vēl vairāk sa-
liedēs draudzi un rosinās jaunām iniciatī-
vām. Tā kā šobrīd žogs atrodas tik nožēlo-
jamā stāvoklī, ka nevis vairo apkārtējās vi-
des pievilcību, bet drīzāk to bojā, īstenojot
projektu, situācija krasi mainīsies – tiks
pārbūvēts žoga dakstiņu jumts, salabotas
bojātās, izdrupušās vietas, atjaunoti ieejas
vārti. Pie tiem tiks uzstādīts izgaismots zi-
ņojumu dēlis ar draudzei aktuālu informā-
ciju. Žogs kļūs aktīvs baznīcas dārza no-
formējuma elements, kas sniegs estētisku
baudījumu, harmoniski iekļausies ainavā,
būs pievilcīgs ikvienam dievnama apmek-
lētājam un kopā ar ēkām veidos vienotu
baznīcas ansambli. Tas turpinās kalpot
draudzei un būs kā apliecinājums Vidsmui-
žas draudzes locekļu dievbijībai un darba
tikumam visā dievnama pastāvēšanas vēs-
turē. 

Marta Binduka, 
Vidsmuižas draudzes locekle

Latgales reģiona Tūrisma asociācija «Ezer-
zeme» (LRTA «Ezerzeme») sadarbībā ar Latvijas
Investīciju Attīstības aģentūras Tūrisma depar-
tamentu (LIAA TD) arī pēckrīzes periodā aktīvi
darbojas un turpina veicināt gan iekšzemes, gan
arī ārvalstu tūristu interesi par Latgales reģiona
piedāvājumu.

Pateicoties LIAA TD, arī pašreizējā sarežģītajā
ekonomiskajā situācijā tiek organizētas dažādu masu
mediju pārstāvju vizītes Latgales reģionā ar mērķi
iepazīstināt, popularizēt un atklāt jaunas atpūtas ie-
spējas. Kopumā šogad Latgales reģionā dažādos tū-
risma objektos viesojušies vairāki žurnālisti no Lie-
tuvas (laikraksts «Lietuvos Rytas», blogeris Orijus
Gasanovas), Igaunijas (laikraksts «Postimees»), kā
arī blogeris no Latvijas – Kārlis Buškevics (Insta -
gram – @yourlifevibe ar vairāk nekā 11 tūkstošiem
sekotāju). Paralēli tam tiek regulāri publicēti dažādi
informatīvi materiāli (gan Latvijā, gan Baltijas val-
stīs) par Latgali kā tūrisma galamērķi. Ar to nodar-
bojas gan LIAA TD, gan LRTA «Ezerzeme».

Tāpat sadarbībā ar LIAA TD jūlija sākumā Lat-
galē viesojās piecu dažādu Latvijas tūroperatoru
pārstāvji, žurnāla «Ieva» žurnāliste un LIAA TD
pārstāve Kristīne Mickāne, kuri kopā devās trīs
dienu piedzīvojumā apkārt Latgalei. LRTA «Ezer-
zeme» izveidotajā maršrutā tika iekļauti tie tūrisma
objekti, kuri ir gatavi uzņemt lielākas tūristu grupas.

Vēl pirms vizītes kādas tūroperatoru kompānijas
pārstāve izteicās, ka šāda veida vizītes jau sen bija
nepieciešamas un ka Latgales reģions ir pirmais,
kas to beidzot ir nodrošinājis. Šādas vizītes ir svarī-
gas, jo personīgais pieredzējums ir daudzkārt nozī-
mīgāks par jebkuru iepriekš sagatavotu elektronisku
vai drukātu materiālu. Kopumā trīs dienu laikā viesi
apskatīja 16 lieliskus Latgales reģiona objektus.

Savukārt runājot par pašreizējo tūrisma nozares
situāciju reģionā, jāteic, ka pamazām tūristu plūsmas
pieaugums sāk palielināties. Pakāpeniski aug gan
iekšzemes, gan Baltijas tūristu skaits. Ir sācies at-
vaļinājumu laiks, tādēļ arvien vairāk un biežāk sa-
stopami kemperu tipa auto gan no Lietuvas, gan
Igaunijas.

Lai arī tūristu skaita pieaugums ir manāms, šis
laiks vietējiem tūrisma uzņēmējiem joprojām ir iz-
aicinājumu pilns. Tādēļ jo vairāk priecē ziņa, ka
LIAA TD sadarbībā ar Ekonomikas ministriju tū-
risma nozarei kopumā atvēlējusi 3,8 miljonus eiro
tūrisma uzņēmumu mārketinga aktivitātēm. Šobrīd
notiek saskaņošanas process, un finansējums būs
pieejams rudenī, kad arī mēs – Latgales reģiona tū-
risma asociācija «Ezerzeme» informēsim savus re-
ģiona kolēģus par iespējām apgūt papildu finanšu
līdzekļus. 

LRTA «Ezerzeme»

Tiek īstenots projekts 
«Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve»

Veiksmīgi starti novada vieglatlētiem

Smelties pozitīvismu Latgalē

Pēc gara pārtraukuma sporta dzīves kalendārā atgriezušās sacensības. Latvijas
čempionāti vieglatlētikā dažādās vecuma grupās norisinājās divu nedēļu laikā da-
žādās valsts pilsētās. 15. jūlijā Preiļu stadions uzņēma labākos 12–13 gadus jaunos
vieglatlētus no visas Latvijas. Arī mūsu novada skolēni, kā Preiļu BJSS audzēkņi,
bija izcīnījuši tiesības startēt šāda ranga sacensībās. Rezultāti – ļoti labi.


