
Riebiņu novada domes informatīvais izdevums       u 2020. gada  DeceMBRIS u Nr. 12 (179) u Bezmaksas

Zināmi «Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020» laureāti
Godinot labākos Latgales

uzņēmumus, Latgales plānoša-
nas reģiona uzņēmējdarbības
centrs kopš 2014. gada organizē
konkursu «Latgales reģiona uz-
ņēmēju gada balva». Tā mērķis
ir apzināt un godināt Latgales
plānošanas reģiona teritorijā
strādājošus uzņēmējus, kuri ak-
tīvi un godprātīgi darbojas savā
nozarē, sekmējot uzņēmējdar-
bības vides attīstību Latgalē.
Konkurss veicina Latgales re-
ģiona uzņēmēju atpazīstamību,
plašsaziņas līdzekļos populari-
zējot labas uzņēmējdarbības
prakses piemērus reģionā.

Konkursā, kas norisinās jau ses -
to gadu, septiņās nominācijās:
gada amatnieks/ mājražotājs,  jau-
nais tūrisma pakalpojumu snie-
dzējs, gada uzņēmīgākais reemig-
rants Latgalē, gada inovācija, ga da
jaunais komersants un gada sociā -
li atbildīgs uzņēmums, Latgales
reģiona iedzīvotāji un organizā-
cijas līdz 26. oktobrim, kad kon-
kursam varēja pieteikt uzņēmu-
mus, iesniedza 56 pieteikumus. 

«Šis konkurss dod mums –
pašvaldībām, reģionam, kā arī ie-
dzīvotājiem kopumā labāk iepazīt
savus uzņēmējus Latgalē. Šodien
svarīgi sadarboties, dalīties un būt
sociāli atbildīgiem, tādējādi attīs-
tot un ieviešot jaunas idejas, vei-
cinot nodarbinātību un ceļot mūsu
un mūsu zemes labklājību,» no-

rāda LPR Attīstības padomes un
Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks.

2020. gada 12. novembrī Zoom
platformā notikušajā «Latgales
reģiona uzņēmēju gada balva»
uzņēmēju konkursa vērtēšanas
komisijas sēdē, izskatot preten-
dentu pieteikumus, tika pieņemts
lēmums balvas septiņās nomināci -
jās piešķirt šādiem uzņēmumiem:
«Sociāli atbildīgs uzņēmums» –
Marita Joņina  un viņas fiziotera-
peita prakse Kārsavas novadā,
«Gada inovācija» – SIA «LEAX
Rēzekne» RSEZ Rēzeknē, «Gada
amatnieks» – SDV Sintija Bērzi -
ņa Preiļu novadā, «Gada mājra-
žotājs» – Riebiņu novada Stabul -
nieku pagasta zemnieku saim -
niecība «Vilkači», «Gada jaunais
tūrisma pakalpojuma sniedzējs» –
SIA «Pazust Latgalē» Krāslavas

novadā, «Gada jaunais komer-
sants» – SIA «Fravia» Dagdas no-
vadā un «Gada uzņēmīgākais re-
migrants Latgalē» – SIA «Custo-
mized drilling solutions Latvia»
Daugavpils pilsētā.

Balvas konkursa laureātiem
pasniedza LPRAP priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks, LPR adminis-
trācijas vadītāja Iveta Maļina-Ta-
būne un Latgales plānošanas re-
ģiona uzņēmējdarbības centra va-
dītājs Andris Kucins.

Latgales plānošanas reģions
visiem konkursa dalībniekiem
saka paldies par ieguldījumu Lat-
gales reģiona attīstībā, par labas
prakses piemēru popularizēšanu
Latgalē!

Oskars Zuģickis, 
LPR sabiedrisko attiecību

speciālists

Apstiprināta jaunveidojamā Preiļu novada
pašvaldības Vēlēšanu komisija 

2021. gada pašvaldību vēlēšanām
30. novembrī attālinātā režīmā notika apvienojamo Preiļu

novada domes, Aglonas novada domes, Riebiņu novada domes
un Vārkavas novada domes deputātu otrā kopsapulce, kuras
darba kārtībā tika skatīti trīs jautājumi: 2021. gada jaunvei-
dojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekš-
sēdētāja vēlēšanas, 2021. gada jaunveidojamā Preiļu novada
pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu vēlēšanas un 2021. gada
jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas
finansēšana.

Deputāti apstiprināja Vēlēšanu komisiju septiņu personu sastāvā.
Par jaunveidojamā Preiļu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
tika ievēlēta Aija Bitinas (Vārkavas novads). Vēlēšanu komisijas
sastāvā darbosies: Anita Rumpe (Preiļu novads), Žanete Beča (Preiļu
novads), Viktors Golubevs (Riebiņu novads), Aivars Podskočijs
(Preiļu novads), Maija Upeniece (Riebiņu novads) un Lidija Šatilova
(Aglonas novads). Vēlēšanu komisijas locekļi tika ievēlēti no katra
novada proporcionāli apvienojamo novadu iedzīvotāju skaitam. 

Kopsapulcē nolemts Preiļu novada domei, Aglonas novada domei,
Riebiņu novada domei un Vārkavas novada domei 2021. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 2021. gadā jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldī-
bas Vēlēšanu komisijas finansēšanai proporcionāli attiecīgās pašval-
dības teritorijas iedzīvotāju skaitam. Kopumā uz darbu jaunveidojamā
Preiļu novada Vēlēšanu komisijā bija pieteikušies 13 pretendenti.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgusies konkursa «Ģi-
menei draudzīgākā pašval-
dība 2020» pirmā kārta. Kon-
kursa otrajai kārtai nominētas
25 paš valdības – piecas katrā
plānošanas reģionu pašval-
dību grupā. Latgalē uz finālu
pretendēs divi no pieciem no-
vadiem: Dagdas, Krāslavas,
Līvānu, Ludzas un Riebiņu no-
vads.

Konkursa pirmās kārtas re-
zultāti noteikti pēc iedzīvotāju
balsojumā iegūtajiem datiem, kā
arī veicot pašvaldību administra-
tīvo datu, dzimstības un migrā-
cijas saldo datu un pašvaldību
iesaistes konkursa informatīvajā
kampaņā izvērtējumu.

Konkursa otrajai kārtai nominētās pašvaldības. Kurzemes plānoša-
nas reģions: Alsungas, Brocēnu, Durbes, Grobiņas un Nīcas novads.
Latgales plānošanas reģions: Dagdas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas un
Riebiņu novads. Rīgas plānošanas reģions: Ādažu, Ikšķiles, Mālpils,
Olaines un Stopiņu novads. Vidzemes plānošanas reģions: Cesvaines,
Kocēnu, Naukšēnu, Raunas un Vecpiebalgas novads. Zemgales plā-
nošanas reģions: Iecavas, Ozolnieku, Rundāles, Tērvetes un Vecum-
nieku novads.

«Esam pateicīgi iedzīvotājiem par aktīvo dalību šī gada konkursa
balsojumā, kurā saņemtas vairāk nekā 57 500 balsis, kā arī komentāri
par pašvaldības darbu. Ikviens priekšlikums un atsauksme sniedz iegul-
dījumu ģimeniskas vides veidošanā Latvijā kopumā. Un tāds arī ir viens
no konkursa uzdevumiem – veicināt iedzīvotāju iesaisti pašvaldību darbā
un līdzdalību novadu un pilsētu attīstībā,» skaidro Zaiga Pūce, Sabiedrī-
bas integrācijas fonda sekretariāta direktore.

Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta
pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai,
tostarp tiks vērtētas arī iedzīvotāju balsojumā iegūtās atsauksmes, lai
izvēlētos desmit konkursa finālistes – visaugstāko novērtējumu saņē-
mušās pašvaldības (divas katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā).
Ar finālā tikušo pašvaldību darbu un to centieniem veidot ģimenēm drau-
dzīgu vidi vērtēšanas komisija tuvāk iepazīsies konkursa noslēdzošajā
kārtā, vizīšu laikā. Konkursa laureātu – visaugstāko novērtējumu saņē-
mušo pašvaldību – godināšana plānota gada nogalē.

Vairāk informācijas par konkursu: www.vietagimenei.lv.
Konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» ir viens no trim ģimeņu

atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds
īsteno arī programmu «Ģimenei draudzīga darbavieta», kā arī izsniedz
Latvijas Goda ģimeņu apliecības «3+ Ģimenes karte» Latvijas daudz-
bērnu ģimenēm.

Konkursa «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020» atbalstītāji: pla-
šākais pakomātu tīkla nodrošinātājs Baltijā «Omniva», ģimenes uzņē-
mums «ViKrEm», Latvijas vecāku organizācija «mammamuntetiem.lv»,
CSDD Rīgas Motormuzejs, Atsaucīgo māmiņu forums, mīlētākais saldumu
zīmols «Laima», kinoteātris «CINAMON», SIA «TZMO Latvija» ar higiēnas
preču zīmoliem «Happy», «Seni», «Bella» un tirdzniecības centrs «Origo».

Riebiņu novada domes 12. novembra ārkār-
tas domes sēdē, izskatot Sociālā dienesta lēmum-
projektu par pārtikas paku izsniegšanu izglīto-
jamajiem attālinātās programmas apguves laikā,
tika pieņemts lēmums: nodrošināt Riebiņu no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu 7.–12. klases
izglītojamajiem saņemt pārtikas paku vienu reizi
par laika periodu no 26.10.2020. līdz 20.11.2020.
l6,00 EUR apmērā, nepārsniedzot maksu par
pusdienām 0,80 EUR dienā.

Nolemts nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības
izglītības iestāžu 7.–12. klašu izglītojamajiem no
20.11.2020. saņemt pārtikas paku vienu reizi trijās
nedēļās l2,00 EUR apmērā, nepārsniedzot maksu
par pusdienām 0,80 EUR dienā, līdz attālināto mā-
cību atcelšanai.

Tāpat nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem
7.–12. klases izglītojamajiem, kuri mācās cita no-
vada skolā un kuriem ir piešķirts trūcīgās ģimenes
vai maznodrošinātās ģimenes statuss vai ir daudz-
bērnu ģimenes statuss, saņemt pārtikas paku vienu
reizi par laika periodu no 26.10.2020 līdz 20.11.2020
l6,00 EUR apmērā un no 20.11.2020 saņemt pārtikas
paku vienu reizi trijās nedēļās l2,00 EUR apmērā,
nepārsniedzot maksu par pusdienām 0,80 EUR
dienā, līdz attālināto mācību atcelšanai.

Domes sēdē pieņemts lēmums organizēt Riebiņu
novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar
Sociālo dienestu minētajiem izglītojamajiem vai viņu
likumiskajiem pārstāvjiem pārtikas pakas saņemšanu,
kā arī veikt pārtikas pakas komplektēšanu, ņemot vērā
Veselības ministrijas ieteikumus pašvaldībām par pār-
tikas paku nodrošināšanu brīvpusdienu vietā izglīto-
jamiem ārkārtējās situācijas laikā un 2012. gada 
13. marta MK noteikumus Nr. 172 «Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem», saska-
ņojot novada izglītības iestādēm vienādu paku saturu.

Uzdots veikt norēķinus par paku sagatavošanu
Riebiņu novada grāmatvedības nodaļai, veicot mak-
sājumus par nosauktajiem izglītojamajiem no Rie-
biņu novada pašvaldības 2020. gada izglītojamo
ēdināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem brīv-
pusdienām un no Riebiņu novada sociālā dienesta
budžeta (attiecas uz administratīvajā teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušiem 7.–12. klases izglītojama-
jiem, kuri mācās cita novada skolā un kuriem ir pie-
šķirts trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās ģimenes
statuss vai ir daudzbērnu ģimenes statuss). 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir
spēkā uz attālināto vispārējās pamatizglītības un vis-
pārējās vidējās izglītības programmas apguves laiku.

Pašvaldība izsniedz pārtikas pakas izglītojamajiem
attālinātās programmas apguves laikā

Bioloģiskā zemnieku saimniecība «Vilkači» konkursā «Latgales reģiona uzņēmēju
gada balva 2020» saņēma apbalvojumu nominācijā «Gada mājražotājs».

Labiekārto teritoriju un ierīko
stāvlaukumu Riebiņu ciematā

Riebiņu ciemata Rēzeknes ielas 1 daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji realizējuši
projektu «Teritorijas labiekārtošana un stāvlau-
kuma ierīkošana Riebiņu ciemata Rēzeknes ielā 1»
Mazo grantu projektu konkursa «Iedzīvotāji
veido savu vidi» Riebiņu novada pašvaldības fi-
nansējuma saņemšanai 2020. gadā ietvaros.

Potenciāli bīstama vieta Riebiņu ciematā pārtapusi par
labiekār totu stāvlaukumu – vēl viens labs piemērs, kā
iedzīvotāji, iegul dot savu darbu un līdzekļus, kā arī sa-
ņemot pašvaldības finan siālu atbalstu, spēj realizēt
projektu un veidot savu vidi sakārtotu. Turpinājums 2. lpp.

Konkursa «Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020» otrajai kārtai nominēta

Riebiņu novada pašvaldība



2. 2020. gada decembris

Saistošie noteikumi Nr. 11/2020
APSTIPRINĀTI

ar Riebiņu novada domes 2020. gada 20. oktobra 
sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 13)

Par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 

«Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta

pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo daļu, likuma «Par
budžetu un finanšu vadību» 6. pantu un 41. pantu, likumu
«Par pašvaldību budžetiem» 

Izdarīt grozījumus 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2/2020 «Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu».

Paskaidrojuma raksts Riebiņu novada domes 
2020. gada 20. oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 11/2020 «Par grozījumiem 2020. gada 21. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2/2020

«Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu»» 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Grozījumi 2020. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2/2020 «Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu»
nosaka izmaiņas 2020. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu struk-
tūrā un struktūrvienību ieņēmumu-izdevumu tāmēs.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Grozījumi 2020. gada ieņēmumos tiek veikti, pamatojoties uz

to, ka tika piešķirta valsts mērķdotācija 210 779 EUR pedagogu
darba samaksai 2020. gada septembrim–decembrim, finansējums
asistentu pakalpojumu finansēšanai palielināts par 6304 EUR, fi-
nansējums cietušo rehabilitācijas pakalpojumiem palielināts par
4269 EUR, projektam «Pumpurs» par 11 800 EUR, projektam «At-
balsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai» par 2000
EUR.  2020. gadā netiks realizēts «Amatniecības projekts», Latvijas
vides aizsardzības projekti, netiks saņemts Kultūras ministrijas fi-
nansējums. Kopējie budžeta ieņēmumi tiek palielināti par 180 609
EUR. Grozījumi 2020. gada budžeta izdevumos radās, jo tika sadalīta
valsts piešķirtā mērķdotācija 210 779 EUR pedagogu darba samaksai
2020. gada septembrim–decembrim. Piešķirts finansējums 160 EUR
printera iegādei lauksaimniecības konsultantiem, Klientu apkalpo-
šanas centram –1110 EUR televizora un remontmateriālu iegādei,
piešķirts papildus finansējums 2095 EUR autoceļa Nr. 51 «Lauku
iela» pārbūvei. Lai izmaksātu kompensācijas likvidētās Sīļukalna
pamatskolas darbiniekiem, trūka 6465 EUR. Papildus finansējums
tiek piešķirts darba samaksai Riebiņu pagasta pārvaldei un bāriņ-
tiesai, pamatojoties uz to, ka darbinieki aizvietojuši ilgstoši prom-
būtnē esošas amatpersonas. 1700 EUR trūkst norēķiniem ar Valsts
kasi par parāda apkalpošanu un procentu maksājumiem. Vislielākais 
palielinājums ir izdevumu struktūrai «Pievienotās vērtības
nodoklis» – par 44503 EUR, jo, plānojot budžetu, struktūrvie-
nību kapitālieguldījumi tika plānoti, iekļaujot izdevumos PVN.  
Izdevumu daļā tiek izņemts finansējums «Amatniecības pro-
jektam» 10 000 EUR, Latvijas vides aizsardzības projektiem – 
15 000 EUR, samazināts finansējums Stabulnieku komunālajai saim -
niecībai par 24 297 EUR (novirzīts PVN apmaksai attīstīšanas 
iekārtu būvniecībai), Pārējai izglītībai par 1370 EUR (novirzīts Rie-
biņu vidusskolai naudas balvām skolēniem par sasniegumiem olim-
piādēs, konkursos, sacensībās), projektam «Veselības un sporta die-
nas organizēšana» par 3781 EUR, Valsts kultūrkapitāla fonda pro-
grammai par 10 875 EUR, Riebiņu vidusskolai par 15 300 EUR
(novirzīts PVN apmaksai vidusskolas piebraucamā ceļa un laukuma
sakārtošanai), Rušonas komunālajai saimniecībai par 6952 EUR
(novirzīts PVN apmaksai apkures sistēmas ierīkošanai Rušonas kul-
tūras namā), Riebiņu novada domei par 1405 EUR (novirzīts Riebiņu
pagasta teritoriālās pārvaldes darba samaksai), samazināta izdevumu
pozīcija «Aizdevumu atmaksa valsts kasei» par 23 338 EUR. 
Budžeta kopējie izdevumi pēc grozījumiem tiek palielināti par 
180 609 EUR.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš valdības teritorijā

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz adminis-
tratīvajām procedūrām

Neietekmē.

5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Priekšsēdētājs P. Rožinskis

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Riebiņos, Rē-
zeknes ielā 1 tika nodota ekspluatācijā 1972. gadā,
vienlaikus izveidotas arī sašķidrinātās gāzes tvertnes.
Pirms vairāk nekā 20 gadiem tika pārtraukta šo tver-
tņu lietošana un gāzes padeve daudzdzīvokļu dzī-
vojamajai mājai. 2014. gadā tika izveidots bērnu
rotaļu laukums un āra trenažieru zona, kas atradās
blakus šim tvertnēm. Tas radīja nesakoptas un arī
bīstamas vides iespaidu. 

Lai padarītu drošāku daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas apkārtni, tās iedzīvotāji piedāvāja risināju-
mu – veikt šo tvertņu utilizēšana, bet to vietā veikt
stāvlaukuma izbūvi, kā arī veidot norobežojošos
stādījumus gar transportlīdzekļu novietni.

Visas vasaras garumā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas iedzīvotāji aktīvi piedalījās projekta realizā-
cijā. Tika veikta metāla žoga un betona stabu de-
montāža, septiņu koku, kas auga uz esošajām tver-
tnēm, izzāģēšana. Tāpat tika veikta sašķidrinātās
gāzes gan pazemes, gan virszemes tvertņu demon-
tāža, izveidojušos atkritumu utilizēšana, zemes ga-

bala virsmas izlīdzināšana un izveidojušos bedru
aizpildīšana ar granti, stāvlaukuma izveide, savie-
nojot ar jau esošo stāvlaukumu, un betona apmaļu
izveide, lai noteiktu stāvlaukuma robežas.

Jāpiebilst, ka Riebiņu ciemata Rēzeknes ielas 1
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji aktīvi
iesaistās mājas ēkas un teritorijas uzturēšanā, apza-
ļumošanā un labiekārtošanā. Ik pavasari tiek orga-
nizēta pagalma uzkopšana, vasarā – zālāja pļaušana,
pastāvīgi tiek veikta rotaļu laukuma uzturēšana un
citi darbi, kas veicina ārējās vides labiekārtošanu.
Realizējot šo projektu, ir labiekārtota un padarīta
drošāka vide ciematā, kā arī novērsts jebkāds po-
tenciālais risks, kas saistīts ar bīstamo sašķidrinātās
gāzes tvertņu piesārņojumu un veco konstrukciju
nolietojumu. Ieguvēji ir ne tikai pastāvīgie mājas
iedzīvotāji, bet arī citi ciemata iedzīvotāji, kuri lab-
prāt un regulāri apmeklē šo pagalmu, lai izmantotu
gan jau esošo rotaļu laukumu, gan trenažieru zonu.

Kopējās projekta izmaksas bija 1060,85 EUR,
no kurām pašvaldības finansējums – 389,30 EUR.

Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

Labiekārto teritoriju un ierīko stāvlaukumu Riebiņu ciematā
Sākums 1. lpp.

Ar Zivju fonda atbalstu realizēts projekts «Ma-
teriāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aiz-
sardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai
Riebiņu novadā». Projekta mērķis – papildināt ma-
teriāltehnisko bāzi zivju aizsardzības un kontroles
pasākumu kapacitātes paaugstināšanai, apsekojot
Riebiņu novada ūdenstilpnes un veicinot tajās zivju
aizsardzības un kontroles pasākumus.

Riebiņu novada dome aktīvi darbojas ezeru ap-
saimniekošanas jomā savā administratīvajā teritorijā
un no 2009. gada veic licencēto makšķerēšanu, tā ie-
viesta 11 ezeros. Licencētā makšķerēšana norādītajos
ezeros tiek ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz reizi
trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku
vajadzībām, uzlabojot zivju krājumu racionālu izman-
tošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno
slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pa-
vairošanai un aizsardzībai. Katru gadu tiek piesaistīti
finanšu līdzekļi no Zivju fonda gan zivju pavairošanas
un atražošanas pasākumu, gan zivju aizsardzības pa-
sākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tika iegādāti šādi materiāltehniskie
līdzekļi: divi planšetdatori ar klaviatūru, pārnēsājamais prin-
teris, eholote, divi galvas lukturi un viens LED lukturis.

Projektu kopējās izmaksas – 4787,87 EUR, no ku-
riem 695,16 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums. 

Īstenots Valsts zivju fonda projekts

Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums: planšetdators,
klaviatūra, galvas lukturis.

Oktobra beigās 25 Latvijas izglītības iestādes,
kas aprīlī ieguva «eTwinning Skola» statusu, bei-
dzot saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa ie-
gūšanai – «eTwinning Skola» atzinības zīmi, ka-
rogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības,
kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas
Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

25 Latvijas izglītības iestādes ir starp tām 2139
iestādēm visā Eiropā, kam eTwinning Centrālais at-
balsta dienests šī gada aprīlī uz diviem gadiem pie-
šķīra «eTwinning Skola» statusu, tādējādi novērtējot
iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īs-
tenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pa-
sākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzi-
nības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu
skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbī-
bas projektus, skolā veicina digitālo pratību un in-
terneta drošību. Covid-19 ietekmē diemžēl nav ie-
spējama oficiāla apbalvošana, kā tas notika iepriek-
šējos gadus, kā arī uz nezināmu laiku pārcelts 
«eTwinning Skolu» forums, tomēr Latvijas eTwinning
Nacionālais atbalsta dienests (NAD) cer, ka tas ne-
mazinās skolu prieku un lepnumu par padarīto. 

Tuvākajā laikā sešu apbalvoto skolu pārstāvji
tiešsaistē pārstāvēs Latviju «eTwinning Skolu» Ei-
ropas līmeņa konferencē, tāpat NAD meklēs iespējas
organizēt profesionālās pilnveides pasākumus arī

nacionālajā līmenī līdzīgi kā 2018. un 2019. gadā,
kad statusu ieguvušās skolas piedalījās īpašās mā-
cībās skolu komandām un notika papildus mento-
rēšanas aktivitātes.

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā «eTwinning Skola»
statusu pēc rūpīgas atlases uz diviem gadiem saņēma
25 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu iz-
glītības iestādes (dažas saņem atkārtoti, citas – pirmo
reizi): Balvu sākumskola, BJC «Rīgas Skolēnu pils»,
Daugavpils 16. vidusskola, Daugavpils pilsētas 
20. pirmsskolas izglītības iestāde (saņem pirmoreiz),
Daugavpils Saskaņas pamatskola, Degumnieku pa-
matskola (saņem pirmoreiz), Galēnu pamatskola
(saņem pirmoreiz), J. Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzija, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamat-
skola, Lībagu sākumskola, Liepājas Raiņa 6. vidus-
skola, Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
«Rūķītis» (saņem pirmoreiz), Mārupes Valsts ģim-
nāzija (saņem pirmoreiz), Mežupes pamatskola, Og-
res tehnikums, Pāles pamatskola, Preiļu 1. pamat-
skola, Privātā vidusskola «Klasika», Riebiņu vidus-
skola (saņem pirmoreiz), Rīgas 2. pamatskola (saņem
pirmoreiz), Rīgas Austrumu vidusskola (saņem pir-
moreiz), Rīgas Teikas vidusskola, Tukuma 2. vidus-
skola, Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs
(saņem pirmoreiz) un Zemītes pamatskola.

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.
gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas ak-
tīvas skolotāju komandas, kas īsteno projektus un
papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta
drošību, katru gadu var pieteikties «eTwinning
Skola» statusam. Lai iegūtu «eTwinning Skola» sta-
tusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning
projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavo-
tību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības
veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi at-
tiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Skolām sta-
tusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem
«eTwinning Skola» atzinības zīmes, kas apliecina
skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās,
kā arī papildus mācības skolas pedagogiem.

Galēnu pamatskola un Riebiņu vidusskola saņem «eTwinning Skola»
atzinības zīmi un eiropas Komisijas pateicības vēstuli
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ārkārtas domes sēde

Lemj par investīciju projekta iesniegšanu 
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

Ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu ie -
sniegt apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu
pašvaldību finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai
Riebiņu novada attīstības programmas investīciju plānā
paredzēto projekta «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,650–
2,720 pārbūve» iesniegšanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā (VARAM). 

Nolemts iesniegt VARAM iepriekš minēto investīciju
projektu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar
Covid-19 izplatību 204 237,33 EUR apmērā. Pašvaldības
līdzfinansējumu projektam paredzēt no 2020. un 2021. ga -
da projektu budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 

Apstiprina kandidatūras apbalvošanai 
ar novada Atzinības rakstu, piešķir apbalvojumu

Riebiņu novada Goda pilsonis
Ārkārtas domes sēdē, izskatot iesniegtos priekšlikumus

no iedzīvotājiem, iestādēm un sabiedriskajām organi -
zācijām par kandidatūrām apbalvošanai ar Riebiņu novada
domes Atzinības rakstu un naudas balvu 75 EUR apmērā
Latvijas Republikas Proklamēšanas 102. gadadienā un
Goda pilsoņa apbalvošanu, notika balsojums.

Ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu tiks ap-
balvoti: Vidsmuižas un Riebiņu draudzes prāvests Aivars
Kursītis – par ieguldījumu draudžu saliedēšanā ticības ga -
rā, rūpēm un darbu dievnamu un apkārtnes uzturēšanā,
piesaistot ES projektu finansējumus; Jauniešu lietu spe -
ciālists Oskars Bērziņš – par radoši inovatīvu ieguldījumu
darbā ar jauniešiem, Riebiņu vārda un latgaliskā popu -
larizēšanu Latvijas mērogā; Riebiņu KC vadītāja Ilga
Pokšāne – par izcilu ieguldījumu un radoši inovatīvu dar -
bu kultūras nozares attīstībā un novada atpazīstamības
tēla veidošanu Latvijas kontekstā; logopēde Jeļena Pu -
zaka – par kvalitatīvu darbu izglītojamo runas, valodas
attīstībā; senioru biedrības «Riebiņu Varavīksne» vadītāja
Ženija Pauniņa – par ieguldījumu biedrības izveidošanā
un attīstībā, popularizējot Riebiņus un nesavtīgu brīv prā -
tīgo darbu; Riebiņu vidusskolas skolotāja Anna Meluš -
kāne – par godprātīgu un apzinīgi veiktu pedagoģisko
darbu Riebiņu vidusskolā; SIA «Agrofirma «Turība»»
santehniķis Sergejs Anuškovs – par apzinīgu un profe -
sionālu darbu; SIA «Agrofirma «Turība»» lopkopis Valē -
rijs Kurilovs – par profesionālu un atbildīgu darbu pro -
fesijā; Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka –
par nozīmīgu ieguldījumu izglītības un mūžizglītības
attīstībā, kvalitatīvu un radošu darbu Riebiņu vidusskolā;
Anna Kodore – par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā -
šanu, atjaunojot Svētā Jāņa Kristītāja krucifiksa lūgšanu
namiņu un brīvprātīgo darbu Riebiņu pagastā; ZS «Voveri»
Dina un Jānis Voveri – par mērķtiecīgu darbu saim nie cī -
bas attīstībā, izveidojot ražīgu šķirnes piena  ganāmpulku,
un estētisko gaumi, iekopjot daiļdārzu; Stabulnieku KN
vadītāja Vita Balode – par aktīvu, radošu darbu kultūras
jomā, vadot kultūras namu; piemājas saimniecības «Zelta
kalns» vadītājs Vitālijs Slūka – par veiksmīgu saimnie -
košanu un atbalstu līdzcilvēkiem; Arnis Opolais – par
ieguldījumu pagasta attīstībā, priekšzīmīgi un atbildīgi
vadot Sīļukalna pagasta teritoriālo pārvaldi; Marija
Mickeviča – par nesavtīgu brīvprātīgā darba ieguldījumu
Rušonas katoļu baznīcas uzturēšanā un vēsturiskā manto-
juma saglabāšanu Rušonas pagastā; Marija Kalvāne –
par aktīvu līdzdalību, atbalstu kultūras dzīves sabiedris -
kajās aktivitātēs un brīvprātīgo darbu Rušonas pagastā;
SIA «AJA-1» vadītājs Alberts Pastars – par ieguldījumu
uzņēmējdarbības attīstībā un darba vietu radīšanu Rušonas
pagastā; Natālija Kaļva – par ilggadēju un aktīvu darbo -
šanos Rušonas pagasta vokālajā ansamblī «Iedvesma» un
brīvprātīgā darbu; Kastīres bibliotēkas vadītāja Silvija
Kotāne – par nesavtīgu ieguldījumu lasītāju apkalpošanā
un brīvprātīgo darbu Rušonas pagastā; skolotāja palīgs
Ilona Sondare – par ieguldījumu un metodisku pieeju dar -
bā ar bērniem ar speciālām vajadzībām Galēnu pamat -
skolā; Vulānu ģimene – Dižģimene – par bērnu dāvinā -
jumu Latvijai un novadam; Galēnu bibliotēkas vadītāja
Anita Kokina – par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā un
priekšzīmīgu lasītāju apkalpošanu; Pēteris Šnitko – par
godprātīgu un apzinīgu darbu Silajāņu pagasta komunālajā
saimniecībā; Ilga Novikova – par apzinīgu, godprātīgu,
un profesionālu darbu, pildot sociālās palīdzības organi-
zatora pienākumus Silajāņu pagastā.

Nolemts piešķirtos apbalvojumus pasniegt 4. maijā
LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas svētkos.

Tāpat domes sēdē nolemts piešķirt apbalvojumu
RIEBIŅU NOVADA GODA PILSONIS par ieguldījumu
Pieniņu draudzes saliedēšanā ticības garā, novada tēla
popularizēšanu un ES projekta realizāciju dievnama teri-
torijas labiekārtošanā, kā arī latgaliskā kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā – prāvestam Aigaram Bernānam.
Apbalvojumu un naudas balvu 300,00 EUR apmērā pa -
sniegt 4. maijā LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
svētkos.

17. novembrī videokonferences režīmā notika kārtējā
Riebiņu novada domes sēde

Piešķir Ziemassvētku dāvanas 5,50 eiro vērtībā 
Ņemot vērā iesākto tradīciju vairāku gadu garumā un

nepieciešamību iepriecināt novada izglītības iestāžu bērnus
un mazaizsargātos iedzīvotājus Ziemassvētkos, domes
sēdē nolemts šogad piešķirt Ziemassvētku dāvanas (sal-
dumus) visiem Riebiņu novadā deklarētajiem bērniem līdz
pamatskolas vecumam (ieskaitot) 5,50 EUR (ar PVN)
apmērā katram. 

Tāpat nolemts piešķirt Ziemassvētku dāvanas visiem
bērniem, kuri mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs,
bērniem, kuri ir deklarēti Riebiņu novadā, bet kuri mācās
specializētajās skolās. Ziemassvētku dāvanas – saldumi
tiks sagādāti Riebiņu novada vientuļajiem pensionāriem,
1. grupas invalīdiem, politiski represētajiem un Černobiļas
AES dalībniekiem, kā arī Riebiņu novada sociālās mājas
«Rudenāji» un Sociālās aprūpes centra «Rušona»
iemītniekiem par summu 5,50 EUR (ar PVN).

Kopumā tiks sagādātas 782 Ziemassvētku dāvanas par
kopējo summu – 4301,00 EUR.

Apstiprina dalību kopīga jaunveidojamā 
Preiļu novada attīstības plānošanas 

dokumenta izstrādē
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu

likumam, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Preiļu novada ad -
ministratīvo teritoriju veidos esošais Vārkavas, Preiļu,
Riebiņu un Aglonas novada Aglonas pagasts. Lai 2021. ga -
da pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada paš valdības
dome varētu pilnvērtīgi normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pildīt tās funkcijas un uzdevumus, nepieciešams
izstrādāt jaunveidojamā Preiļu novada At tīstības stratēģiju
un Preiļu novada Attīstības programmu, kurās tiks noteikti
ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie mērķi, vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uz -
stādījumu īstenošanai. 

Riebiņu novada dome ir saņēmusi Preiļu novada domes
2020. gada 19. oktobra elektroniski parakstītu dokumentu
par dalību jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plāno -
šanas dokumentu projekta izstrādē, ar lūgumu apliecināt
dalību jaunveidojamā Preiļu novada kopējo teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un finansējuma
pieprasīšanā un Riebiņu novada domes lēmuma pieņem -
šanu par dalību kopīga jaunveidojamā Preiļu novada
attīstības plānošanas dokumenta izstrādē.

Ministru kabinets 2020. gada 13. oktobrī pieņēma no -
tei kumus Nr. 631 «Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfi -
nansējuma piešķiršanas kārtība». MK noteikumi nosaka
kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu jaun veidojamās
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu –
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
projektu izstrādei.

Atbilstoši MK noteikumu 3. punktam, Valsts mērķ -
dotāciju plānošanas dokumentu izstrādei piešķir tai
jaunizveidojamā novada pašvaldībai, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem
2020. gada 1. janvārī, līdz ar to Preiļu novada domei ir
iespēja pieteikties uz šo valsts mērķdotāciju. Lai pieteiktos
valsts finansiālajam atbalstam, jaunizveidojamajā novadā
ietilpstošā pašvaldība ar lielāko iedzīvotāju skaitu Valsts
reģionālās attīstības aģentūrā iesniedz pieteikumu, tostarp
norādot, kā noritēs savstarpējā sadarbība jaunā, kopīgā
dokumenta izstrādē. 

Domes deputāti nolēma apstiprināt dalību kopīga
jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plānošanas doku-
menta izstrādē un nolēma norīkot kā atbildīgo amatpersonu
par kopīga jaunveidojamā Preiļu novada attīstības
plānošanas dokumenta izstrādi Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāju Inesi Jakoveli.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumā.
Nolemts slēgt līgumu: 

‚ ar SIA «Krustpils» par būvdarbu veikšanu objektā
«Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa

Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,65–2,72 pārbūve» ar
piedāvāto līgumcenu 499 369,69 EUR bez PVN. Akti vi -
tā tes ir paredzēts realizēt ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansējuma darbības programmas «Izaugsme
un nodarbinātība» prioritārā virziena «Vides aizsardzības
un resursu izmantošanas efektivitāte» 5.6.2. specifisko at-
balsta mērķi «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot de-
g radētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām» trešās projektu iesniegumu at-
lases kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā
Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pie li -
kumā noteikto teritoriju pašvaldībās» (Latgales program -
ma), projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005 «Uz ņēmēj darbības vides
uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu
novadā» atbalstu,

‚ ar IK «Smaragdi» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu 2020./2021. gada ziemas ikdienas uzturēšanas
darbu veikšanu ar piedāvāto līgumcenu 15 334,00 EUR
bez PVN (1. daļa – Galēnu pagasts),

‚ ar A. Gribonika Saunas pagasta ZS «Ozoli» par
Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2020./2021. gada
ziemas ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu ar piedāvāto
līgumcenu 19 620,00 EUR bez PVN (2. daļa – Riebiņu
pagasts),

‚ ar Aizkalnes pagasta ZS «DRUVAS» par Riebiņu
novada pašvaldības autoceļu 2020./2021. gada ziemas ik-
dienas uzturēšanas darbu veikšanu ar piedāvāto līgumcenu
25 290,00 EUR bez PVN (3. daļa – Rušonas pagasts),

‚ ar SIA «RECRO-N» par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu 2020./2021. gada ziemas ikdienas uz -
turēšanas darbu veikšanu ar piedāvāto līgumcenu
14 008,10 EUR bez PVN (5. daļa – Sīļukalna pagasts),

‚ ar IK «Smaragdi» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu 2020./2021. gada ziemas ikdienas uzturēšanas
darbu veikšanu ar piedāvāto līgumcenu 10 368,00 EUR
bez PVN (6. daļa – Stabulnieku pagasts),

‚ ar SIA «AĻŅI AS» par Riebiņu novada Stabulnieku
pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km
0,00–0,65 un km 2,72–3,70 pārbūvi ar piedāvāto
līgumcenu 101 487,31 EUR bez PVN (1. daļa) un ar
piedāvāto līgumcenu 133 998,55 EUR bez PVN (2. daļa).
Aktivitātes ir paredzēts realizēt, piesaistot Valsts kases
kredīta līdzekļus atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada
14. jūlija noteikumiem Nr. 456  «Noteikumi par nosa cī -
jumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizde-
vumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību». Līgums tiks
slēgts finansējuma piešķiršanas gadījumā. 

Apstiprina pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klases

Domes sēdē tika apstiprinātas Riebiņu novada
pašvaldības autoceļu un ielu noteiktās uzturēšanas klases
2020./2021. gada ziemas sezonā (saskaņā ar pielikumu
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/pasvaldiba/au-
toceli). Nolemts 2020./2021. gadā pašvaldības ceļu uz tu -
rēšanas darbus veikt saskaņā ar VAS «Latvijas Valsts ceļi»
ceļu specifikācijām.

Veic grozījumus nolikumā
Domes sēdē tika pieņemts lēmums veikt grozījumus

Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmumā
Nr. 2 «Par komisiju apstiprināšanu», izsakot trešo punktu
šādā redakcijā: «3. Iepirkumu komisija trīs locekļu sastāvā.
Noteikt, ka lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, ja
tiek konstatēta viena vai vairāku komisijas locekļu
prombūtne, izpilddirektors norīko darbam komisijā iz -
trūkstošo locekli.»

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



4. 2020. gada decembris

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.

2020. gada pavasarī Sīļukalna pagasta Broku ciema iedzīvotāji
apvienojās iniciatīvu grupā «Broki», lai piedalītos Riebiņu novada
pašvaldības izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā «Iedzī-
votāji veido savu vidi» un saņēma finansējumu 600,00 EUR apmērā
sava projekta «Broku ciema krucifiksa atjaunošana» īstenošanai.

Projekta mērķis bija atjaunot veco ciema krucifiksu un labiekārtot tā
apkārtni. Kopīgiem spēkiem tika nocirsti krūmi, sastādīti apstādījumi,
tika uzstādīts metāla žogs un divi soliņi, kā arī tika uztaisīts un uzstādīts
ciema jaunais krucifikss. Krustu izgatavoja Artūrs Opolais, bet citos darbos
brīvprātīgi un ar lielu aizrautību iesaistījās pārējie Broku ciema ļaudis.

Vecais krucifikss, pie kura katru gadu maijā uz dziedājumiem pul-
cējās ciema sievas, bija godam nokalpojis 25 gadus, bet jau nākamgad
maijā atjaunotais krucifikss atkal pulcēs pie sevis ļaudis. Skaistā ok-
tobra sestdienā Broku ciema ļaudis tikās, lai Vidsmuižas Svētā Gara
draudzes priestera Aivara Kursīša vadībā krucifiksu iesvētītu. Kruci-
fiksa iesvētīšanas dienā priesteris teica, ka šobrīd – pandēmijas laikā –
tas, kurš nevēlas iet uz dievnamu, var nākt pie krucifiksa lūgties.

Ciema iedzīvotāji vēlas teikt lielu paldies Riebiņu novada domei,
atsaucīgajai projekta konkursa koordinatorei Ilzei Kudiņai un pries-
terim Aivaram Kursītim!

Aija Daidere, projekta realizācijas grupas vadītāja

Broku ciemā atjaunots krucifikss

Realizējot projektu, iedzīvotāji Broku ciemā atjaunoja krucifiksu, bet ok -
tobrī tas tika arī iesvētīts. 

Riebiņu ciema Dārzu ielas iedzīvotāji realizējuši projektu
«Dārzu ielas iekšpagalma labiekārtošanas darbi» Mazo grantu
projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» Riebiņu novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā ietvaros.

Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai vairāku gadu garumā, Dārzu
ielas namu 1, 3 un 4 daudzdzīvokļu māju iekšpagalms kļuvis sabied-
rībai ne tikai vizuāli pievilcīgāks, bet arī iedzīvotājiem funkcionālāks. 

Turpinot uzlabot apkārtējo vidi, šogad projekta mērķis bija uzstādīt
divus atpūtas soliņus un trīs betona puķu podus, tādējādi labiekārtojot
Dārzu ielas iekšpagalmu. 

Projekta ietvaros tika pārvietoti atkritumu konteineri, kuri atradās
pārāk tuvu bērnu rotaļu laukumam un iedzīvotāju atpūtas zonai. Ielas
norobežošanai atkritumu konteineru vietā tika rasts risinājums, uz-
stādot trīs betona puķu podus, kas gan pasargā no pārgalvīgiem auto-
vadītājiem pagalmā, gan vizuāli uzlabo iekšpagalma tēlu. Tāpat pro-
jekta ietvaros tika izgatavoti divi jauni atpūtas soli, jo vecie – pirms
daudziem gadiem uz bluķiem uzstādītie – soliņi bija nokalpojuši un
nedroši. Soliņu nepieciešamība pastiprināti bija jūtama pēc bērnu ro-
taļu laukuma uzstādīšanas, kad to apmeklē ģimenes ar bērniem un
jaunās māmiņas. Nepieciešamību pēc jauniem soliņiem izteica arī
apkārt dzīvojošie vecāka gada gājuma cilvēki, seniori, kuri brīvbrīžos
tiekas pagalmā, kā arī pieskata mazbērnus. 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes tika veiktas pilnā apjomā.
Iedzīvotāji darbojās brīvprātīgi, piedaloties projekta aktivitātēs: uz-
stādot puķu podus, apzaļumojot tos, pārvietojot konteinerus.

Soliņi tika izgatavoti pie vietējiem amatniekiem ZS «Brāļi Baloži», sa-
vukārt betona puķu podi – SIA «Būvvide LV». Kopējās projekta izmak-
sas – 389,35 EUR, no kurām pašvaldības finansējums bija 311,13 EUR. 

Projekta realizētāji atzīst, ka pagalma iedzīvotāji, iesaistoties šādu
mazo projektu aktivitātēs, kļuvuši draudzīgāki un saliedētāki konkrēta
mērķa sasniegšanai, kas atvieglo darba procesu un sniedz visiem gan-
darījumu, lai savu apkārtējo vidi padarītu pievilcīgāku un ērtāku. Pal-
dies pašvaldībai par atbalstu un iedzīvotājiem par pašiniciatīvu! 

Dārzu ielas iedzīvotāju iniciatīvas grupa 

Riebiņu novada dome šī gada pavasarī izslu-
dināja konkursu uzņēmējiem 2020. gadā granta
saņemšanai. Šī konkursa ietvaros tika piešķirts
finansējums projekta «Ziemas ķiploku audzēšana
atklātā laukā» īstenošanai 1000,00 EUR apmērā.

Projekta mērķis ir uzsākt uzņēmējdarbību Riebiņu
novada Galēnu pagastā, audzējot ziemas ķiplokus,
tādejādi iegūstot kvalitatīvas, regulāras un augstas
ziemas ķiploku ražas vietējā patēriņa tirgum. Projekta
ietvaros ir iegādāts ķiploku stādāmais agregāts, kas
veicinās un palīdzēs veiksmīgāk audzēt ķiplokus. 

Pamazām tiek apzināti potenciālie klienti ziemas
ķiploku realizēšanai tirgū. Paplašinot produkcijas
noietu un klientu loku, katru gadu pamazām ir plā-
nots palielināt stādmateriāla daudzumu un platības,
līdz ar to nodrošinot ilgtspēju ilgā laika periodā.

Īstenojot projektu, tiks radītas jaunas darba vietas,
paplašināta uzņēmējdarbības nozare Riebiņu novadā,
tādējādi radot arī ienākumu līmeņa celšanos.

Projekta īstenotājs un jaunais uzņēmējs 
Ernests Maceikevičs

Uzsākta uzņēmējdarbība ķiploku audzēšanā

Jau 15. reizi Galēnu Kultūrvēstures biedrība sa-
darbībā ar Roberta Mūka muzeju un Riebiņu novada
domi īstenojusi Latgales reģiona attīstības aģentū-
ras, Valsts kultūrkapitāla fonda, VAS «Latvijas valsts
meži» atbalstīto «Latgales kultūras programmas
2020» projektu «Robertam Mūkam veltītā Latvijas
skolu 2.–12. klašu skolēnu jaunrades darbu kon-
kursa organizēšana». Šī gada konkursa moto bija
«Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas.
Ko Tu tur redzi?» /R. Mūks./

Konkursa organizēšana šogad bija īsts izaicinājums,
jo, ņemot vērā valstī valdošo situāciju, bija grūti paredzēt
konkursa dalībnieku aktivitāti. Tomēr, konkursam no-
slēdzoties, ar prieku varam secināt, ka šogad dalībnieku
skaits ir pat nedaudz pieaudzis: konkursam savus dar-
bus iesūtīja 346 skolēni no 72 dažādām Latvijas skolām.
Viņus konsultējuši 113 skolotāji – konsultanti. 

Žūrijas darbs nebūt nebija viegls, jo bija jāpaveic
apjomīgs vērtēšanas darbs. Četri žūrijas locekļi bija ne-
mainīgi visās vecuma grupās: bijusī R. Mūka muzeja
vadītāja un Goda žūrijas locekle Marta Binduka, Galēnu
bibliotēkas vadītāja Anita Kokina, R. Mūka muzeja krā-
juma glabātāja Inga Skrūzmane-Mičule un R. Mūka
muzeja vadītāja Mārīte Upeniece-Skutele. Katrai grupai
bija arī savs žūrijas priekšsēdētājs.

2.–4. klašu grupa. Žūrijas priekšsēdētāja šajā
grupā bija Riebiņu novada izglītības jautājumu koordi-
natore Evelīna Visocka. Šajā grupā savus darbiņus ie-
sūtīja 47 skolēni. Darbi bija rakstīti gan dzejā, gan
prozā, bet viena no konkursa dalībniecēm savu darbiņu
bija veidojusi kā komiksu. 1. vieta: Beatrise Vosa un
Linda Kalniņa (abas – Rencēnu pamatskola). 2. vieta:
Anna Smona (Daudzeses pamatskola), Daniela Losen-
kova (Mērdzenes pamatskola), Adele Kušķe (Rencēnu
pamatskola), Ramona Tkačenko (Rencēnu pamat-
skola), Filips Māris Dūda-Čačs (Varakļānu vidusskola)
un Jēkabs Urka (Varakļānu vidusskola). 3. vieta: Iveta
Boroņenko (Daugavpils 11. pamatskola), Krista Vītoliņa
(Dravnieku pamatskola), Nikola Afoņkina (Dravnieku
pamatskola), Amanda Kadakovska (Kārsavas vidus-
skola), Liliāna Ivonna Mieze (Kārsavas vidusskola), 
Pauls Strods (privātā pamatskola «Gaismas tilts 97»),
Gabriela Bružuka (Rožupes pamatskola) un Luīze Ikau-
niece (Varakļānu vidusskola). Atzinība piešķirta 11 sko-
lēniem

5.–7. klašu grupa. Žūrijas priekšsēdētājs grupai –
Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis. Šajā grupā tika iesūtīti 108 darbi. Kon-
kursa dalībnieki savos darbos skatījās uz sevi gan no
augšas, gan no apakšas, kā arī vēroja sevi spoguļattēlā,
atklājot gan savas pozitīvās īpašības, gan arī tās, ar
kurām varbūt nemaz tik ļoti nelepojas. Kāds no dalīb-
niekiem pārsteidza žūrijas locekļus, sakomponējot sa-
vam dzejolim arī muzikālo pavadījumu. 1. vieta – Marija
Magdalēna Šēra (Aglonas Katoļu ģimnāzija), 2. vieta:
Terēze Elza Rone (Madlienas vidusskola), Adriana Sin-
kevičiute (Rencēnu pamatskola) un Marta Bruzgule (Vi-
ļānu vidusskola). 3. vieta: Oksana Petrova (Aglonas
Katoļu ģimnāzija), Renārs Cakuls (Aglonas vidusskola),
Guntra Gibala (Balvu sākumskola), Aleksis Dreijers
(Galēnu pamatskola), Martins Vilnis (Jaunjelgavas vi-
dusskola), Adriāna Ozoliņa (Praulienas pamatskola),
Līga Zaremba (Raunas vidusskolas Drustu struktūrvie-
nība), Paula Stapulionīte (Rencēnu pamatskola) un
Emīls Logins (Viļānu vidusskola). Atzinība piešķirta 32
skolēniem.

8.–9. klašu grupa. Žūrijas priekšsēdētājs – Riebiņu
novada Jauniešu centra «Pakāpieni» vadītājs Oskars
Bērziņš. Iesūtīti 97 darbi. Gan šajā, gan arī citās grupā
patīkami pārsteidza tas, ka konkursa dalībnieki neap-
robežojās tikai ar konkursa organizatoru piedāvāto 
R. Mūka citātu – konkursa moto, bet paši bija meklējuši,
lasījuši un iedziļinājušies arī citos dzejnieka darbos. 
1. vieta – Krišjānis Rudzāts (Barkavas vidusskola), 
2. vieta: Mariss Kļaviņš (Codes pamatskola), Diāna
Roķe (Rencēnu pamatskola), Marta Veismane (Siguldas
Valsts ģimnāzija) un Marta Beča (Varakļānu vidusskola).
3. vieta: Kārlis Keziks (Berģu Mūzikas un mākslas pa-
matskola), Eva Vucenlazdāne (Jaunsilavas pamat-
skola), Marta Brakanska (Jelgavas Centra pamatskola),
Elizabete Ģērmane (Mālpils novada vidusskola), Ingars
Jēkabsons (Mālpils novada vidusskola), Sanija Juška
(Praulienas pamatskola), Katrīna Kate Millere (privātā
pamatskola «Gaismas tilts 97»), Emīls Rencis (Rīgas
Igauņu pamatskola), Lāsma Kalēja (Taurupes pamat-
skolas Mazozolu filiāle) un Oto Veliks (Vaboles vidus-
skola). Atzinība – 28 skolēniem.

10.–12. klase. Žūrijas priekšsēdētāja – bijusī 
R. Mūka muzeja vadītāja Marta Binduka. Šajā grupā
savus darbus iesūtīja 98 skolēni. Darbi bija daudzveidīgi
un savdabīgi – skolēni rakstījuši un vērtējuši gan ak-
tuālās norises mūsdienu sabiedrībā, gan to, kādam jā-
būt cilvēka ideālam, kā arī meklējuši ceļu uz šo ideālu.
1. vieta – Ruta Mazure-Siliņa un Sintija Sorokina (abas
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola). 2. vieta:
Keita Emīlija Orlovska (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vi-
dusskola), Linda Smilškalne (Madlienas vidusskola),
Alise Zālīte (Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola),
Agnese Keita Birzniece (Valmieras Viestura vidusskola)
un Megija Gunda Broka (Viļānu vidusskola). 3. vieta:
Laima Adijāne (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola),
Ginta Ručevska (Līvānu 1. vidusskola), Indra Pelša
(Madonas Valsts ģimnāzija), Elīza Anna Ozola (Mārupes
Valsts ģimnāzija), Samanta Cvetkova (Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskola) un Laima Andrijevska (Rē-
zeknes Mākslas un dizaina vidusskola). Atzinība – 30
skolēniem.

Arī šogad konkursa dalībnieku darbus vērtēja divas
viena no otras neatkarīgas žūrijas. Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmijas (RTA) žūrija: RTA docente Sandra Mu-
rinska, RTA studiju un zinātņu prorektore Angelika
Juško-Štekele, RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas va-
dītāja Lolita Kivleniece-Kuzņecova un RTA Sabiedrisko
attiecību nodaļas informācijas speciāliste Inga Kaļva-
Miņina. Žūrijas atzinību izpelnījās, simpātiju balvas un
diplomus saņēma šādi skolēni: Kārsavas vidusskolas
skolniece Amanda Kadakovska, Rencēnu pamatskolas
skolnieks Adrians Žavoronkovs, Mērdzenes pamatsko-
las skolniece Daniela Losenkova, Daugavpils 11. pa-
matskolas skolniece Iveta Boroņenko, Aglonas Katoļu
ģimnāzijas skolniece Marija Magdalēna Šēra, Viļānu
vidusskolas skolniece Marta Bruzgule, Viļānu vidus-
skolas skolnieks Emīls Logins, Berģu Mūzikas un māk-
slas pamatskolas skolniece Marta Elīna Zvīgule, Riebiņu
vidusskolas skolnieks Arturs Valters, Praulienas pamat-
skolas skolniece Sanija Juška, Berģu Mūzikas un māk-
slas pamatskola skolnieks Oskars Bringa, Daugavpils
11. pamatskolas skolniece Sofija Fjodorova, Preiļu 
1. pamatskolas skolnieks Markuss Martinkus, Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas Restaurācijas izglītības
programmas audzēkne Alise Zālīte, Vecpiebalgas vi-
dusskolas skolniece Marta Logina-Pundure, Austrum-
latvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolniece Nikola Eliza-
bete Mietule un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidus-
skolas Mākslu izglītības programmas audzēkne Rute
Mazure-Siliņa.

2018. gadā Robertam Mūkam veltītajā jaunrades
darbu konkursā tika iedibināta jauna tradīcija – viena
īpaša balva: «Vidsmuižas Annuža», ietērpta rekons-
truētajā 19. gs. otrās puses Vidsmuižas sievas tērpā.
Tērpu rekonstruējusi un lelli darinājusi Galēnu pamat-
skolas absolvente, biedrības «Latgales etnogrāfiskā
vēstniecība» dibinātāja, Kultūras vēstniece Iveta Sei-
manova. Balva tiek pasniegta attiecīgā gada labākajai
skolai, kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētos darbus.
Šogad balva aizceļoja uz Rencēnu pamatskolu, kuras
skolēni konkursā ieguva divas 1. vietas, četras 2. vietas,
vienu 3. vietu un divas Atzinības.

Ņemot vērā to, ka valstī izsludināta ārkārtas situā-
cija, konkursa noslēguma pasākums šogad nevarēja
norisināties klātienē. Tomēr, lai radītu kaut nelielu klā-
tienes sajūtu, kā arī – lai sniegtu atgriezenisko saiti,
žūrijas locekļi bija parūpējušies par iepriekš ierakstītu
videosveicienu konkursa dalībniekiem. 13. novembrī
plkst. 13.00, kad bija paredzēts konkursa noslēguma
pasākums, dalībnieki savos e-pastos saņēma saiti uz
video.

No sirds pateicamies konkursa atbalstītājiem: Rie-
biņu novada domei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai
un personīgi Līvai Ostupei, Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmijai, kā arī Kultūras vēstniecei un biedrības «Lat-
gales etnogrāfiskās vēstniecība» dibinātājai Ivetai Sei-
manovai. Īpašs paldies arī Artim Kozlovskim par teh-
nisko atbalstu, veidojot videosveicienu konkursa dalīb-
niekiem. Paldies par atsaucību un sapratni, labdarību
un labvēlību.

Paldies sakām arī visiem konkursa dalībniekiem
par gaišajiem, sirsnīgajiem darbiem, kurus lasot raisījās
tikai pozitīvas emocijas. Paldies pedagogiem par ie-
drošināšanu, konsultēšanu, atsaucību un ieguldīto
darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā.

Galēnu kultūrvēstures biedrības projekta vadītāja
Mārīte Upeniece-Skutele

Noslēdzies filozofam un reliģiju pētniekam
Robertam Mūkam veltītais jaunrades darbu konkurss

Uzstādītajiem betona puķu podiem ir ne tikai estētiska, bet arī funkcionāla no -
zīme – tie norobežo ielu un pasargā no pārgalvīgiem autovadītājiem pagalmā.

Riebiņu ciema Dārzu ielas iedzīvotāji
labiekārtojuši savu iekšpagalmu


