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Tuvojoties starptautiskajai brīvprātīgo dienai,
brīvprātīgo godināšanā «Gada brīvprātīgais 2019»
30. novembrī, Rīgā tika godināti brīvprātīgā
darba veicēji un organizētāji, kuri devuši ievēro-
jamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā
no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. ok-
tobrim. «Gada brīvprātīgais 2019» goda zīmi sa-
ņēma Riebiņu novada domes Sociālā dienesta va-
dītāja, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas
brīvprātīgā Sandra Sprindža, kura rūpējas par
pārtikas paku izdali maznodrošinātajiem.

Nesavtīga vēlme palīdzēt nav amata pienākumos
ierakstāms raksturlielums, tā ir īpašība, kas vairo labo
un ļauj Sandrai Sprindžai ar labestību veikt ikdienas
darbus, neatlaidīgi cenšoties celt sociālo līmeni. Sandra
bez atlīdzības, ar nerimstošu darba sparu un sirds sil-
tumu darbojas un īsteno projektus, kas veicina Rie-
biņu novada attīstību. Viņa ir ļoti radošs, pozitīvs un
atsaucīgs cilvēks, kas iedvesmo citus. Vairāk nekā
10 gadus ir Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītāja
un biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» Preiļu no-
daļas brīvprātīgā. Par īpašiem nopelniem brīvprātīgā
darba veicināšanā un atbalstīšanā saņēmusi Riebiņu
novada Atzinības rakstu un Sprindžu ģimene ir tikusi
aicināta uz pasākumu pie Valsts prezidenta.

Riebiņu novadā ESF palīdzības paku izsniegšanu
nodrošina «Latvijas Sarkanais Krusts». Sandra Sprin-
dža ir brīvprātīgā darba veicēja Riebiņu novadā un
izsniedz Eiropas Atbalsta fonda pārtikas un pamata
materiālās palīdzības pakas vistrūcīgākajām personām
un ģimenēm visa gada garumā. Sandra bez atalgojuma
dara ļoti nozīmīgu, arī smagu darbu – izsniedz pakas,
tiekas ar cilvēkiem, plāno nepieciešamo komplektu
skaitu, visu reģistrē, atvesto nes, krauj. Papildus visam
tiek sniegti arī tā saucamie sociālās iekļaušanās pasā-
kumi, ar kuriem mēģina cilvēkus atgriezt ikdienas
dzīvē atpakaļ no šī trūcīgo statusa. Par visu jāsagatavo
atskaites. Tostarp  katru dienu nākas saskarties ar ne-
labvēlīgu attieksmi – vienam nepatīk piedāvātais laiks,
otrs ir neapmierināts ar pārtikas paku saturu, bet tre-
šais domā, ka no pārtikas pakām labāko pievācam
sev. Tāpat pie Sandras palīdzības punktā var atrast
arī drēbes gan lieliem, gan maziem.

Daloties savā pieredzē par brīvprātīgo darbu Ga-
lēnu pamatskolas skolēniem, Sandra teica, ka, veicot
brīvprātīgā darbu, var iepazīt ļoti daudz un dažādas
darbības jomas, satikt interesantus cilvēkus, līdz-
darboties projektos un pilnveidot sevi. Brīvprātīgā
darbs paplašina cilvēka redzesloku, bagātina perso-
nību un sniedz daudz dažādas izaugsmes iespējas.

Kad cilvēki saprot, ka viņiem dzīvē ir ļoti daudz
kas dots un viņiem ir ar ko dalīties, tad viņi izmanto
šo brīvprātīgā darba iespēju kā veidu, kā palīdzēt
citiem, kuriem neiet tik labi dzīvē. Visā, ko Sandra
dara, tiek ielikta sirds un dvēsele – gan realizējot
projektus, kur tiek sakārtoti vietējie objekti, gan lab -
iekārtojot lauku māju, gan pašaizliedzīgi veicot tie-
šos darba pienākumus un sabiedrisko darbu. 

Jāpiebilst, ka pasākumā «Gada brīvprātīgais
2019» goda zīmes saņēma arī Kandavas novada
brīvprātīgā Gita Zuze, kura dāvā pašas adītas zeķītes
un čībiņas jaundzimušajiem; Latvijas bāreņu un au-
džu ģimeņu atbalsta centrs «Sirota.lv», kurš regulāri
savā darbībā iesaista brīvprātīgos; Latvijas Sarkanā
Krusta Viduslatvijas komitejas Kokneses novada
nodaļas brīvprātīgā Lība Zukule, kura aktīvi īsteno
un iesaistās Bebru pagasta notikumu organizēšanā;

radošās apvienības jauniešiem «Trepes» brīvprātī-
gais Aladins Nassrs Allahs (Aladdin Nassr Allah),
kurš brīvprātīgajam darbam veltījis 678 stundas;
Kalkūnes pagasta kultūras, sporta un jauniešu pa-
sākumu brīvprātīgais organizētājs Andrejs Rucko,
kas iedvesmo līdzcilvēkus brīvprātībai; Latvijas Na-
cionālā mākslas muzeja un biedrības «Creative
Minds for Culture» brīvprātīgā Nora Gavare, kuras
entuziasms priecē muzeja radošo nodarbību apmek-
lētājus; Madonas novada biedrības «Kāla ezera pa-
dome» bērnu nometņu brīvprātīgā organizētāja Ad-
rija Raiveta Kaire, kas 15 gadu vecumā var lepoties
ar bagātīgu brīvprātīgās pieredzi.

Laureātus godināja Labklājības ministre Ramona
Petraviča un Nodarbinātības valsts aģentūras direk-
tore Evita Simsone, Rīgas domes priekšsēdētājs
Oļegs Burovs, Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Dau-
dziņš, Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans,
režisore Dzintra Geka, Gaismas festivāla «Staro
Rīga» mākslinieciskā vadītāja Diāna Čivle, mūziķis
un brīvprātīgais Jānis Strapcāns.

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita
Simsone brīvprātīgajiem pateicās, sakot: «Ziedojot
savu darbu citu labā, cilvēks negūst finansiālu la-
bumu, taču morālais ieguvums, ko dod brīvprātīgais
darbs, ir nenovērtējams. Par brīvprātīgo darbu ne-
maksā, nevis tāpēc, ka tas būtu bezvērtīgs, bet gan
tāpēc, ka tas ir nenovērtējams».

Brīvprātīgo godināšana notika jau sesto gadu. Ie-
priekšējo gadu laikā pateicība par ieguldījumu sabied-
rības labā tikusi izteikta jau 38 brīvprātīgajiem, piecām
organizācijām un četrām pašvaldībām, kas veicina
brīvprātībai labvēlīgu vidi. Izvirzīt labākos brīvprātīgā
darba veicējus vai organizatorus godināšanai «Gada
brīvprātīgais 2019» varēja ikviens, kopumā šogad tika
saņemti 162 pieteikumi no visas Latvijas.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godi-
nāšanu «Gada brīvprātīgais 2019» rīko Nodarbinātī-
bas valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības minis-
triju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas
domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes ad-
ministrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Lat-
vijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rī-
gas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Informāciju apkopoja un sagatavoja sabiedrisko
attiecību speciālists Rolands Naglis

Piesaistot pašvaldības finansējumu 500,00 EUR
apjomā, realizēts projekts «Bērnu atpūtas laukuma
izveide Dārzu ielā 9», kura ietvaros ir uzstādītas
bērniem iemīļotas un nepieciešamās iekārtas iz-
klaidei un fiziskai attīstībai bērniem līdz bērnu-
dārza vecumam un pirmsskolas vecuma bērniem.

Projekta mērķis bija nodrošināt nama mazajiem
iedzīvotājiem sakārtotu un drošu vidi rotaļām brīvā
dabā. Rezultātā ir uzstādīta koka konstrukcija ar liela-
jām un mazajām šūpolēm, mazu skatu laukumu un
slidkalniņu. Rotaļu laukumā uzstādīti arī citi rotaļu
elementi: bērnu karuselis ar iespēju pievienot bērnu
sēdekli, 10 līdzsvara kāpelēšanas bluķi dažādos aug-

stumos, 4 koka stabiņi ar lēkājamo gumiju, bērnu soliņš
6 sēdvietām. Laukumā veikti apzaļumošanas darbi,
iestādīti krāsaini krūmaugi, lai pagalms kļūtu pievilcī-
gāks un iecienīts, pulcējot jaunos vecākus ar bērniem. 

Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji ir arī ap-
kārtējo māju bērni, bet pašvaldības finansiālais at-
balsts ir mudinājis cilvēkus realizēt savas ieceres.
Ir gandarījums, ka iedzīvotājiem tiek dota iespēja
izmantot pašvaldības piedāvātās finanses un realizēt
tās idejas, kuras ir aktuālas un svarīgas iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta vadītāja I. Upeniece

Iedzīvotāji izveido bērnu atpūtas laukumu

Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža – 
starp labākajiem brīvprātīgā darba veicējiem

(No kreisās) Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas
priekšsēdētāja Ineta Anspoka, Labklājības ministre
Ramona Petraviča un «Gada brīvprātīgais 2019» goda
zīmi saņēmusī Riebiņu novada domes Sociālā dienesta
vadītāja Sandra Sprindža.

Riebiņu novada pašvaldība piedalās
remigrācijas sekmēšanas projektā

Riebiņu novada dome informē, ka apstiprināts Latgales plāno-
šanas reģiona sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministriju (VARAM) rīkotajā projektu konkursā domes iesniegtais
projekta pieteikums. Aktivitāte tika rīkota VARAM prioritārā pasākuma
2019.–2021. gadam «Diasporas likuma normu īstenošanai (atbalsta
pasākums remigrācijas veicināšanai «Reģionālās remigrācijas koor-
dinators») ietvaros.

Turpinot līdzšinējās aktivitātes remigrācijas veicināšanai, kuru rezultātā
novadā atgriezušies remigranti, un veiksmīgo pašvaldības sadarbību ar
Latgales plānošanas reģiona koordinatoru, Riebiņu novada dome piedalās
projektā «Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās» plānoto
pasākumu īstenošanā.

Saskaņā ar atbalsta pasākumu plānu, par saņemto finansējumu 
3600 EUR tiks organizēta vizīte pie Anglijā vai Īrijā dzīvojošajiem latviešiem
(diasporas). Lai sekmētu remigrāciju un darbu ar potenciālajiem remig-
rantiem/remigrantiem vietējā pašvaldībā, Riebiņu novada pašvaldības
darbinieki turpinās iepazīties ar «labās prakses piemēriem» un apmeklēs
ar remigrācijas jautājumiem saistītus pasākumus, kā arī ar domes finan-
sējumu tiks izveidots video sveiciens – prezentācija, kas tiks ievietota
sociālajos tīklos un ņemta līdzi vizītē pie diasporas kopienām/organizāci-
jām ārvalstīs.

Projekts ilgs līdz 2020. gada 31. maijam. Informācija par projekta
gaitu un rezultātiem tiks ievietota Riebiņu novada domes mājaslapā un
Facebook.

Arnita Znotiņa, projekta vadītāja

Optimizēts maršruta kustības grafiks
Riebiņu novada dome informē, ka turpmāk tiks optimizēts

maršruta Stabulnieki–Dravnieki–Sīļukalns–Galēni–Meža
Trūpi–Preiļi kursēšanas grafiks.

Iepriekšminētā maršruta kustības grafiks līdz nākamā gada jū-
nijam: autobuss kursēs 6. un 20. janvārī, 5. un 17. februārī, 9. un
23. martā, 6. un 20. aprīlī, 11. un 25. maijā.

Par jebkurām izmaiņām vai papildus informāciju iepriekšminētā
maršruta kustības grafikā iedzīvotājus aicinām pārliecināties pašval-
dības vietnē www.riebini.lv vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs.

Riebiņu novada dome

Pērnā gada 12. decembrī Riebiņos norisinājās nu jau trešā infor-
matīvā kampaņa «Sirds diena», kas tika organizēta ESF projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/099 «Veselības veicināšanas un slimības profilak-
ses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta»
ietvaros.

Kampaņas ietvaros iedzīvotāji saņēma informāciju par sirds veselību
un tās profilaksi ikdienā, par medicīniskajiem izmeklējumiem un to, kur
tie veicami, lai sekotu līdzi sirds veselībai, kā arī iedzīvotāji tika informēti
par sirds un asinsvadu sistēmas rādītāju normām, kuras ieteicams ievērot.
Šo vērtīgo informāciju stāstīja kardioloģe Sigita Vīksne. 

Pareizs uzturs un fiziskās aktivitātes ikdienā ir neatņemama sastāvdaļa
veselīgam dzīvesveidam, jo īpaši sirds veselībai. Šīs kampaņas ietvaros
iedzīvotājiem bija iespēja dzirdēt ļoti noderīgu informāciju par veselīgu
uzturu, par uzturu, ja ir veselības problēmas – paaugstināts holesterīns,
zems dzelzs līmenis, sirds un asinsvadu slimību risku novēršanai un tā
ietekmei uz mūsu ķermeņa veselību, kuru stāstīja uztura zinātniece, pro-
fesionāla sportiste un trenere Anita Siliņa.

Ikvienam iedzīvotājam kampaņas ietvaros bija iespēja noteikt ķermeņa
masas indeksu, izmērīt asinsspiedienu, noteikt holesterīna un cukura līmeni
asinīs. Jāteic, ka šajā informatīvajā kampaņā iegūtā informācija dalībniekiem
deva enerģiju un pozitīvāku domāšanu ikdienas darbos, kā arī stimulu pie-
domāt par savu veselību – ko es daru pareizi, kas būtu jāmaina. 

Attīstības un plānošanas daļa

Ļoti vērtīgu informāciju sniedza profesionāla sportiste, riebiņiete Anita
Siliņa, kas šobrīd ir arī uztura speciāliste, kā arī katru gadu sadarbībā
ar Riebiņu pašvaldību un Riebiņu vidusskolu organizē pavasara krosa
skrējienu Riebiņos.

Notika trešā informatīvā kampaņa «Sirds diena»



2. 2020. gada janvāris

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jū -
nija aktīvi īsteno projektu «Veselības veicināša-
nas un slimības profilakses pakalpojumu uzla-
bošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta».

No 2019. gada 25. novembra līdz 20. decem-
brim Riebiņu novada pagastos tika organizētas in-
formatīvās kampaņas onkoloģisko slimību profi-
laksē. Kampaņas laikā iedzīvotāji tika informēti par
profilaktiskiem pasākumiem onkoloģisko slimību
profilaksei, tas ir, par veselīgu uzturu, regulārām
fiziskām aktivitātēm, pārtiku, alkoholu, plastmasu
un citām vielām – kā tas ietekmē un ko nodara
mūsu veselībai. Tika stāstīts arī par onkoloģisko
slimību pazīmēm, kur vērsties, kad ir kādas aizdo-
mas par šo saslimšanu, par izmeklējumiem un «zaļo
koridoru», kāda ir nozīme ģenētikai un kā tas ie-
tekmē no paaudzes uz paaudzi. Šo noderīgo infor-
māciju stāstīja ārsts – rezidents Valdis Dakuļs. Ie-
gūtā informācija šajās kampaņās bija noderīga ik-
vienam iedzīvotājam.

Projekta ietvaros šīs bija pēdējās bezmaksas ak-
tivitātes. Pateicamies ikvienam par dalību šī pro-
jekta organizētajās aktivitātes.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada pagastos notika informatīvās kampaņas

Diskusiju Galēnos par onkoloģiskajām slimībām, to
cēloņiem un izmeklējumiem vadīja ārsts – rezidents
Valdis Dakuļs.

2019. gada 19. un 20. decembrī Viļānu, Rie-
biņu un Līvānu vidusskolās, kā arī Preiļu 1. pa-
matskolā viesojās grupas «Gain Fast» solists,
sportiska un veselīga dzīvesveida vēstnesis Kas-
pars Zlidnis. Divu dienu laikā tika aizvadītas
astoņas tikšanās ar mērķi mudināt jauniešus
aizdomāties par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,
iesaistīt viņus aktivitātēs, mudinot ieviest šo
praksi ikdienā.

Kopā ar skolēniem šo tikšanos laikā tika runāts
par līdzsvaru dzīvē, par to, kā būt stipriem un ve-
seliem gan fiziski, gan garīgi, mēģinot izprast, 
kāpēc katram cilvēkam būtu jāvelta laiks vispārējai
fiziskai sagatavotībai, kā kustība ietekmē mūsu 
personību un arī ikdienu. Kopā ar K. Zlidni jaunieši
mācījās vingrinājumus spēkam, izturībai, ko-
ordinācijai, līdzsvaram un citām fiziskajām kvali-
tātēm.

Kaspars Zlidnis atzīst: «Darbā ar jauniešiem
vērtīgākais ir tas, ka varu viņiem nodot ne tikai
vairāku gadu garumā krātās zināšanas, bet arī ie-
gūtās praktiskās iemaņas. Mana bagātība ir ne tikai
teorija, bet arī prakse. Esmu gandarīts, ka varu būt
par piemēru ar saviem darbiem. Vairākkārt jau esmu

teicis – ja spēšu iedvesmot vismaz vienu no desmit
jauniešiem, tad savu misiju būšu izpildījis!»

Izsakām pateicību novada skolām un Līvānu
Bērnu un jauniešu centram par atsaucību pasākumu
organizēšanā. Līdz projekta noslēgumam tiks or-
ganizēti vēl 32 pasākumi deviņās Latgales reģiona
pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā,
piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus,
tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās
aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērnu un
jauniešu.

Projekts LLI-402 «Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm» (risk-
free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. ga-
dam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savie-
nība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98
EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. 

Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savie-
nības finansiālo atbalstu. Par šīs relīzes saturu pil-
nībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Sa-
vienības oficiālo nostāju.

Riebiņu vidusskolas audzēkņi ar veselīga dzīvesveida vēstnesi Kasparu Zlidni.

Aizvadīti treniņi kopā ar Kasparu Zlidni

Veiksmīgi īstenots vēl viens Zivju fonda projekts
Pasākumā «Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts

iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsar-
dzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)» 2019.
gadā ir īstenots projekts «Sniega motocikla un meža kameru iegāde
zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes pa-
augstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs».

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu no-
vada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti, iegādājoties sniega
motociklu un 6 meža kameras.

Projekta ieviešana realizēta Riebiņu novada Rušonas pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā, projekta ietvaros tika iegādāts – sniega motocikls,
lai atvieglotu zivju inspektoru darbu ziemā un 6 meža kameras kontroles
nodrošināšanai, līdz ar to nodrošinot zivju resursu aizsardzību Riebiņu
novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju re-
sursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti.

Projekta rezultātā: uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu
veikšana Riebiņu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku
kontroli un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu; ar iegādāto
aprīkojumu Riebiņu novada pašvaldība ilgtermiņā paredz risināt pašval-
dības teritorijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju apsaim-
niekošanas problēmas, kā arī veikt makšķernieku kontroli, lai aizsargātu
zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu; zivju resursu
aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Riebiņu novada ūdens-
tilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu it sevišķi ziemas
laikā, kā arī projekta rezultātā tiek īstenota sabiedriski noderīga mērķa
sasniegšana.

Projekta kopējās izmaksas ir 15 919,99 EUR, no kuriem Zivju fonda
finansējums – 11 800,00 EUR, bet pārējo – 4119,99 EUR līdzfinansē
paš valdība.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

Šajā mācību gadā Dravnieku pamatskola kā projekta koordina-
tors kopā ar projekta partneriem – Riebiņu vidusskolu un Puka
skolu (Igaunija) īsteno Nordplus Junior programmas projektu «The
significant role of fish in our lives» (Zivju nozīmīgā loma mūsu
dzīvē), projekta Nr.: NPJR-2019/10139.

Projekts paredz divas mobilitātes aktivitātes, proti, projekta partneru
vizīti Latvijā un Igaunijā. Projekta grupa no Latvijas dosies uz Igauniju
2020. gada pavasarī, savukārt projekta partneri no Igaunijas jau aizva-
dītajā gadā no 7. līdz 11. oktobrim ciemojās Latvijā. Sadarbības partneri
sirsnīgi tika uzņemti Riebiņu novadā – Dravnieku pamatskolā un Riebiņu
vidusskolā. Projekta nedēļas laikā caur aizraujošām erudīcijas spēlēm
un aktivitātēm, izglītojošām ekskursijām uz dabas izglītības centru
«Rāzna» un zivjaudzētavu «Nagļi», kā arī kopīgām sarunām tuvāk iepa-
zinām viens otru un uzzinājām daudz interesanta par vietējos ūdeņos
dzīvojošajām zivīm, tām raksturīgajām īpašībām, to daudzveidību, dzīves
ciklu un audzēšanas specifiku. Projekta nedēļas laikā no Logo konkursam
iesniegtajiem darbiem tika izvēlēts uzvarētājs, tādējādi mūsu projektam
iegūstot logo, kas visprecīzāk atspoguļo tā būtību.

Aizvadot vasaru un uzsākot jauno 2019./2020. mācību gadu, katrā
no projekta dalībvalstīm tika noorganizēts pārgājiens/izbrauciens ar ve-
losipēdiem brīvā dabā pie ūdens. Bērniem bija iespēja aktīvi un dabai
draudzīgi pavadīt brīvo laiku, paplašināt savas zināšanas un gūt perso-
nīgu pieredzi gan makšķerēšanā, gan izbraucienos ar katamarānu un
motorlaivu, kā arī pašiem iemēģināt roku zivju zupas gatavošanā. Atpūtu
ar praktiskumu un reāliem, interesantiem faktiem no mūsu ikdienas veik-
smīgi palīdzēja apvienot mūsu uzaicinātais viesis – novada kārtībnieks
A. Kalvāns, kas ne tikai parūpējās par aktivitāšu drošību, bet arī izglītoja
mūsu skolēnus par projektā apskatāmo tēmu.

Šobrīd projekta ietvaros veidojam kopīgu izstādi, kuru būs iespējams
apskatīt Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Aicinām ikvienu piedalīties
un sekot projekta ietvaros notiekošajām aktivitātēm Riebiņu novada,
Dravnieku pamatskolas, Riebiņu vidusskolas un mūsu Nordplus projekta
mājaslapās, kā arī citos medijos un informatīvajos materiālos. Vairāk in-
formācijas pieejams: https://nordplusfishproject.weebly.com/ 

Projekts tiek realizēts ar Ziemeļu ministru padomes finansējumu un
Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu.

Projekta vadītāja Arnita Znotiņa

Puku skolas audzēkņi un pedagogi no Igaunijas kopā ar Dravnieku pa-
matskolas un Riebiņu vidusskolas audzēkņiem īsteno Nordplus Junior
programmas projektu «Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē».

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju
fonda projektu «Bukletu un flajeru «Makšķe-
rēšanas iespējas Riebiņu novadā» maketēšana
un izdošana». 

Projekta mērķis – informēt sabiedrību par pa-
sākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju re-
sursu aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu lī-
meņa paaugstināšanu par ieviesto licencēto mak-
šķerēšanu Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu,
Jāšezerā, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kur-
taša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Rušona
un Zolvas ezerā. 

Realizējot šo zivju fonda projektu, izgatavoti
3000 bukleti un 3000 flajeri. Jau gandrīz gadu ir
mainījušies Saistošie noteikumi Nr. 14/2018 «No-
likums Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā,
Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona
ezerā», kas iekļauj arī licenču cenu izmaiņas, taču
joprojām ir daudz makšķernieku, kas nav informēti
par šīm izmaiņām, tāpēc informācija tika atjaunota
un izplatīta pēc iespējas lielākai auditorijai. 

Flajeros iekļauta informācija par makšķerēšanu
un Riebiņu novada ezeros mītošajām zivju sugām,

attēlotas 15 populārākās zivis, to nosaukumi tulkoti
vēl četrās valodās, kā arī kartē norādītas makšķe-
rēšanas vietas. 

Bukletos publicēti Licencētās makšķerēšanas
nolikuma svarīgākie punkti un licenču cenrādis,
kartē norādīti ezeri, kuros notiek licencētā mak-
šķerēšana, atzīmēti tuvākie tūrisma apskates objekti
un aktivitātes, sakrālie objekti, naktsmītnes, teh-
niskais serviss un ceļu tīkls.

Materiāli sabiedrībai būs pieejami pašvaldības
iestādēs, makšķerēšanas licenču pārdošanas vietās,
vienotajā pašvaldības klientu apkalpošanas centrā,
pie kārtībniekiem – zivju inspektoriem, ezeriem tu-
vējās DUS, kā arī drīzumā elektroniskā formātā
pašvaldības vietnē www.riebini.lv . 

Projekta kopējās izmaksas ir 2093,30 EUR (tajā
skaitā PVN), no kurām 1779,00 EUR finansē Zivju
fonds un 314,00 EUR ir Riebiņu novada domes
līdzfinansējums.

Attīstības un plānošanas daļa

Izdoti jauni materiāli par makšķerēšanas 
iespējām Riebiņu novadā

Īstenojam Nordplus Junior programmas 
projektu «Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē»
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DOMES LĒMUMI
5. decembrī notika Riebiņu novada ārkār -

tas domes sēde
Apstiprina dalību projektā 

un nepieciešamā finansējuma apmēru
Ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lē-

mums piedalīties Lauku atbalsta dienesta
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos» atklātu pro-
jektu iesniegumu konkursā ar projektu «Rie-
biņu novada Galēnu pagasta pašvaldības au-
toceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00–0,58 pār-
būve». Nolemts, ka projekta apstiprināšanas
gadījumā pašvaldība paredz priekšfinansē-
jumu 130 123,24 EUR (ar PVN 21 %) ap-
mērā, kā arī paredz līdzfinansējumu 10 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām, atvēlot
finansējumu no projektu līdzfinansējumiem
paredzētajiem līdzekļiem 2020. gada budžetā.

Veic izmaiņas projektu aktivitātēs
Deputāti pieņēma lēmumu izslēgt no

«Latgales programmas 2010.–2019. gadam
8. pielikuma «Projekti Latgalē un Alūksnes
novadā» 15.3. punkta «Uzņēmējdarbības
vides uzlabošana un investīciju piesaistes
veicināšana Riebiņu novadā» aktivitāti
«Aktīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma
rekreācijas centra izveide Riebiņu novadā,
Rušonas pagastā» un iekļaut iepriekšminē-
tās programmas punktā aktivitāti «Riebiņu
novada Stabulnieku pagasta pašvaldības au-
toceļa Polkorona–Voveri km 0,70–2,70 pār-
būve». Tāpat nolemts uzsākt tehniskā pro-
jekta «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Polkorona–Voveri km
0,00–3,70 pārbūve» izstrādi.

Nolemts atcelt domes sēdes 27.08.2019.
lēmumu Nr. 1 «Par izmaiņu veikšanu «Lat-
gales programmas 2010.–2019. gadam 8. pie-
likuma «Projekti Latgalē un Alūksnes no-
vadā» 15.3. punktā «Uzņēmējdarbības vides
uzlabošana un investīciju piesaistes veici-
nāšana Riebiņu novadā» – aktivitātes «Ak-
tīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma rekreā-
cijas centra izveide Riebiņu novadā, Rušo-
nas pagastā» izslēgšanu un aktivitātes «Rie-
biņu novada Galēnu pagasta pašvaldības au-
toceļa Dārzu ielu (Lomi–Bortnieki) km
0,00–0,58 un Riebiņu novada Rušonas pa-
gasta pašvaldības autoceļu Rušona–Siveriņa
km 0,00–1,00 pārbūve» iekļaušanu».

Veic grozījumus domes lēmumā
Ņemot vērā, ka tika izteikti priekšli-

kumi pārskatīt Galēnu pagasta prioritāro
ceļu sarakstu Riebiņu novada ceļu infra -
struktūras uzlabošanai, ārkārtas domes sēdē
pieņemts lēmums grozīt Riebiņu novada
domes 15.12.2015. sēdes protokola Nr. 16
lēmumu Nr. 3 «Par prioritāro Riebiņu no-
vada autoceļu saraksta apstiprināšanu».

Nolemts apstiprināt prioritāro Riebiņu
novada autoceļu sarakstu Riebiņu novada
ceļu infrastruktūras uzlabošanai, lai veici-
nātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvo-
tību. RUŠONAS pagastā: Nr. 1 autoceļš
Nr. 20 Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–
1,10 un Nr. 42 Kliškovas–Sededži km 1,76–
2,46; Nr. 2 autoceļš Nr. 15 Upes iela (Kastīrē)
km 0,00–0,62; Nr. 3 autoceļš Nr. 35 Lubāni–
Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82; Nr. 4 au-
toceļš Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija)
km 0,00–0,62; Nr. 5 autoceļš Nr. 13 Kas-
tīre–Geļenova–Šaures km 4,82–6,47; Nr. 6
autoceļš Nr. 24 Šņepsti–Ludvigova km 0,00–
2,28 un Nr. 25 Urči–Kotāni–Korsikova km
0,00–2,43; Nr. 7 autoceļš Nr. 23 Stupāni–
Ludvigova–Korsikova km 3,41–4,56; Nr. 8
autoceļš Nr. 16 Kastīre–Šņepsti km 0,00–
1,71; Nr. 9 autoceļš Nr. 28 Eisāgi–Antonišķi–
Makuši km 3,25–7,9. Kopējais garums –
17,79 km. SĪĻUKALNA pagastā: Nr. 1 au-
toceļš Nr. 18 Teilāni–Grāvuļi–Straujupe km
1,00–2,84; Nr. 2 autoceļš Nr. 16 Opolie–Sa-
lenieki–Upenieki km 0,00–2,95; Nr. 3 auto-
ceļš Nr. 2 Vārtsalas–Ūdrīši km 0,00–1,20
un Nr. 1 Seiļi–Ereļi km 0,00–1,78; Nr. 4 au-
toceļš Nr. 22 Kassalieši–Lečeja km 0,00–1,93;
Nr. 5 autoceļš Nr. 15 Vecsēta–Kapsēta–Opo-
lie km 1,00–2,44; Nr. 6 autoceļš Nr. 21 Bro-
kas–Meža Eriņi–Kassalieši km 2,73–4,56;
Nr. 7 autoceļš Nr. 29 Kassalieši–Kassalieši
km 0,00–0,26; Nr. 8 autoceļš Nr. 4 Sondori–
Ičaunieki–Sīļukalns km 0,00–3,64. Kopējais
garums – 16,87 km. RIEBIŅU pagastā:
Nr. 1 autoceļš Nr. 1 Riebiņi–Kalnacki km 0,00–
3,42; Nr. 2 autoceļš Nr. 15 Opūgi–Runcav-
nieki km 0,00–0,70; Nr. 3 autoceļš Nr. 15
Opūgi–Runcavnieki km 0,70–4,19; Nr. 4 au-
toceļš Nr. 6 Pieniņi–Medvednieki km 0,00–
1,97; Nr. 5 autoceļš Nr. 36 Zabegi–Pušča
km 0,00–2,75; Nr. 6 autoceļš Nr. 14 Koko-
rieši–Mazie Orieši km 0,00–0,97; Nr. 7 au-
toceļš Nr. 11 Kokorieši–Lielie Rumpi km
0,00–2,17; Nr. 8 autoceļš Nr. 51 Riebiņi–
Skangeļu kapi km 0,00–0,92. Kopējais ga-
rums – 16,39 km. SILAJĀŅU pagastā: Nr.
1 autoceļš Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Balbārži
km 0,00–2,50; Nr. 2 autoceļš Nr. 7 Antāni–
Kotlerova km 1,20–2,10; Nr. 3 auto ceļš Nr.
4 Pušča–Jačmenišķi–Kotlerova km 0,99–
4,39; Nr. 4 autoceļš Nr. 20 Markova–Ostrova
km 0,00–3,33. Kopējais garums – 10,10 km.
GALĒNU pagastā: Nr. 1 autoceļš Nr. 3 So-
boļevka–Maltas Trūpi km 0,00–2,00; Nr. 2
autoceļš Nr. 3 Dārzu iela km 0,00–0,58; Nr.
3 autoceļš Nr. 6 Galēni–Priževoiti–Lomi km
0,00–2,10; Nr. 4 autoceļš Nr. 1 Zeimuļi–
Sondori km 0,00–2,53; Nr. 5 autoceļš Nr.
13 Galēni–Zeimuļi km 0,00–1,12; Nr. 6 au-
toceļš Nr. 2 Bērzu iela km 0,00–0,67; Nr. 7
autoceļš Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km
0,00–1,20; Nr. 8 autoceļš Nr. 8 Torņu iela

km 0,00–0,58; Nr. 9 autoceļš Nr. 4 Marin-
ski–Maltas Trūpi km 0,00–3,10. Kopējais ga-
rums – 13,30 km. STABULNIEKU pagastā:
Nr. 1 autoceļš Nr. 4 Stabulnieki–Pastari km
0,00–3,43; Nr. 2 autoceļš Nr. 1 Polkorona–
Voveri km 0,00–3,70; Nr. 3 autoceļš Nr. 11
Pastari km 0,00–3,57; Nr. 4 autoceļš Nr. 7
«Krogs»–Bojāri km 0,00–1,61. Kopējais ga-
rums – 12,31 km. Autoceļu kilometrāžas var
mainīties pēc ceļu projektēšanas darbiem.

27. decembrī notika kārtējā Riebiņu no-
vada domes sēde
Ievēl Riebiņu novada bāriņtiesas locekļus

Riebiņu novada pašvaldībā tika sa-
ņemts Elvīras Strautmanes, Intas Baško,
Ainas Voveres un Mārītes Bogdanovas ie-
sniegums par piekrišanu turpināt pildīt bā-
riņtiesas locekļu pienākumus uz nākamo
ievēlēšanas termiņu. Domes sēdē deputāti
ievēlēja Mārīti Bogdanovu par Riebiņu no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem
gadiem, kā arī Elvīru Strautmani, Intu
Baško un Ainu Voveri par Riebiņu novada
bāriņtiesas loceklēm uz pieciem gadiem.

Lemj par vienošanās noslēgšanu
Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu

noslēgt vienošanos Nr. 1, par grozījumiem, ar
Latgales reģiona attīstības aģentūru (LRAA)
pie 2018. gada 25. jūnija sadarbības līguma
Nr. 180625-6, Latvijas–Lietuvas pārrobežu
programmas projekts LLI-402 «Ris ka gru-
pas jauniešu sociālā integrācija, balstoties
uz sporta aktivitātēm». Nolemts paredzēt
projekta ietvaros nepieciešamo līdzfinan-
sējuma un priekšfinansējuma atlikumu
8000,00 EUR apmērā, tajā skaitā līdzfinan-
sējumu 1557,50 EUR (17,5 %) un papildus
finansējumu āra sporta laukuma aprīko-
juma iegādei un uzstādīšanai 2641,50 EUR
2020. gada pašvaldības budžetā.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu
komisijā pieņemtos lēmumus par preten-
denta noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt
līgumu: 

‚ ar IK «Smaragdi» par Riebiņu no-
vada pašvaldības Galēnu un Sīļukalna pa-
gasta autoceļu ziemas uzturēšanas darbu veik-
šanu ar piedāvāto līgumcenu 18 835 EUR
bez PVN (1. daļa – Galēnu pagasts);

‚ ar SIA «RECRO–Ni» par Riebiņu
novada pašvaldības Galēnu un Sīļukalna
pagasta autoceļu ziemas uzturēšanas darbu
veikšanu ar piedāvāto līgumcenu 15 620 EUR
bez PVN (2. daļa – Sīļukalna pagasts).

Nodod dzīvokli atsavināšanai
Izskatot dzīvokļa Skolas ielā 1-14, Ga-

lēnos, Galēnu pagastā, īrnieka iesniegumu

par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, kon-
statēts, ka daudzdzīvokļu māja Skolas ielā
1, Galēnos, Galēnu pagastā un zemesga-
bals, uz kura atrodas māja, ir reģistrēti Ze-
mesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldī-
bas vārda.

Domes sēdē nolemts reģistrēt zemes-
grāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības
vārda nekustamā īpašuma Skolas iela 1,
Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads,
kadastra numurs 76480020160, sastāvā ie-
tilpstošo dzīvokļa īpašumu Skolas iela 1-
14, dzīvokļa kopplatība 33,6 m2 un kopī-
pašuma 336/13389 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām, ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu
76480020160. Nolemts nodot atsavināša-
nai dzīvokļa īpašumu Skolas iela 1-14, Ga-
lēni, Galēnu pagasts, to pārdodot par brīvu
cenu (nosacīto cenu ) dzīvokļa īrniekam 
(-iem). Privatizācijas un atsavināšanas ko-
misijai organizēt un nodrošināt atsavinā-
šanas procedūru, kā arī noteikt, ka nosacīto
cenu veido kadastrālā vērtība un atsavinā-
šanas izdevumi (dzīvokļa platība m2 x 0,1
priv.sert. x 39,84 EUR (privatizācijas ser-
tifikāta vērtība – 28 lati). Tāpat nolemts
noteikt atlaidi ne vairāk kā 20 % apmērā
no kadastrālās vērtības par īres tiesību pirk -
šanu no pašvaldības un par kapitālieguldī-
jumiem, saskaņā ar pašvaldības izziņu un
apliecinošiem dokumentiem.  

Pašvaldība izstājas no biedrības
Domes sēdē tika pieņemts lēmums izstā-

ties no biedrības Eiroreģions «Ezeru zeme».
Lemj par īres maksas noteikšanu

sociālās dzīvojamās mājas 
«Rudenāji» iemītniekiem

Ņemot vērā Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
iebildumus par 2019. gada 15. oktobra Rie-
biņu novada domes sēdē pieņemtajiem sais -
tošajiem noteikumiem Nr.13/2019 «Kār-
tība, kādā Riebiņu novada dome sniedz pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» at-
tiecībā uz sociālās mājas īres un komunālo
maksājumiem, nepieciešams noteikt kon-
krētu maksu vienam sociālās dzīvojamās
mājas «Rudenāji» iemītniekam.

Domes deputāti sēdē pieņēma lēmumu,
ka saskaņā ar sociālās dzīvojamās mājas
«Rudenāji» 2018. gada izdevumu tāmi tiek
noteiktas vidējā viena iemītnieka uzturē-
šanās izmaksas mēnesī EUR 61,26 apmērā.
No maksas par uzturēšanos tiek atbrīvotas
personas, kurām piešķirts trūcīgas personas
statuss.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmu-
miem pilnā apjomā var iepazīties pašval-
dības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā
Sēžu lēmumi.

Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadar-
bībā ar Roberta Mūka muzeju, Galēnu
pamatskolu un Riebiņu novada domi īste-
nojusi Latvijas Valsts mežu atbalstīto Lat-
gales kultūras programmas 2019 projektu
«Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu
2.–12. klašu skolēnu jaunrades darbu kon-
kursa organizēšana». 2019. gada 13. de-
cembrī Galēnu pamatskolas sporta zālē
pulcējās skolēni no dažādām Latvijas vie-
tām konkursa noslēguma pasākumā.

Šogad konkurss norisinājās jau 14. reizi.
Pavisam radošajam konkursam «Vislielā-
kais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas
no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ
gaismā» (R. Mūks.) savus darbus iesniedza
330 skolēni no 65 dažādām Latvijas sko-
lām. Rakstītājus konsultējuši 102 skolotāji.
Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās. 

2.–4. klašu grupā tika iesniegti 42 darbi:
daudzveidīgi, emocionāli dažnedažādu no-
slēpumu izklāsti.  Uzvarētāji 2.–4. klašu gru -
pā: Julianna Stemjanova (Aglonas Katoļu
ģimnāzija) un Egīls Sprindžs (Galēnu pa-
matskola). Otrā vieta: Krista Reinsone (Ga-
lēnu pamatskola), Danute Rudoviča un Li-
liāna Ivonna Mieze (Kārsavas vidusskola),

Agata Bināne (Privātā vidusskola «Patnis»)
un Estere Keita Līcīte (Taurupes pamat-
skola). Trešā vieta: Marija Magdalēna Šēra
(Aglonas Katoļu ģimnāzija), Jegors Ivanovs
(Daugavpils 11. pamatskola), Aldis Veigulis
(Dravnieku pamatskola), Emīls Barkovits
un Maija Sērmā (Galēnu pamatskola), Sol-
vita Streļča (Kārsavas vidusskola), Kristers
Zviedris (Ludzas pilsētas ģimnāzija), Jāzeps
Hermanis un Kajs Benjamins Hermanis (Pri-
vātā vidusskola «Patnis»), Paula Stapulionīte
(Rencēnu pamatskola) un Rihards Trokšs
(Varakļānu vidusskola). Atzinību šajā grupā
ieguva 24 skolēni.

5.–7. klašu grupā tika iesūtīti 113
darbi. Kā jau ierasts, šīs grupas rakstītāji
izcēlās ar visplašāko fantāzijas lidojumu.
Darbiem bija daudzveidīgi sižeti, pārstāvēti
dažādi žanri: pasakas, dzejoļi, esejas un
apraksti. Labākie jaunrades darbu autori
šajā grupā: Ādams Viļums (Privātā vidus-
skola «Patnis») un Marta Bruzgule (Viļānu
vidusskola). Otrā vieta: Sonora Puķīte
(Balvu pamatskola), Mārtiņš Markuss Ozo-
liņš (Cesvaines vidusskola) un Adriana Sin-
kevičiute (Rencēnu pamatskola). Trešā
vieta: Liene Vasile (Berģu Mūzikas un
mākslas pamatskola), Edīte Rimša un Vik-
torija Grigorjeva (Galēnu pamatskola), Ri-
čards Lisovskis (Jelgavas 4. sākumskola),
Elza Voroņuka (Mālpils novada vidus-

skola), Sandija Anna Blūma (Mārupes
Valsts ģimnāzija), Emīlija Vilcāne un Vi-
neta Viviāna Čulkova (Praulienas pamat-
skola), Elīza Ārne (Rencēnu pamatskola),
Marta Beča (Sīļukalna pamatskola), Oto
Veliks (Vaboles vidusskola), kā arī Karīna
Vingre un Laima Melne (Varakļānu vidus-
skola). 33 skolēni ieguva Atzinības.

8–9. klašu grupā konkursā tika ie-
sniegti 89 darbi. Skolēni apcerējuši kontū-
ras un noslēpumus dažādos kontekstos gan
attiecībā uz savu ģimeni, gan atklājot dziļi
personīgas lietas, kā arī sākot raudzīties
dziļi filozofiski. Pirmā vieta – Una Velika
(Daugavpils Valsts ģimnāzija). Otrā vieta:
Kerija Keita Kampāne (Aglonas Katoļu
ģimnāzija), Sintija Ruskule (Kārsavas vi-
dusskola), Laura Mežiņa (Krāslavas Valsts
ģimnāzija) un Evelīna Tīna Circene (Ķei-
penes pamatskola). Trešā vieta: Artjoms
Leonovs (Daugavpils 11. pamatskola), Alise
Zālīte un Dainis Rutkovskis (Galēnu pa-
matskola), Rainers Daibe (Jersikas pamat-
skola), Undīne Dzene (Madlienas vidus-
skola), Dārta Laizāne (Mālpils novada vi-
dusskola), Katrīna Jansone-Apine (Mārupes
Valsts ģimnāzija), Līna Valijeva (Privātā pa-
matskola «Gaismas tilts ’97»), Aivis Daiders
un Jānis Bečs (Sīļukalna pamatskola), Miks
Saulītis (Taurupes pamatskolas Mazozolu
filiāle), Dārta Kancēviča (Vecpiebalgas vi-

dusskola) un Gunta Kroiča (Viļānu vidus-
skola). 30 skolēni ieguva Atzinības.

10.–12. klašu grupā tika iesniegti 86 dar -
bi. Šīs grupas laureāti var lepoties ar raitu
un bagātīgu valodu, rakstot gan dzeju, gan
prozas darbus. 1. vieta – Dāvids Rubens (Ru-
dzātu vidusskola). Otrā vieta: Irina Adeļe-
viča un Viktorija Maksimova (Austrumlat -
vijas Tehnoloģiju vidusskola), Daniels Šulcs
(Cesvaines vidusskola), Trīna Pavloviča (Ne-
retas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola), Laura
Čuprinska (Rēzeknes valsts poļu ģimnā-
zija), kā arī Alise Klinta Broka un Megija
Gunda Broka (Viļānu vidusskola). Trešā
vieta: Aiga Kroiče, Elmīra Botore-Tumova
un Laura Zalāne (Aglonas vidusskola),
Sandis Krūmiņš (Alfrēda Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskola), Elīza Poiša (Daugav-
pils Valsts ģimnāzija), Estere Elizabete Pon-
ciusa (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzija), Emīlija Gustīne Zommere (Ērgļu
vidusskola), Linda Smilškalne (Madlienas
vidusskola), Elīza Anna Ozola (Mārupes
Valsts ģimnāzija), Samanta Cvetkova (Ne-
retas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola), Rit-
vars Mūrnieks (Ogres tehnikums), Laura
Grigule (Preiļu 2. vidusskola), Ieva Puzi-
revska un Marija Burceva (Rēzeknes valsts
poļu ģimnāzija), un Viktorija Sidorova (Vi-
ļānu vidusskola). 35 skolēni ieguva Atzinības.

Apbalvoti labākie Robertam Mūkam veltītā radošā konkursa laureāti 

Turpinājums 4. lpp.



4. 2020. gada janvāris

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.

Pašā aizvadītā gada nogalē –
29. decembrī Riebiņu vidussko-
las sporta zālē tika organizētas
tradicionālās vienas dienas vo-
lejbola sacensības «Riebiņu no-
vada  Ziemassvētku volejbola tur -
nīrs 2019», kurā piedalījās re-
kordliels komandu skaits. Tur-
nīrā startēja deviņas komandas,
pārstāvot Riebiņus, Preiļus, Va-
rakļānus, Daugavpili, Rimicā-
nus, kā arī divas komandas no
Vārkavas novada.

Atbilstoši apstiprinātajai iz-
spēles kārtībai, labāko četru ko-
mandu vidū iekļuva mājinieki –
riebiņieši, Daugavpils un Vara-
kļānu komanda, kā arī vienība
«Saldie nēģi», kas apvienoja vo-
lejbola spēles domubiedrus gan
no Līvāniem un Rēzeknes, gan
citiem Latvijas novadiem. 

Mazajā finālā, jeb spēlē par
III vietu mājinieki atzina Daugav-
pils Būvniecības Tehnikuma (DBT)

jauniešu komandas pārākumu, sa-
vukārt finālā varakļānieši ne-
daudz, taču izrādījās spēcīgāki par
komandu «Saldie nēģi».

Visu triju godalgoto vietu iegu -
vēji saņēma Riebiņu novada domes
sarūpētās medaļas un kausus. Jā-
piebilst, ka pašmāju – Riebiņu vī-

riešu volejbola komanda ar pašval-
dības atbalstu turpina dalību Sābru
Volejbola līgā (SVL), kur startē
praktiski spēcīgākās volejbola ama-
tierkomandas no visas Latgales.

Sabiedrisko attiecību 
speciālists R. Naglis

Riebiņos gatavošanās Jaunā gada sagaidīšanai asociējas arī ar volej -
bola spēlēšanu. Šogad spēcīgāko kopbildē volejbolisti no komandas
«Saldie nēģi», Varakļāni un DBT.

Gada nogalē volejbolisti no visas Latgales pulcējās Riebiņos

Saeima uzdevusi Ministru
kabinetam līdz 2021. gadam iz-
strādāt normatīvos aktus, lai ie-
dzīvotājiem automātiski izmak-
sātu pārmaksātos nodokļus.
Valdībai uzdots izstrādāt iespē-
jamo tehnisko risinājumu valsts
pārvaldes iestāžu informācijas
sistēmu salāgošanai, lai Valsts
ieņēmumu dienests (VID) iedzī-
votājiem varētu nodrošināt pār-
maksāto nodokļu automātisku
atmaksu. Iecerēts, ka informā-
cija no medicīnas iestādēm au-
tomātiski nonāks VID rīcībā.

Pašlaik VID piedāvā: nosūtīt
elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmā (EDS) čekus par izglītības
un ārstniecības pakalpojumiem
var divos veidos – izmantojot mo-
bilo lietotni «Attaisnotie izde-
vumi» vai datorā izmantojot EDS
sākumekrānā pieejamo sadaļu
«Attaisnoto izdevumu doku-
menti»; aizsūtīt VID čeku, kolīdz
ir samaksāts par pakalpojumu,
kam ir attaisnoto izdevumu sta-
tuss var jau kopš 2016. gada jū-
lija, izmantojot mobilo telefonu.

Maksājumu čekus var aizsūtīt
VID jau pirms deklarācijas ie-
sniegšanas. Tad, kad pienāks dek-
larācijas iesniegšanas laiks, atve-
rot EDS savu deklarāciju, iepriekš
sagatavotie čeki par attaisnota-
jiem izdevumiem jau būs pievie-
noti no čeku krātuves. Tātad dek-
larācijā jau būs visa informācija.
Tas ļaus ietaupīt deklarācijas aiz-
pildīšanai nepieciešamo laiku,

turklāt vienkāršos procesu.
Mobilā lietotne «Attaisnotie

izdevumi» izveidota, lai atvieglotu
gada ienākumu deklarācijas D4
pielikuma «Attaisnotie izdevumi
par izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem» aizpildīšanu.

Vienkāršoti sakot, ar šo apli-
kāciju jebkurā brīdī var aizsūtīt
savus čekus EDS. Tie nonāks čeku
krātuvē (EDS atrodas sadaļā «At-
taisnoto izdevumu dokumenti»),
un jums vairs nebūs jāraizējas, ka
tie varētu pazust vai izbalēt. Tur-
klāt, fotografējot čekus mobilajā
lietotnē, fotogrāfija vienmēr būs
EDS piemērotā izmērā. Mobilā
lietotne «Attaisnotie izdevumi» ir
pieejama uzstādīšanai bez maksas
vietnēs Google Play, App Store,
Microsoft Store.

Pieslēdzoties EDS, ekrānā ir
sadaļa «Gada ienākumu deklarā-
cija». EDS sākumlapā ir norāde,
speciālisti to sauc par «flīzīti», uz
kuras ir divas «pogas» – «Atvērt»,
kur var apskatīties iepriekšējo
gadu deklarācijas un attaisnoto iz-
devumu dokumentus, kur arī tiek
pievienoti čeki, kvītis u.c. doku-
menti. Ir vērts apskatīties arī sa-
daļu «Atvērt», jo iesniegt var arī
iepriekšējos gados neiesniegtās
gada ienākumu deklarācijas.

Ja šobrīd sūta attaisnoto izde-
vumu dokumentus, tie atrodas visi
vienkopus un līdz pat brīdim, kad
nolemj iesniegt deklarāciju, tie EDS
ir apskatāmi, labojami, dzēšami.

Ja ir lejuplādēta mobilā apli-

kācija, tajā ir jāautorizējas, izman-
tojot VID piešķirto lietotājvārdu
un paroli vai lietotāja EDS profilā
pieejamo QR kodu. Katrs čeks ar
mobilo ierīci jānofotografē, kā arī
jāieraksta par čeku prasītā infor-
mācija: dokumenta nosaukums,
datums, samaksātā summa, pa-
kalpojums, jānorāda pakalpojuma
sniedzējs/reģistrācijas numurs.

Ja sūta ģimenes locekļa čeku,
tas ir jānorāda kopā ar radinieka
datiem: vārdu, uzvārdu, personas
kodu un radniecības pakāpi. To
nosūta, nospiežot «Saglabāt».

Informācijai aizpildītajos lau-
kos jāatbilst tai, kas ir norādīta
čekā. Ja čekā samaksātā summa
par konsultāciju pie ārsta ir EUR
35, tādai jābūt arī rakstītajā infor-
mācijā. Jārēķinās, ka tiks pārbau-
dīts, vai rakstiskā informācija sa-
krīt ar «bildi» (čekā redzamo). Ja
radīsies šaubas, VID var lūgt pa-
skaidrojumu, un tas attālinās nau-
das atmaksas brīdi.

Deklarācija būs pieejama, sā-
kot ar 1. martu, taču nosūtīt at-
taisnojuma dokumentus EDS ir
ieteicams jau tagad. Tie glabāsies
īpaši šim nolūkam EDS izveidotā
sadaļā – «Attaisnoto izdevumu
dokumenti» jeb čeku krātuvē –
līdz brīdim, kamēr cilvēks ie-
sniegs deklarāciju, kur tie auto-
mātiski ar visām summām nonāks
viņa attaisnoto izdevumu sadaļā.

Riebiņu novada Klientu
apkalpošanas centrs

Informācija par pārmaksāto nodokļu automātisku atmaksu 

PASĀKUMI JANVĀRĪ
Pieniņu TN
F 12. janvārī plkst. 14.30 koncerts «Lai tik

snieg!» Uzstājas Riebiņu novada pašdarbības ko-
lektīvi.

Silajāņu KN
F 14. janvārī plkst. 15.00 atpūtas pēcpusdiena

«Vecais – Jaunais gads» disko ritmos.

Sīļukalna KN 
F 18. janvārī plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa

«Galaktika». Ieejas maksa – 5 EUR.

Stabulnieku KN
F 25. janvārī plkst. 22.00 balle par godu žurkas

gadam. Spēlē grupa «Marcello» un DJ Raivis. Ieejas
maksa – 4 EUR. Balles laikā notiks konkurss «MIS
žurka 2020» – aicinām piedalīties, konkursa da-
lībniekiem ieeja bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 3. janvāra skatāma Tatjanas Šebeko ak-

tieru fotogrāfiju kolekcijas izstāde «Kino veterāni»,
bet no 9. janvāra – Līgas Astičas gleznu izstāde
«Zirgi sapņu pļavās».

F 18. janvārī plkst. 11.00 radošā darbnīca
«Tamborēsim ar dakšiņu». Īpašie viesi – Zinzino –
veselībai un ilgam mūžam!

F 24. janvārī plkst. 16.00 «Horoskopu virpulī».
Izklaidējošas sarunas pie tējas tases.

F 30. janvārī plkst. 10.00 Nacionālā Skaļās la-
sīšanas sacensība. Riebiņu novada fināls.

Ar visiem janvārī paredzētajiem pasākumiem, literā-
rajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties paš -
valdības vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv
vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblio-
teka/ un http://facebook.com/ riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lū-
gums sekot informācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Mate-
riāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mā-
jaslapā un informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».

Konkursa dalībniekus iepriecināja arī Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmijas Studiju un zinātņu prorektores Angelikas Juško-Štekeles teik-
tie atzinības vārdi un pasniegtās balvas, jo, kā katru gadu, arī šoreiz
darbus lasīja un izvērtēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas žūrija.
Viņu atzinību izpelnījās, simpātiju balvas un diplomus saņēma šādi
skolēni: Rencēnu pamatskolas 6. klases skolniece Sofija Elisa Balode,
Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Elīza Poiša, Rē-
zeknes Valsts poļu ģimnāzijas 12. klases skolniece Marija Burceva,
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija
Maksimova, Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9. klases skolniece Kerija
Keita Kampāne, Rudzātu vidusskolas 12. klases skolnieks Dāvids
Rubens, Dravnieku pamatskolas 3. klases skolnieks Aldis Veigulis
un Kārsavas vidusskolas 3. klases skolniece Danute Rudoviča.

2018. gadā Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā
tika iedibināta jauna tradīcija – viena īpaša balva – «Vidsmuižas An-
nuža», kura ietērpta rekonstruētajā 19. gs. 2. puses Vidsmuižas sievas
tērpā. Tērpu rekonstruējusi un lellīti darinājusi Galēnu pamatskolas
absolvente, biedrības «Latgales etnogrāfiskās vēstniecība» dibinātāja,
Kultūras vēstniece Iveta Seimanova. 2018. gadā šī balva aizceļoja uz
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju kā pateicība par ilgo sadarbību. Sākot
ar šo gadu, balva tiks pasniegta attiecīgā gada labākajai skolai – skolai,
kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētos darbus.  Šogad šis apbalvojums
aizceļoja uz Viļānu vidusskolu, kuras skolēni konkursā ieguva vienu
1. vietu, divas 2. vietas, divas 3. vietas un vienu Atzinību.

Šogad arī īpaša balva tika pasniegta tiem skolēniem, kuri savos
darbos pievērsuši uzmanību garīgajām vērtībām un to nozīmīgumam
viņu dzīvēs. Vidsmuižas draudzes prāvests Aivars Kursītis īpašās bal-
vas pasniedza Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniecei Unai Velikai
un Krāslavas vidusskolas skolniecei Sintijai Ruskulei. 

No sirds pateicamies konkursa atbalstītājiem: Riebiņu novada do-
mei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas vadītājai Dacei Pugačai,
Galēnu pamatskolas kolektīvam, AS «Latgales Piens» un personīgi
Paulim Onckulim, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Vidsmuižas
draudzes prāvestam Aivaram Kursītim, kā arī Kultūras vēstniecei un
biedrības «Latgales etnogrāfiskās vēstniecība» dibinātājai Ivetai Sei-
manovai. 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 iedrošināšanu, konsultēšanu, atsaucību un
ieguldīto darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā.

Galēnu kultūrvēstures biedrības projekta vadītāja 
Mārīte Upeniece-Skutele

Katrai radošo darbu vecuma grupai bija savs žūrijas komisijas priekš -
sēdētājs. Jaunāko – 2.–4. klašu grupu vērtēja Riebiņu novada izglītības
jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. 

Sākums 3. lpp.

Jau kopš pērnā gada jūnija visas valsts iestādes saziņai izmanto
digitālo pastkastīti jeb e-adresi, bet no šīgada 1. janvāra e-adresi var
izveidot ikviens – gan fiziska, gan juridiska persona. Juridiskām per-
sonām e-adreses lietošana ar laiku būs obligāta. 

Pirmais, zināmākais, ceļš ir, izmantojot portālā Latvija.lv tam paredzētu
speciālu formu. Šāds e-adreses izveidošanas veids ir pieejams visiem
uzņēmumiem, autentificējoties kā juridiskai personai un pieslēdzoties iz-
vēlētajam uzņēmumam. Otrs ceļš ir racionālāks uzņēmumiem ar lielu do-
kumentu apriti – pieslēgt e-adresei savu dokumentu vadības sistēmu. Lai
izmantotu e-adresi, integrējot to savā uzņēmuma dokumentu vadības sis-
tēmā, ir jāņem vērā e-adreses IS parametri un pārējā e-adreses doku-
mentācija, kas publicēta VISS portālā.

Izveidojot e-adreses kontu, iespējams ar vienu pogas klikšķi aktivizēt
iespēju visu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk veikt elek-
troniski un vienuviet – savā e-adresē. Aktivizējot e-adresi, lietotājs saņems
visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas
pa pastu uz deklarēto adresi.

Izmanto digitālo pastkastīti


