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Izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu
novada Atzinības raksta un apbalvojuma

«Goda pilsonis» saņemšanai 
Tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas

proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti
novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmī-
giem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnie-

ciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot ie-
priekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

Tāpat tiks pasniegts 1 (viens) augstākais Riebiņu novada domes
apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem
Riebiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedris -
kajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā –
Riebiņu novada GODA PILSONIS.

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina
novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai, kā
ierasts, var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas,
cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
1. Iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbal-

vošanu ar novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojuma
piešķiršanu,

2. Iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums
un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzi-
nības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojumu, kā arī kādā nominācijā.

Iesniegumus līdz 2020. gada 30. oktobra plkst. 16.00!!! var
adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Rie-
biņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu no-
vada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī
sūtot elektroniski uz e-pastu rolands.naglis@riebini.lv ar norādi
«Nominanta izvirzīšana Riebiņu novada Atzinības raksta/Goda pil-
soņa apbalvojuma saņemšanai». 

Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

Atjaunotais skrējiens pa
Riebiņu ielām, kam dots nosau-
kums «Kross ar Anitu Kaže-
māku Siliņu» jau sesto gadu
pulcēja skrējējus Riebiņos. Lai
arī bija ierasts, ka sacensības
norisinās pavasarī, pandēmijas
radītie ierobežojumi ieviesa ko-
rekcijas, tādēļ sacensības tika
pārceltas uz rudeni. 

27. septembra rīts sacensību
dalībniekus sagaidīja ar patiešām
neierasti siltiem laikapstākļiem –
neskatoties uz to, ka bija septem-
bra beigas, termometra stabiņš rā-
dīja +23 grādus. Jāpiebilst, ka šo-
gad tika mainīta gan starta vieta,
gan nedaudz koriģēts arī pats trašu
maršruts, jo šobrīd pie Riebiņu vi-
dusskolas notiek būvdarbi, tādēļ
skrējēji tika aicināti pulcēties pie
Riebiņu novada domes un kultū-
ras centra.

Skrējienā šogad startēja 82 da-
lībnieki dažādās vecuma grupās,
kas ir trešais lielākais dalībnieku
skaits kopš 2015. gada, kad tika
organizēts pirmais atjaunotais

skrējiens Riebiņos ar sacensību
seju un līdzorganizatori Anitu Ka-
žemāku Siliņu.

Sacensību dalībnieki pievarēja
500 m, 1000 m, 3000 m un 6000 m
distanci atbilstoši vecuma grupām.

Kā vēstīja sacensību protokoli, tad
skrējēji pārstāvēja ne tikai Rie-
biņu novadu, bet bija arī ciemiņi
no Jēkabpils, Preiļiem, Dagdas,
Līksnas, Līvāniem un Vārkavas.

Turpinājums 2. lpp.

Atkalredzēšanās prieks – Riebiņu vi dusskolas un Anitas sporta skolotāja –
Mārīte Pokšāne un skrējiena patronese – maratoniste un riebiņiete Anita
Kažemāka Siliņa.

Īstenots projekts «Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana
Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga nišās»

Vidsmuižas Svētā Gara Ro-
mas katoļu draudzes aktīvistu
grupa prāvesta Aivara Kursīša
vadībā īstenojusi mazo grantu
projektu «Informācijas stendu
izgatavošana un uzstādīšana
Vidsmuižas Svētā Gara Romas
katoļu baznīcas žoga nišās».
Projekta finansētājs ir Riebiņu
novada pašvaldība, izmaksas –
408,25 EUR.

Projekta mērķi un uzdevumi
ir īstenoti, baznīcas žoga nišās uz-
stādīti mūsdienīgi, ērti lietojami,
pievilcīgi, kvalitatīvi informācijas
stendi, kuri iepazīstina ar diev-
nama vēsturi, aktualitātēm un citu
noderīgu informāciju. Tie orga-
niski iekļaujas baznīcas žoga ni-
šās. Stendi sniedz praktisku in-
formāciju un reizē ir arī kā deko-
ratīvs elements un izziņas avots.
Informācija ir noderīga gan drau-
dzei, gan tūristiem, gan svētceļ-
niekiem, ciemiņiem un citiem
baznīcas vai Galēnu ciemata ap-

meklētājiem – lieliem un maziem,
jauniem un veciem. Dievnams
gaišajā dienas laikā katru dienu
ir atvērts apmeklētājiem, ikviens
var netraucēti nodoties lūgšanām
sev pieņemamā laikā vai klusībā
izbaudīt Dieva klātbūtni. 

Ik gadu Vidsmuižas baznīcu
apmeklē ap 300 tūristu, 100 svēt-
ceļnieku no tuvākiem un tālākiem
novadiem. Dievnamā notiek Lat-
vijā slavenu ērģelnieku un koru
koncerti, kāzas, kristības, bēres.
Katru dienu notiek svētās Mises.
Darbdienās tās apmeklē vidēji 10,
svētdienās ap 40–60, svētku die-
nās – ap 350 dievlūdzēju. Mūsdie-
nās informācija ir ļoti svarīga, tā-
pēc ikviena no šīm mērķgrupām
var izmantot sev vajadzīgo, node-
rīgo un interesējošo, īpaši tie vecie
cilvēki, kuri nelieto internetu. In-
formācija ļauj pilnvērtīgi izmantot
baznīcas sniegtos pakalpojumus un
iespējas.

Marta Binduka

Projekta ietvaros Vidsmuižas baz-
nīcas žoga nišās uzstādīti mūs-
dienīgi, ērti lietojami, pievilcīgi un
kvalitatīvi informācijas stendi.

Skolotāj!
Nav tevī sīkā,
tāpēc viss kļūst liels,
Ir tevī saule,
tāpēc viss kļūst gaišs.
Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.

Cienījamie Riebiņu novada pedagogi! 
Paldies par jūsu godprātīgo darbu, neizsīkstošo enerģiju 

un sirds degsmi, izglītojot Riebiņu novada jauno paaudzi. 
Lai pietiek spēka, lai ir gandarījums, veicot nozīmīgo darbu!

Sirsnīgi sveicu Skolotāju dienā!
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis

Skrējiena dalībnieku kopbilde no drona augstumiem. 

Sesto reizi skrējēji pulcējas Riebiņos



2. 2020. gada oktobris

Riebiņu novada dome piedalās Lat-
gales plānošanas reģiona sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju (VARAM) rīkotajā pro-
jektu konkursā. Aktivitāte tiek rīkota
VARAM prioritārā pasākuma 2019.–
2021. gadam «Diasporas likuma normu
īstenošanai (atbalsta pasākums remig-
rācijas veicināšanai «Reģionālās remig-
rācijas koordinators») ietvaros.

Projekta «Remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumi pašvaldībās» ietvaros Rie-
biņu novada domei, saskaņā ar atbalsta
plānu, tika piešķirts finansējums 3600,00
EUR apmērā. Lai sekmētu remigrāciju un
darbu ar potenciālajiem remigrantiem vie-
tējā pašvaldībā, Riebiņu novada pašvaldī-
bas darbinieki apmeklēja apmācību semi-
nārus, kurus organizēja Preiļu novada
dome. Aktivitāte vērsta uz pašvaldības dar-
binieku izglītošanu remigrācijas jautāju-
mos un to kompetences palielināšanu, tā-
dējādi sekmējot remigrāciju un darbu ar
potenciālajiem remigrantiem.

Vēl viena no projekta aktivitātēm – vi-
deo sveiciena/ prezentācijas sagatavošana.
Sadarbojoties ar nodibinājumu «Rūpes»
un izmantojot konkursa atbalsta finansē-
jumu 100,00 EUR apmērā, tika sagatavots
video «Kas notiek Riebiņu novadā»? Šo
video paredzēts demonstrēt, dodoties vi-
zītē pie diasporas Īrijā vai Anglijā, taču,
ņemot vērā esošo situāciju valstī, vizīte
tika atcelta. Video ir skatāms pašvaldības
vietnē www.riebini.lv.

Projekta ietvaros ar Riebiņu novada
domes sabiedrisko attiecību speciālista un
datorspeciālista atbalstu mājaslapā ir iz-
veidota atsevišķa remigrācijas jautāju-
miem veltīta sadaļa  ar tam aktuālāko in-
formāciju un aktivitātēm Riebiņu novadā.

Riebiņu novads projektā iesaistās kopš
2019. gada, lai sniegtu potenciālajiem remig-
rantiem un remigrantiem informatīvu atbal-
stu, risinot jautājumus, kas saistīti ar atgrie-
šanos uz dzīvi Latvijā un Riebiņu novadā.

Projekta vadītāja Sanita Kabakova

Remigrācijas pakalpojumu sekmēšana
Riebiņu novadā

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada
īstenojusi projektu nr. 9.2.4.2/16/I/099
«Veselības veicināšanas un slimību pro-
filakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu
novadā», kura mērķis ir organizēt veselī-
bas veicināšanas un slimības profilakses
pasākumus visiem Riebiņu novada iedzī-
votājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļauta-
jiem iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot
veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesais-
tot sabiedrību pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas un slimības profi-
lakses pasākumos.

Riebiņu novada dome šī gada jūnijā
iesniedza projekta grozījumus, kuri 2020.
gada 14. augustā ir apstiprināti, palielinot
finansējumu par 47 080,00 EUR. Līdz ar
to, sākot ar 2020. gada oktobri, Riebiņu
novadā atsāksies veselības veicināšanas
un slimību profilakses aktivitātes. Iedzī-
votājiem atkal būs iespēja piedalīties bez-
maksas izglītojošās fiziskās nodarbībās,
lekcijās par veselīgu uzturu un par sirds

veselību, darboties mākslas terapijas no-
darbībās, piedalīties pieaugušo nometnēs
par veselīgu dzīvesveidu un garīgo vese-
lību, kā arī bērniem būs nodarbības par
veselīgu uzturu un atkarību mazināšanu.

Projekta atbalsta pasākumi kopumā
vērsti uz iedzīvotāju paradumu maiņu, ve-
selīga uztura lietošanas veicināšanu, at-
karību mazināšanu, fizisko aktivitāšu vei-
cināšanu un garīgās veselības saglabāšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 116
432,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā
fonda finansējums ir 85 %, tas ir 98 967,20
EUR, un valsts budžeta finansējums ir 15 %
jeb 17 464,80 EUR. Projekts tiek īstenots
laika posmā no 2017. gada 16. jūnija līdz
2023. gada 15. jūnijam.

Par projekta ietvaros notiekošajām ak-
tivitātēm lūdzam sekot līdzi informācijai
novada mājaslapā www.riebini.lv.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada dome turpina īstenot 
veselības veicināšanas pasākumus

Riebiņu novada dome laika posmā
no 23. līdz 30. septembrim veiksmīgi īs-
tenoja projektu «Veselības un sporta ne-
dēļas organizēšana Riebiņu novadā»,
kura mērķis bija iesaistīt iedzīvotājus
veselīgās un fiziskās aktivitātēs, tādējādi
uzlabojot zināšanas par veselīgu un fi-
ziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot
sportiskas aktivitātes un sportošanas
veidus, tādējādi mazinot mazkustīgu
dzīvesveidu. 

Finansējums projekta īstenošanai –
995,00 eiro apmērā, kas tika izmantots pa-
sākumu organizēšanai un norisei un tika
līdzfinansēts no Eiropas Savienības Eras-
mus+ projekta «Eiropas sporta nedēļa» un
valsts budžeta līdzekļiem.  Riebiņu novada
izglītības iestādēs tika organizētas fizisko
aktivitāšu dienas, veicot dažādas sportiskas
aktivitātes. Jāpiebilst, ka Eiropas Sporta
nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika sesto
gadu.

24. septembra vakarā Riebiņos notika
«Nakts orientēšanās», kurā aktīvi piedalī-
jās ne tikai Riebiņu novada iedzīvotāji, bet
arī blakus novada interesenti. 25. septem-
brī Rušonas pagastā tika organizēta akti-

vitāte senioriem – «Nūjošanas koptreniņš
senioriem», savukārt Galēnu pamatskolas
sporta laukumā norisinājās futbola turnīrs
novada jaunatnei. 26. septembrī notika
izglītojoša lekcija «Veselīga dzīvesveida
stūr akmeņi» Kastīres bibliotēkā, kuras
laikā varēja iegūt ļoti vērtīgu informāciju,
kā motivēt sevi pievērsties veselīgam dzī-
vesveidam. Savukārt 27. septembrī notika
Ģimeņu diena un kross Riebiņu ielās ar
Anitu Siliņu (Kažemāku), kurā dalībnieki
pārstāvēja ne tikai Riebiņu novadu, bet
bija arī ciemiņi no Jēkabpils, Preiļiem,
Dagdas, Līksnas, Līvāniem un Vārkavas.
29. septembra pēcpusdienā Riebiņu pa-
gastā notika vēl viena interesanta aktivi-
tāte – «Veloorientēšanās ar šaušanu mērķī
Riebiņu pagastā». Paldies visiem dalībnie-
kiem par aktīvu līdzdalību organizētajos
pasākumos!

Projektā paredzēto aktivitāšu organi-
zēšana tika rīkota projekta «Eiropas Sporta
nedēļa 2020» ietvaros. Pasākumi tika or-
ganizēti, ievērojot Epidemioloģiskās dro-
šības pasākumus Covid-19 infekcijas iz-
platības ierobežošanai.

Projekta koordinatore Mārīte Pokšāne
Veiksmīgi atrodot kontrolpunktus, jau tumsas aizsegā top «Nakts orientēšanās»
dalībnieku kopbilde.

Veiksmīgi īstenots veselības un sporta nedēļas organizēšanas projekts

Sesto reizi skrējēji pulcējas Riebiņos
Sākums 1. lpp.

Tradicionāli katrs krosa dalībnieks saņēma piemiņas balvu – magnētiņu no skrējiena,
bet, šķērsojot finiša līniju, katrs tika arī pie AS «Preiļu siers» sarūpētā biezpiena sieriņa
«Mazulītis», lai atjaunotu zaudētās kalorijas, bet zaudēto šķidrumu varēja atgūt, saņemot
«Venden Kids» un «Venden Sport» ūdens pudeles, ko sarūpēja mūsu atbalstītājs –
«Venden». Tāpat neiztrūkstoši ar sātīgo miežu putru un karstu tēju cienāja Riebiņu vi-
dusskolas pavāre Anita Cakule.

Sacensību noslēgumā tika apbalvoti sportisti astoņās dažādās vecuma grupās un
tautas klasē. Ātrākajiem sportistiem tika pasniegti Riebiņu novada domes sarūpētie
diplomi un dizainiski veidotas medaļas. Papildus tika apbalvotas arī sportiskākās ģi-
menes. Jāpiebilst, ka «Kross ar Anitu Kažemāku Siliņu» tika iekļauts kā viena no akti-
vitātēm projekta «Veselības un sporta nedēļas organizēšana Riebiņu novadā» ietvaros,
ko organizēja biedrība «Latvijas Sporta federācijas padome» kā Eiropas Sporta nedēļas
Latvijā nacionālais koordinators.

Ar šī gada skrējiena sacensību rezultātiem var iepazīties pašvaldības vietnē www.riebini.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis



2020. gada oktobris 3.

DOMES LĒMUMI
15. septembrī notika kārtējā Riebiņu novada do-

mes sēde

Lemj par izglītības iestāžu 
darbinieku samaksu

2020./2021.m.g. izglītojamo skaits Riebiņu no-
vada izglītības iestādēs ir samazinājies par 17; pirms -
skolas izglītības iestādēs par 3 izglītojamajiem, līdz
ar to samazināsies arī valsts mērķdotācija pedagogu
darba samaksai. Saskaņā ar 16.06.2020. MK notei-
kumiem Nr. 445 «Grozījumi MK 2016. gada 5. jūlija
noteikumos Nr. 445 «Pedagogu darba samaksas no-
teikumi» 2020./2021. m. g. ir palielināta samaksa
izglītības iestāžu vadībai – iestādēm ar izglītojamo
skaitu līdz 100 darba algas likme ir noteikta 1056
EUR, ar izglītojamo skaitu no 150 līdz 200 darba
algas likme ir noteikta 1112 EUR; minimālā peda-
goga darba samaksas likme 2020./2021. m. g. ir pa-
augstināta par 5,34 %, tas ir 790 EUR.

Lai nodrošinātu mācību plāna un programmu īs-
tenošanu 2020./2021. m. g., domes sēdē nolemts pie-
šķirt papildus finansējumu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām (VSAOI), tajā skaitā: Galēnu un Rušonas pa-
matskolām – 687 EUR mēnesī; 2748 EUR – 4 mēne-
šiem (0,7 likmes); Dravnieku pamatskolai – 1863 EUR
mēnesī; 7452 EUR – 4 mēnešos (1,9 likmes).

Nolemts piešķirt 2020./2021. m. g. izglītības iestāžu
vadībai pie aprēķinātās valsts mērķdotācijas 2020. ga-
dam piemaksu 3408 EUR mēnesī; 13632 EUR – 
4 mēnešos (darba samaksa un VSAOI), tajā skaitā:
Galēnu un Rušonas pamatskolu vadībai līdz 1311 EUR
mēnesī (līdz vienai likmei); Dravnieku pamatskolas
vadībai līdz 787 EUR mēnesī (līdz 0,6 likmēm).

Tāpat pieņemts lēmums pārskatīt likmju skaitu
pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem sa-
skaņā uz normēto skolēnu (bērnu) skaita attiecību
pret vienu pedagoga mēneša darba likmi (10:1). 
Palielināt darba samaksu vispārējās izglītības, pa-
garinātās grupas, pirmsskolas skolotājiem, psiholo-
giem, mācību jomu konsultantiem un logopēdam
par 5,34 %, tas ir 790 EUR mēnesī par likmi. Palie-
lināt darba samaksu pirmsskolas skolotāju palīgiem
par 5,34 %, tas ir 453 EUR par likmi. 

Piešķirt finansējumu darba samaksai un VSAOI
izglītojamo pavadoņa pienākumu pildīšanai pašval-
dības autotransportā 2020. gada septembrī–decem-
brī: Galēnu pamatskolai 912 EUR (septembrī –
2,4432x22 mācību dienas; oktobrī – 2,4432x16, no-
vembrī – 2,7044x19 un decembrī – 2,7215x14 
(5 st. dienā)); Rušonas pamatskolai 342 EUR (sep-
tembrī – 2,4432x22 mācību dienas; oktobrī –
2,4432x16, novembrī – 2,7044x19 un decembrī –
2,7215x14 (1,5 st. dienā)).

Nolemts izdarīt grozījumus Riebiņu novada do-
mes 2020. gada 21. janvāra domes sēdes lēmuma
Nr. 8 pielikumā. Izmaiņas darba samaksā finansēt
no izglītības iestāžu iekšējām rezervēm (plānotās
rezerves, ēdināšanas un degvielas izdevumiem) un
likvidētās Sīļukalna pamatskolas budžeta līdzekļu
atlikuma. Tāpat nolemts uzdot ekonomistei veikt
nepieciešamos grozījumus 2020. gada budžetā, bet
lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.

Piešķir finansējumu ventilācijas sistēmas
tehniskā projekta izstrādei

Saskaņā ar 2020. gada 21. februāra pārbaudes
aktu Nr. 22/9.7-3.1-8 sociālā aprūpes centra «Ru-
šona» abās ēkās esošā mehāniskā sistēma ir uzstādīta
daļēji un neatbilst MK noteikumu Nr. 238 «Uguns-
drošības noteikumi» 91. un 92. punkta nosacījumiem,
domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt papildus
finansējumu 2118,00 EUR apmērā Sociālās aprūpes
centram «Rušona» ventilācijas sistēmas tehniskā pro-
jekta izstrādei no Rušonas pagasta komunālās saim-
niecības līdzekļiem. Nolemts uzdot ekonomistei veikt
nepieciešamos grozījumus 2020. gada budžetā

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
Domes sēdē apstiprināts lēmums piešķirt Arnim

Opolajam ikmēneša pabalstu divu minimālo mēneš -
algu apmērā no Riebiņu novada domes budžeta lī-
dzekļiem. Izmaksāt to pabalsta daļu, kas pārsniedz
invaliditātes pensijas (vecuma pensijas) apmēru. Lē-
mums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Noteikt,
ka Arnim Opolajam, saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.1 panta ceturto daļu, ir pienākums ziņot Riebiņu
novada domei par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa
pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. 

Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Riebiņu
novada domes galveno grāmatvedi, bet kontroli par
lēmuma izpildi uzdot Riebiņu novada domes izpild -
direktoram.

Apstiprina Sīļukalna pagasta teritoriālās
pārvaldes vadītāju

Izskatot konkursa rezultātus par Sīļukalna pagasta
teritoriālās pārvaldes vadītāja vakanci, domes deputāti
par Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāju
ar 15.09.2020. apstiprināja Ivetu Broku-Kazāku.

Atbrīvo no Iepirkumu komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas

Ņemot vērā to, ka ar Arni Opolo 28.08.2020. ir
izbeigtas darba tiesiskās attiecības un ar priekšsē-
dētāja vietnieka rīkojumu viņš tika atbrīvots arī no
Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas,
domes sēdē nolemts apstiprināt 2020. gada 28. au-
gusta priekšsēdētāja vietnieka J. Ivanāna rīkojumu
Nr. 66 «Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
Arni Opolo» un atbrīvot Arni Opolo no Iepirkumu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Izveidoju-
šos Iepirkumu komisijas algas ekonomiju sadalīt
pārējiem Iepirkumu komisijas locekļiem, jo ir pa-
lielinājies darba apjoms.

Piešķir papildus finansējumu
Domes sēdē nolemts izveidot Rušonas pamat-

skolā amata vienību «mūzikas pedagogs pirmsskolā» –
0,2 likmes, kā arī piešķirt finansējumu mūzikas pe-
dagoga atalgojumam un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām 2020. gada septem-
brim–decembrim 785,00 EUR, atvēlot līdzekļus no
budžeta pozīcijas «pārējai izglītībai».

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

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta domubiedru grupa «Kopā
varam!», kurā ir apvienojušies ar kultūru un izglītību saistīti, Sta-
bulnieku pagasta sabiedriskajās iestādēs strādājošie darbinieki,
pagasta centra iedzīvotāji un jaunieši, kuri ieinteresēti Stabulnieku
pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un sava pagasta
centra vides labiekārtošanā, ir īstenojusi kādu senu ieceri, realizējot
Riebiņu novada domes mazo grantu projektu konkursam pieteikto
un atbalstīto projektu «Pieturvieta «Stabulnieki»».

Projekta mērķis bija sakārtot Stabulnieku pagasta centra vidi, ierīkojot
ērtu, praktiski pieejamu, ilgtermiņā lietojamu un vizuāli estētisku atpūtas
vietu pie Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes, kultūras nama un
bibliotēkas ēkas, kur bieži pulcējas pagasta iedzīvotāji un viesi, kas ie-
radušies kārtot darījumus pašvaldībā, apmeklēt bibliotēku vai kultūras
nama rīkotās aktivitātes, izmantot brīvpieejas internetu (WiFi) ārpus
Stabulnieku bibliotēkas telpām. Tāpat projekta ietvaros tika labiekārtota
lūgšanu vieta pie krucifiksa (nomainīti laika zoba bojātie soli pret jau-
niem) Stabulnieku pagasta centrā, saglabājot iespēju ticīgajiem pagasta
iedzīvotājiem kopt savas reliģiskās tradīcijas, tādējādi arī veicinot dzīves
kvalitātes uzlabošanu lauku teritorijā un vietējo pagasta iedzīvotāju ie-
saistīšanos savas vides sakopšanā un labiekārtošanā.

11. septembra pēcpusdienā, Dzejas dienu ietvaros, notika realizētās
ieceres prezentācija, kurā piedalījās vietējās Dravnieku pamatskolas
skolēni un skolotāji, kā arī uzaicinātie ciemiņi no Riebiņu vidusskolas
sadarbībā ar Riebiņu novada centrālo bibliotēku. Pasākuma laikā
notika ieskats Dzejas dienu tradīcijas vēsturē, pateicības saņēma Sta-
bulnieku bibliotēkas čaklākie bērni un pusaudži, kuri visaktīvāk lasīja
grāmatas vasaras brīvlaikā, izmantojot wifi brīvpieejas interneta ie-
spējas. Neizpalika Raiņa dzejas rindu lasīšana, kā arī pašu sacerētus
dzejoļus ar uzdevumiem klausītājiem nolasīja Stabulnieku bibliotēkas
vadītāja Anita Betlere un dzeju rakstošā māmiņa Līga Malnace.

Stabulnieku domubiedru grupa «Kopā varam!» un tās vadītāja Vita
Balode sirsnīgi pateicas Riebiņu novada domei par finansiālo atbalstu
projekta «Pieturvieta «Stabulnieki»» īstenošanā, kā arī visiem, kas ie-
saistījās projektā paredzēto darbu veikšanā un Dzejas dienu pasākumā.

Domubiedru grupas «Kopā varam!» pārstāve
Biruta Čaunāne

Vieta, kur piestāt

Starp konkursa «Nacionālā
eTwinning balva 2020» finālistiem –

Riebiņu vidusskola
Šī gada 8. septembrī noslēdzās

projektu pieteikšana konkursam
«Nacionālā eTwinning balva 2020».
eTwinning Nacionālā atbalsta die-
nesta pārstāvji kopā ar eTwinning
vēstnieci Edīti Sarvu izvērtēja 16
konkursam pieteiktos projektus un
konkursa finālam izvirzīja sešus labākos projektus, kuri 10. ok-
tobrī savus projektus prezentēs eTwinning konferencē Rīgā.

Projekti tika izvērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem: skolēnu iesaiste
un pedagoģiskie jauninājumi, sasaiste ar mācību procesu, sadarbība
starp partnerskolu skolēniem, IKT lietojums, rezultāts un ietekme.

Starp konkursa finālistiem ierindojās arī Riebiņu vidusskolas
projekts «Acquisition of programming skills using the mobile appli-
cation development environment «MIT App Inventors»» (projekta
iesniedzējs Guntis Tjarvja).

Pieteikties konkursam varēja projekta īstenotāji (pirmsskolas,
vispārējo, interešu un profesionālās izglītības iestādes pedagogi),
kuri 2019./2020. mācību gadā īstenojuši projektu eTwinning ietvaros
un ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu.

10. oktobrī Nacionālajā konferencē Rīgā notiks finālistu prezentā-
cijas klātienē, konkursa rezultātu paziņošana un balvas pasniegšana.
No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolo-
tājam (starptautisko projektu kategorija) un diviem projekta dibinātājiem
(nacionālo projektu kategorija) tiek piešķirts eTwinning apbalvojums –
apmaksāta dalība individuālās profesionālās pilnveides mācībās, par
kuru vietu un laiku dalībnieki tiks informēti pēc balvas iegūšanas.

«Nacionālā eTwinning balva» ir Latvijas skolu sadarbības pro-
jektu konkurss, kurā katru gadu aicinām piedalīties eTwinning pro-
jektu īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses pie-
mērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmī-
gākos projektu īstenotājus.

Stabulnieku ciemata centrā tagad ir vieta, kur piestāt!

Riebiņu novada dome arī 2020./2021. mācību
gadā turpina dalību Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai», ko īs-
teno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Riebiņu novada pašvaldībā šogad projektā ie-
saistījušās visas trīs pamatskolas: Galēnu, Dravnieku
un Rušonas pamatskola, kā arī Riebiņu vidusskola –
kopskaitā 45 skolēni, kuriem konsultatīvo atbalstu
mācību priekšmetos nodrošinās 35 pedagogi.

Katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek iz-
vērtēti riski, izstrādāts individuālais PMP (priekš-
laicīgas mācību pamešanas) riska mazināšanas
plāns un atbalsta pasākumu īstenošana (papildus
konsultāciju veidā dažādos mācību priekšmetos).
Pateicoties pašvaldības atbalstam un nodrošināju-
mam, skolēniem nav nepieciešamības no projekta
līdzekļiem segt sabiedriskā transporta pakalpojuma
izdevumus, naktsmītnes nodrošināšanas dienesta
viesnīcā vai internātā izmaksas, ēdināšanas izmak-
sas, individuālo mācību līdzekļu nodrošināšanu, tā-
dējādi vairāk līdzekļu un laika veltot tieši skolēnu
individuālajām konsultācijām. 

Arī Riebiņu novada biedrības turpina aktivitātes

projekta pasākumā «Priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos». 

Noslēgumam tuvojas Sīļukalna pagasta biedrī-
bas «Saulrozītes» projekts «Mācies, pilnveidojies,
sasniedz!», kurš pavasarī tika pagarināts esošās ār-
kārtas situācijas dēļ. Aktīvi tiek realizēti šī gada
uzsaukuma projekti. Galēnu pagasta biedrība «Ga-
lēnu kultūrvēstures biedrība» realizē projektu «Būt
drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi», kura ietvaros
jau veiktas lielākā daļa plānoto aktivitāšu, iesaistot
Galēnu pamatskolas audzēkņus. Savukārt Riebiņu
novada attīstības biedrība turpina projekta «Saliec
savu rītdienu 153 dienās» aktivitātes, iesaistot visu
novada izglītības iestāžu skolēnus, bet Rušonas pa-
gasta jauniešu biedrība «Jaunie Spārni» projekta
ietvaros vasarā īstenojusi Diennakts nometni «Tau-
riņu salidojums» Rušonas pamatskolas skolēniem.  

Antra Meluškāne, 
projekta koordinatore Riebiņu novadā 

Atbalsts Riebiņu novada skolēniem projekta ietvaros 
tiks nodrošināts arī šogad



4. 2020. gada oktobris

Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

PASĀKUMI OKTOBRĪ  
Riebiņu KC
F 17. oktobrī no plkst. 20.00 līdz 24.00 balle kopā ar

grupu «Ballīšu kvartāls». Ieejas maksa – 4 EUR, pēc
plkst. 21.00 – 5 EUR.

Sīļukalna KN
F23. oktobrī plkst. 19.00 Sīļukalna amatierteātra 

20 gadu jubilejas pasākums.
F31. oktobrī no plkst. 20.00 līdz 24.00 balle. Spēlē

grupa «Kalvadoss». Ieejas maksa – 4 EUR, pēc plkst.
21.00 – 5 EUR.

Silajāņu KN 
F18. oktobrī plkst. 14.00 Senioru balle.

Stabulnieku KN
F10. oktobrī plkst. 10.30 radošā darbnīca «Dekoru

veidošana no vecajām grāmatām».
F24. oktobrī plkst. 19.00 Santas Kasparsones koncerts

«Es dzīvošu – lai mīlētu». Ieeja – bez maksas.

Galēnu KN
F17. oktobrī no plkst. 20.00 līdz 24.00 diskotēka, DJ

DAIGA (Rīga). Ieejas maksa – 2 EUR. Skanēs latviešu
un ārzemju hīti, daudz pārsteigumu un, protams, balvu.

Rušonas KN
F11. oktobrī plkst. 14.00 pasākums ģimenēm «Rudens

lapu burziņš». Aktivitātes ārā un telpās, viss par un ap ru-
dens lapām. Būs iespēja lapas uzgleznot uz sava T-krekla.

F24. oktobrī diskotēka. Ieejas maksa – 1 EUR.
FLīdz 30. oktobrim skatāma Džeinas Gavares gleznu

izstāde «Mantojums». 

Riebiņu centrālā bibliotēka
FNo 5. oktobra skatāma Annas Vizules radošo darbu

izstāde «Viss no papīra», bet no 6. oktobra – Leontīnas
Paldiņas radošo darbu izstāde «Rudens krāsās».

F14. oktobrī plkst. 15.00 «Svētā zeme – piektais evaņ-
ģēlijs». Tikšanās ar Krāslavas Svētā Ludviga draudzes
vikāru Rodionu Doļu no cikla «Ticības ceļos».

F22. oktobrī plkst. 15.00 tematiska pēcpusdienā «Viss
par ķirbjiem».

Ar visiem oktobrī paredzētajiem pasākumiem, literārajām
un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sociāla-
jos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ un http://fa-
cebook.com/riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums
sekot informācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli
informatīvos nolūkos var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā
un informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada Ziņas».

No 4. līdz 13. septembrim
Latvijā jau 55. reizi notika ik-
gadējais starptautiskais dzejas
festivāls «Dzejas dienas». Šī
gada festivāla sauklis – «Dzeja
dziedē». 15. septembrī Riebiņu
novada centrālajā bibliotēkā
notika pasākums «Šodien pa-
zūdu dzejā».

Uz tikšanos ar klausītājiem
bija ieradušās dzejnieces – bib-
liotekāres Rita Cvetkova no
Preiļu Galvenās bibliotēkas, kā
arī Anita Betlere un Biruta Čau-
nāne no Riebiņu novada Stabul-
nieku bibliotēkas. Autores iepa-
zīstināja ar sevi un lasīja dzeju.
Skanēja dziesmas ģitāras pavadī-
jumā, ko izpildīja Rolands Nag-
lis.

Rita Cvetkova un Biruta Čau-
nāne uzdāvināja bibliotēkai dze-
joļu krājumus «Manas sapņu bi-
tes» un «Ekspresijas», kuros ir
publicēti viņu dzejoļi.

Klausīties dzeju bija ieradu-
šies skolēni ne tikai no Riebiņu
vidusskolas, bet arī ciemiņi no
Preiļu novada Salas pamatskolas
kopā ar skolotājām.

Žanna Meluškāne, Riebiņu
CB bibliotekāre

Rolands Naglis, Anita Betlere, Rita Cvetkova un Bi ruta Čaunāne pēc
Dzejas dienu pasākuma «Šodien pazūdu dzejā» Riebiņu novada
centrālajā bibliotēkā.

Dzejas dienas Riebiņu novada
centrālajā bibliotēkā

10. oktobrī plkst. 14.00 Kapenieku kapsētā.
10. oktobrī plkst. 15.00 Teilānu kapsētā.
10. oktobrī plkst. 16.00 Seiļu kapsētā.
10. oktobrī plkst. 17.00 Salenieku kapsētā.
10. oktobrī plkst. 17.30 Opolos kapsētā.

10. oktobrī plkst. 14.00 Gailīšu kapsētā. 
10. oktobrī plkst. 14.30 Eisāgu kapsētā.
10. oktobrī plkst. 15.00 Antanišku kapsētā
10. oktobrī plkst. 16.00 Silajāņu kapsētā.

17. oktobrī plkst. 11.00 Stabulnieku kapsētā
17. oktobrī plkst. 12.00 Trūpīšu kapsētā.
17. oktobrī plkst. 13.00 Saunas-Vulānu kapsētā.
17. oktobrī plkst. 14.00 Krištobu kapsētā.
17. oktobrī plkst. 15.00 Brišku-Balckaru kapsētā.
17. oktobrī plkst. 16.00 Pastaru kapsētā. 

17. oktobrī plkst. 14.00 Žogotu kapsētā. 
17. oktobrī plkst. 14.45 Ondzuļu kapsētā.
17. oktobrī plkst. 15.30 Kristapeņu kapsētā.
17. oktobrī plkst. 16.10 Rutuļu kapsētā.
17. oktobrī plkst. 17.00 Eikšas kapsētā.

24. oktobrī plkst. 13.00 Bukšinu kapsētā. 
24. oktobrī plkst. 14.00 Galēnu kapsētā.
24. oktobrī plkst. 15.00 Maltas Trūpu kapsētā.

31. oktobrī plkst. 13.00 Petravsku kapsētā.
31. oktobrī plkst. 13.45 Sprindžu kapsētā.
31. oktobrī plkst. 14.30 Sila kapsētā.
31. oktobrī plkst. 15.30 Kokoriešu kapsētā.
31. oktobrī plkst. 15.30 Červoniku kapsētā.
31. oktobrī plkst. 16.15 Baibu kapsētā.
31. oktobrī plkst. 17.00 Riebiņu kapsētā.

Svecīšu vakari novada kapsētās


