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Noris vērienīgi Riebiņu vidusskolas 
teritorijas labiekārtošanas būvdarbi

Kā laba tradīcija Riebiņos ir
kļuvis Mākslinieku plenērs, kas
jau sesto gadu pēc kārtas te
pulcē māksliniekus. Šogad košu
un krāsainu vasaras izskaņu ra-
dīja 15 mākslinieki: Ilze Egle,
Anatolijs Borodkins, Elena Mo-
rozova (Rīga), Pāvels Ostapcevs
(Rēzekne), Ilona Abdulajeva
(Preiļi), Diāna Ragozina, Alina
Petkune, Alise Petkune, Simona
Petkune, Undīne Petkune (Dau -
gavpils), Kaspars Iljins (Jelga va),
kā arī četri Lietuvas mākslinieki:

Algirdas Gaižauskas, Vytautas
Poška, Nijolė Trinkūnienė un
Ilona Lukoševičienė.

Plenēra dalībnieki priecājās
par siltajām un saulainajām ple-
nēra dienām, kas ļāva gleznot
dabā, apmeklēt Riebiņu parku,
Pastaru vējdzirnavas un citas vie-
tas, ko mākslas darbos attēlot un
izjust ar savu redzējumu. Kopumā
tika radīti vairāk nekā 80 mākslas
darbi. Plenēra nolikums paredz,
ka vismaz viens katra autora māk-
slas darbs tiek dāvināts pasākuma

organizatoriem – pašvaldībai. Ple-
nērs tika organizēts ar Riebiņu no-
vada domes finansējumu.

Mākslinieki ļoti atzinīgi un
pozitīvi vērtē Riebiņu novada ple-
nēra organizēšanu, kas ļāva brīvi
gleznot, apmeklēt tuvākos Latga-
les kultūras objektus, izbaudīt ne
tikai daudzveidīgu kultūras pro-
grammu nedēļas garumā, bet arī
Latgales viesmīlību, labsirdību un
kopā pavadīto laiku ar sarunām,
dziesmām un dejām.

Mākslas plenērs «Radošais vasaras mirklis» Riebiņos 2020

Vasaras beigās uzsākti un šobrīd turpinās vē-
rienīgi būvdarbi Riebiņu vidusskolas teritorijā
saskaņā ar būvprojektu un veikto iepirkumu
«Riebiņu vidusskolas teritorijas labiekārtošana
un sporta laukuma pārbūve 1. kārta – lietus
ūdens kanalizācijas tīklu (no daudzfunkcionālā
laukuma līdz rezervuāram) izbūve un piebrau-
camo ceļu ierīkošana».

Būvprojektā paredzēts veikt Riebiņu vidusskolas
teritorijas labiekārtošanu un lietus ūdens kanalizā-
cijas tīklu izbūvi. Zemesgabala ziemeļu pusē, kur
ir esošais iebraucamais ceļš no Liepu ielas, pie sko-
las sporta zāles paredzēta skolēnu autobusa auto-
stāvvietas izbūve ar asfaltbetona segumu (demon-
tējot esošo asfaltbetona segumu). Rietumu pusē at-
tiecībā pret skolas ēku paredzēta laukuma un gājēju
celiņu atjaunošana, ierīkojot bruģakmens segumu
(demontējot esošo asfaltbetona segumu). 

Tāpat paredzēts uzstādīt solus, atkritumu urnas
un velosipēdu stāvvietas. Paredzēta esošo betona
elementu demontāža pie smilšu kastes un smilšu
kastes betona apmales atjaunošana. Lai novadītu
lietus ūdeņus no skolas labiekārtojamās teritorijas,
tiek projektēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma.
Lietus ūdens savākšanai paredzētas gūlijas un tek-
nes, no kurām lietusūdeņi tālāk tiek novadīti pro-
jektējamā lietus kanalizācijā un tālāk esošajā grāvī
(paredzēta grāvja tīrīšana). Pēc būvdarbu pabeigša-
nas būvdarbu zonā paredzēta zālāja atjaunošana. 

Saskaņā ar veikto iepirkumu, būvdarbus veic
firma SIA «Austrumu būvnieks» par kopējo līgum-
cenu 82 356,91 EUR (bez PVN), bet būvdarbu iz-
pilde saskaņā ar noslēgto līgumu jāpaveic līdz 2020.
gada 19. novembrim.

Lai arī labiekārtošanas darbi ir saskaņoti tā, lai
maksimāli netraucētu mācību procesam, pašvaldība
un izglītības iestāde aicina vecākus, skolēnus un pe-
dagogus būt iecietīgiem un saprotošiem. 

Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

Riebiņu vidusskolas teritorijā šobrīd notiek būtiski labie-
kārtošanas darbi, tomēr tie ir koordinēti, lai netraucētu
paralēli esošajam mācību procesam skolā. 

Riebiņu novada domi apmeklēja kolēģi
no Baltinavas pašvaldības

28. augustā Riebiņu novada
domi pieredzes apmaiņas brau-
cienā apmeklēja kolēģi no Balti-
navas novada. Kā uzsvēra cie-
miņi, šāda tradīcija apmeklēt
kādu pašvaldību ir katru gadu,
taču, ņemot vērā valstī izsludinā-
tos drošības pasākumus, nolemts
nedoties ārpus Latgales robežām
un apmeklēt Riebiņu novadu.

Baltinavas novada domes priekš-
sēdētāju Sarmīti Tabori un Balti-
navas pašvaldības darbiniekus sa-
gaidīja Riebiņu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps
Ivanāns, novada domes izpilddi-
rektors Juris Leicis un sabiedrisko
attiecību speciālists Rolands Naglis.

Novada domes vadība infor-
mēja viesus gan par novadu ko-
pumā, gan pašvaldības struktūru,
kā arī par projektiem un to reali-
zāciju, kultūras un sporta aktivi-
tātēm un tūrisma iespējām Rie-
biņu novadā. Bez novada admi-
nistrācijas ēkas, Baltinavas paš -
valdības vadība un speciālisti ap-
meklēja arī Riebiņu novada cen-

trālo bibliotēku, kultūras centru
un dzimtsarakstu nodaļu.

Jāpiebilst, ka baltinavieši izman-
toja iespēju un apmeklēja brāļu Vik-
tora un Oļega Boļšakovu seno spēk-
ratu kolekciju Silajāņos, kur bez
vecām automašīnām ir iespēja ap-
lūkot arī pirmos televizorus, radio
aparātus, rakstāmmašīnas un citus
senos sadzīves priekšmetus, kā arī
izvizināties ar automašīnu Volga.

Tāpat ciemiņi viesojās Rušonas
pagasta bioloģiskajā ZS «Juri»,
kur sieru gatavo no bioloģiskā pie -
na, ko dod desmit raibaļas, un sieru
sien pašu rokām. Protams, ciemi-
ņiem bija iespēja arī degustēt – gan
īpašo Jāņu sieru ar ķimenēm, gan
maigo Mocarellas, gan svaigo Ri-
cottas sieru.

Sabiedrisko attiecību 
speciālists Rolands Naglis

Baltinavas novada pašvaldības darbinieki, apmeklējot Riebiņu novada domi.

Riebiņu novada dome īsteno projektu Nr. 19-03-AL21-A019.2204-
000007 «Tiltiņu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā», kas
tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. ga-
dam apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2 «Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas» rīcības 2.2. «Apkārtējās vides infrastruktūras un
kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana» ietvaros.

Projekta mērķis ir labiekārtot Riebiņu parka teritoriju, izgatavot un uz-
stādīt trīs tiltiņus 53 m kopgarumā, tādējādi veicinot dzīves un atpūtas
kvalitāti vietējai kopienai, uzlabojot parka ainavu un piesaistot tūristus
apmeklēt Riebiņu novadu, tajā skaitā Riebiņu parku. 

Vasaras sezonā parkā notiek aktīvi būvdarbi. Paredzams, ka rudens
lapkriti iedzīvotāji un parka viesi varēs baudīt, izmantojot jaunos tiltiņus.
Viens no tiltiņiem tika uzstādīts jau jūlija nogalē, tādējādi Riebiņu novada
svētku apmeklētāji varēja novērtēt daļu no projekta gala rezultāta.

Tiltiņu izgatavošanu un uzstādīšanu veic SIA «Acron». Projekta ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir 23 050,50 EUR apmērā, no kurām 2305,05
EUR ir pašvaldības finansējums (10 % no attiecināmām izmaksām), sa-
vukārt 20 745,45 EUR ir publiskais finansējums. Projektu plānots īstenot
līdz 2020. gada 30. novembrim. 

Attīstības un plānošanas daļa 

Projekta ietvaros Riebiņu parkā kopumā tiks uzstādīti trīs koka tiltiņi

Jaunie tiltiņi uzlabos Riebiņu parka ainavu 

Turpinājums 2. lpp.
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Mākslas plenērs «Radošais vasaras mirklis» Riebiņos 2020

Atklājot mākslas plenēra dar -
bu izstādi Riebiņu centrālajā bib-
liotēkā, Riebiņu novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
uzsvēra: «Caur mūziku un māk-
slu cilvēks pietuvojās dievišķai
pasaulei. Mākslinieki, atainojot
dievišķās pasaules skaistumu, pa-
darīja to klātesošu gleznās. Ple-
nēra mērķis – bagātināt cilvēka
garīgo pasauli, popularizējot glez-
niecību ar Latgalei raksturīgo

dabu un arhitektūru, ir sasniegts».
Tāpat domes priekšsēdētājs pa-
teicās visiem māksliniekiem, kuri
atrada iespēju nu jau vairāku gadu
garumā piedalīties Riebiņu no-
vada plenēru norisēs, kā arī vi-
siem plenēra organizēšanā un no-
risē iesaistītajiem, uzsverot, ka ti-
kai kopā un komandas darbā ir
iespējams sasniegt mērķi.

Par sadarbību plenēra organi-
zēšanā pateicamies Riebiņu kul-
tūras centra kolektīvam: Ilgai

Pokšānei, Lienei Ivanovai, Ilzei
Piskunovai un Rūdolfam Beitā-
nam, multifunkcionālā jauniešu
centra «Pakāpieni» vadītājam Os-
karam Bērziņam, Riebiņu vidus-
skolas kolektīvam, Riebiņu cen-
trālajai bibliotēkai, kā arī priekš-
sēdētājam Pēterim Rožinskim. 

Mākslas plenēra darbu izstāde
līdz oktobrim ir apskatāma Rie-
biņu centrālajā bibliotēkā. Laipni
gaidīti! 

Attīstības un plānošanas daļa Mākslas plenēra «Radošais vasaras mirklis» mākslinieku un organizatoru
kopbilde izstādes atklāšanas dienā.

Sākums 1. lpp.

Apstiprināts veselības un sporta 
nedēļas organizēšanas projekts

Riebiņu novada dome šī gada augustā saņēma apstiprinājumu
projekta «Veselības un sporta nedēļas organizēšana Riebiņu no-
vadā» īstenošanai. Projekta konkursu organizēja biedrība «Lat-
vijas Sporta federācijas padome» kā Eiropas Sporta nedēļas
Latvijā nacionālais koordinators.

Projekta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus veselīgās un fiziskās ak-
tivitātēs, tādējādi uzlabojot zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu
dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un sportošanas vei-
dus, tādējādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu. Piešķirts finansējums
995,00 EUR apmērā pasākumu organizēšanai un norisei, kas tiek
līdzfinansēts no Eiropas Savienības Erasmus+ projekta «Eiropas
sporta nedēļa» un valsts budžeta līdzekļiem. Projektā paredzēto ak-
tivitāšu organizēšana tiek rīkota projekta «Eiropas Sporta nedēļa
2020» ietvaros.

Riebiņu novadā laika posmā no 23. līdz 30. septembrim tiks or-
ganizēta Veselības un sporta nedēļa. Tās ietvaros tiks organizētas fi-
zisko aktivitāšu dienas katrā Riebiņu novada izglītības iestādē, kā
arī citas publiskas aktivitātes:

Uz visām aktivitātēm tiek aicināts ikviens iedzīvotājs! Pasākumi
tiek organizēti, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Co-
vid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Projekta koordinatore Mārīte Pokšāne

Riebiņu novada dome pērnā
gada oktobrī iesniedza projekta
pieteikumu biedrības «Preiļu ra-
jona partnerība» atklātā projek-
tu konkursa Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam
19.2. pasākuma «Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju»
ietvaros – projektu Nr. 19-03-
AL21-A019.2205-000003 «Tau-
tas tērpu iegāde Riebiņu no-
vada Galēnu KN VPDK «Ami-
zieris»». Sākotnēji projektu vēr-
tēja biedrība «Preiļu rajona part -
nerība», pēc tam – Lauku atbalsta
dienests. Rezultātā – iesniegtais
projekts guva apstiprinājumu.

Projekta mērķis ir iegādāties
tautas tērpus un tautas deju apa -
vus Galēnu kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvam «Ami-

zieris», tādējādi uzlabojot kolek-
tīva materiāli tehnisko bāzi, piln-
veidojot kolektīva vizuālo tēlu,
saglabājot piederību savam pa-
gastam, popularizējot un attīstot
Latgales nemateriālo kultū-
ras mantojumu, tradīcijas novada
teritorijā un visas valsts mērogā.

Projekta ietvaros jau ir iegā-
dāti deju apavi gan sievām, gan
vīriem, ko izgatavoja SIA «Kris-
tāla kurpīte». Šobrīd turpinās tau-
tas tērpu izgatavošanas darbi
VPDK «Amizieris» dejotājiem,
ko veic firma SIA «Muduri». 

Projekta īstenošanas rezultātā
tērpu iegūšana padarīs Riebiņu
novada pašdarbības kolektīvu 

par kultūras tradīciju turpinātā-
jiem, kā arī turpmāk kolektīvam
tiks pilnvērtīgi novērtēts vizuā-
lais tēls, tiks saglabāts nemate-
riālais mantojums, jaunie tērpi
nodrošinās kolektīvu un to da-
lībnieku turpmāku darbību un 
ilgtspēju.

Projekta kopējās izmaksas ir
15 134,72 EUR, no tām attieci-
nāmās izmaksas – 15 000,00
EUR, no attiecināmajām izmak-
sām publiskais finansējums – 
13 500,00 EUR. 

Projekta īstenošana ir jāveic
līdz 2021. gada 27. janvārim. 

Attīstības un plānošanas daļa

Jau kopš 2018. gada rudens
Galēnu viesiem ir iespēja ap-
skatīt un izstaigāt Filozofijas
taku Galēnu parkā. Taka, kurā
apskatāmas koka skulptūras –
Roberta Mūka dzejas simboli,
apmeklētājiem ir pieejama visu
gadu un jebkurā diennakts
laikā. Tā kā skulptūras ir ar
specifisku simbolisku nozīmi
un ne visi takas apmeklētāji iz-
vēlas ekskursiju gida pavadībā,
Galēnu Kultūrvēstures bied-
rība Riebiņu novada Mazo
grantu programmas ietvaros īs-
tenoja projektu «Filozofijas ta-
kas informatīvo stendu izgata-
vošana un uzstādīšana». 

Projekta ietvaros tika uzstā-
dīts viens lielais un pieci mazāki
stendi. Lielajā stendā ietverta vis-
pārīga informācija par Galēnu
parku un tā vēsturi, kā arī īss Fi-
lozofijas takas apraksts. Savukārt
mazajos stendos, kuri izvietoti pie
skulptūrām, izlasāms īss skaidro-
jums par skulptūru simbolisko
nozīmi, kā arī jebkuram intere-
sentam ir iespēja ar viedierīci no-
skenēt QR kodu, tādā veidā gūs-
tot iespēju izlasīt kādu no Roberta
Mūka dzejoļiem, kurā pieminēts
aprakstītais simbols. Rezultātā –
takas apmeklētājiem ir iespēja ne
tikai gūt estētisko baudījumu, bet
viņiem tiek radīts arī priekšstats
par skulptūru simbolisko nozīmi,
kā arī par filozofa un dzejnieka
Roberta Mūka daiļradi.

Koka stendus izgatavoja Sta-
bulnieku pagasta ZS «Brāļi Ba-
loži», savukārt informatīvos sten-
dus – SIA «Zeize». Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 765,46 EUR,
no tiem – 600 EUR ir Riebiņu
novada domes finansējums. 

Kā projekta noslēdzošais pa-
sākums – 20. augustā tika orga-
nizēta Galēnu parka sakopšanas
talka, kurā piedalīties tika aicināti

ne tikai Galēnu Kultūrvēstures
biedri, bet jebkurš interesents,
tādā veidā aicinot vietējos iedzī-
votājus piedalīties savas apkārtē-
jās vides veidošanā. Kopumā ie-
saistījās 15 cilvēki, rezultātā sa-
kopjot parku gaidāmajiem ikga-

dējiem Galēnu pagasta svētkiem –
Bērtuļdienai.

Paldies visiem, kuri iesaistījās
projekta īstenošanā!

Mārīte Upeniece-Skutele,
projekta vadītāja

Iegādāti deju apavi Galēnu KN VPDK «Amizieris»

Galēnu parkā uzstādīti informatīvie stendi

24. septembrī plkst. 20.00 «Nakts orientēšanās ikvienam»
pie MJIC «Pakāpieni» Riebiņos. 

25. septembrī plkst. 17.30 aktivitāte senioriem – «Nūjošanas
koptreniņš senioriem» Rušonas pamatskolas sporta laukumā.

25. septembrī plkst. 16.00 «Futbola turnīrs novada jaunat-
nei» Galēnu pamatskolas sporta laukumā. 

26. septembrī plkst. 12.00 izglītojoša lekcija «Veselīga dzī-
vesveida stūrakmeņi» Kastīres bibliotēkā.

27. septembrī plkst. 11.00 Ģimeņu diena un kross pa Riebiņu
ielām ar Anitu Kažemāku Siliņu, pulcēšanās pie Riebiņu novada
domes.

29. septembrī plkst. 16.00 «Veloorientēšanās ar šaušanu
mērķī Riebiņu pagastā» Riebiņos.

Līdz ar stendu uzstādīšanu, Galēnu parka apmeklētājiem pieejama pla -
šāka informācija gan par parku un tā vēsturi, gan par filozofa un dzej -
nieka Roberta Mūka daiļradi.
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DOMES LĒMUMI
25. augustā notika kārtējā Riebiņu novada do-

mes sēde

Novada izglītības iestādēs mācību
process tiks īstenots klātienē

Domes sēdē tika apstiprināts Riebiņu novada
domes priekšsēdētāja vietnieka Jāzepa Ivanāna
21.08.2020. rīkojums Nr. 113 «Par mācību procesa
organizēšanu Covid-19 infekcijas ierobežošanai».

Iepriekšminētais rīkojums paredz, pamatojoties
uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteiku-
miem Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»:
no 01.09.2020. Riebiņu novada izglītības iestādēs
noteikt mācību procesa īstenošanas modeli A (klā-
tiene); līdz 25.08.2020. Riebiņu izglītības iestādēs
izstrādāt kārtību, kādā tiek organizēts mācību pro-
cess un ievērotas Covid-19 infekcijas izplatības ie-
robežošanas prasības; izglītības iestādes noteikto
kārtību iesniegt novada izglītības jautājumu koor-
dinatorei Evelīnai Visockai, ievietot skolas mājas-
lapā un ar dokumentu iepazīstināt izglītojamos, dar-
biniekus un vecākus.

Apstiprina skolēnu pārvadājumu 
maršrutus

Izskatot sagādes un loģistikas speciālista A. Le-
pera lēmumprojektu, domes sēdē tika apstiprināti
astoņi skolēnu pārvadājumu maršruti.

Maršruts: Riebiņu vidusskola–Silajāņi–Antāni–
Kotļarova–Bikova–Nalobņa–Červoniki–Krevi–Rie-
biņu vidusskola. Tiek veikts pirmdienās no rīta un
piektdienas pēcpusdienā. Brauc 12 skolēni. Vienas
nedēļas reiss ir 65 km, izmaksas – 48,75 EUR.

Maršruts: Riebiņu vidusskola–Kalna Randari–Pie -
ni ņi–Remenieki–Rumpīši–Līči–Riebiņu vidusskola.
Maršrutā brauc 15 skolēni. Maršruts vienā dienā ir
60 km, izmaksas – 45,00 EUR dienā.

Maršruts: Caunes–Gailīši–Antonišķi–Gaiļmui -
ža–Pizāni–Preiļi–Riebiņu vidusskola. Maršrutā
brauc 38 skolēni. Maršruts vienā dienā ir 90 km, iz-
maksas – 72,00 EUR dienā.

Maršruts: Kassalieši–Sīļukalns–Upenieki–Sali-
nieki–Gribolva–Mičuļevka–Galēnu pamatskola.
Maršrutā brauc 12 skolēni. Maršruts dienā ir 72 km,
izmaksas – 47,00 EUR dienā.

Maršruts: Marinski–Soboļovka–Maltas Trūpi–
Pustinka–Sondori–Briškas–Galēnu pamatskola.
Maršrutā brauc 20 skolēni. Maršruts vienā dienā ir
40 km, izmaksas – 26,40 EUR dienā.

Maršruts: Galēnu skola–Priževoiti–Soboļovka–
Lomi Bortnieki–Dravnieku pamatskola–Pastari–Pol-
korna–Čaunāni–Galēnu pamatskola. Maršrutā brauc
19 Galēnu pamatskolas skolēni, kā arī tiek nodroši-
nāta septiņu Dravnieku skolēnu nogādāšanu līdz
skolai. Maršruts vienā dienā ir 58 km, izmaksas –
38,28 EUR dienā.

Maršruts: Preiļi–Anspoki–Aizkalne–Aglonas
stacija–Bašķi–Rušonas pamatskola. Brauc 35 sko-
lēni. Maršruts vienā dienā ir 90 km, izmaksas –
72,00 EUR dienā.

Maršrutā Krištobi–Dravnieki tiek kompensēti
degvielas izdevumi divu Dravnieku pamatskolas
izglī tojamo vecākam skolēnu nogādāšanai uz / no
izglītības iestādes. Maršruts dienā ir 20 km, izmak-
sas – 2,20 EUR dienā.

Apstiprina centra «Pakāpieni»
logo maiņu

Pēc jauniešu domes un novada jauniešu izteiktās
iniciatīvas radīt spilgtāku tēlu novada jauniešu cen-
tram, tika nolemts mainīt iepriekšējo logo, piesaistot
reklāmas speciālistus un izveidojot mūsdienīgu un
saistošu jaunu centra logo, kas veicinātu Riebiņu
novada jaunatnes iniciatīvu centra «Pakāpieni» at-
pazīstamību citu novadu un apmeklētāju vidū, ne-
mainot centra nolikumu un centra darbības vīziju,
bet gan to tikai papildinot.

Domes sēdē nolemts apstiprināt Riebiņu novada
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra «Pakā-
pieni» logo maiņu.

Iesaistīsies ES struktūrfondu projektā
Domes deputāti nolēma uzsākt Riebiņu vidus-

skolas dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īs-
tenotās darbības programmas «Izaugsme un nodar-
binātība» 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa «Samazi-
nāt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasākumus» projektā Nr.
8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai» ar 2020. gada 1. sep-
tembri. Par projekta atbildīgo personu Riebiņu vi-
dusskolā nolemts apstiprināt skolas direktori Inetu
Anspoku.

Apstiprina un saskaņo dokumentus
Domes deputāti apstiprināja saistošo noteikumu

Nr. 10/2020 «Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Rie-
biņu novadā» projektu. Tāpat sēdē tika apstiprināts
Riebiņu vidusskolas nolikums, kā arī saskaņots Rie-
biņu vidusskolas attīstības plāns 2020./2021.–
2022./2023. m. g.

Domes sēdē pieņemts lēmums pilnvarot domes
priekšsēdētāju apstiprināt Riebiņu novada domes no-
likumus, iekšējās kārtības un uzskaites noteikumus.

Piešķir tirdzniecības atļauju
Domes sēdē pieņemts lēmums atļaut zemnie-

ku saimniecības «Madaras» autoveikalam tirdznie-
cību laika periodā no 2020. gada 20. augusta līdz
2021. gada 19. augustam ar pārtikas un pirmās ne-
pieciešamības precēm, alu Sīļukalna un Galēnu pa-
gastā šādos maršrutos:

otrdienās: Vecbeču ciemā – plkst. 11.10, Čau-
nānu ciemā – plkst. 11.40, Teilānu ciemā – plkst.
11.50, Broku ciemā – plkst. 12.10, Aizpuriešu cie-
mā – plkst. 12.40, Aizpurviešu ciemā – plkst. 13.00,
Kapinieku ciemā – plkst. 13.20, Griģu ciemā – plkst.
13.35 un Bojāru ciemā – plkst. 14.00;

trešdienās: Zeimuļu-Puzāku ciemā – plkst.
11.00, Voveru ciemā – plkst.  11.30, Priževoitu cie-
mā – plkst. 12.00, Maltas Trūpu ciemā – plkst. 12.40,
Soboļevkas ciemā – plkst. 12.50 un Marinsku cie -
mā – plkst. 13.10;

piektdienās: Čaunānu ciemā – plkst. 11.10, Tei-
lānu ciemā – plkst. 11.25, Broku ciemā – plkst.
11.35, Kapinieku ciemā – plkst. 12.10, Griģu cie-
mā – plkst. 12.50, Seiļu ciemā – plkst. 13.15, Ereļu
ciemā – plkst. 13.35 un Vecbeču ciemā – plkst.
13.50.

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

Riebiņu novadā «Elektronikas šķiratlona»
2. posmā sašķiroti 10549 kilogrami elektroiekārtu

Riebiņu novada iedzīvotāji «Elektronikas šķiratlons» 2. posma ietvaros
aktīvi nodeva dažādu nolietojušos vai nevajadzīgu elektrotehniku.

Riebiņu novadā noslēdzies Latvijas Zaļā
punkta kopā ar veikaliem «top!» un SIA «Eco
Baltia vide» rīkotās kampaņas Vislatvijas «Elek-
tronikas šķiratlons» 2. posms. Tā laikā ti-
ka nodrošināta elektroiekārtu izvešana iedzīvo-
tāju pieteiktajās adresēs. Kopumā Riebiņu no-
vadā elektroiekārtu izvešana bija pieteikta 
40 adresēs, kurās kopā pārstrādei nodoti 10 549
kilogrami dažāda veida tehnikas. 

Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodo-
šanas brīdī tika reģistrēts veikalu tīkla «top!» dā-
vanu kartes 20 EUR vērtībā izlozei, ko ieguva
Elita. Savukārt lielāko iekārtu apjomu (~780 kg)
Riebiņu novadā sašķiroja Juris, kurš iegūs «top!»
dāvanu karti 30 EUR vērtībā. Ar uzvarētājiem kam-
paņas rīkotāji sazināsies individuāli.

Vislatvijas «Elektronikas šķiratlona» otrais
posms vairāk nekā 20 Latvijas novados notiek no

šī gada jūnija līdz novembrim, kad nolietotās elek-
troiekārtas bezkontakta veidā var nodot mājsaim-
niecību un uzņēmumu adresēs.

Kampaņas organizētāji pateicas Riebiņu novada
iedzīvotājiem par plašo atsaucību un dalību pro-
jektā, aicinot turpināt šķirot mājsaimniecībā uz-
krātos atkritumus un tādējādi rūpēties par tīru vidi
novadā un zaļu Latviju kopumā.

Vislatvijas «Elektronikas šķiratlonu» no šī gada
aprīļa rīko Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar
SIA «Eco Baltia vide» un veikaliem «top!». 

20. maijā noslēdzies kampaņas pirmais posms,
kurā iedzīvotāji nolietoto elektroniku varēja nodot
vairāk nekā 40 atkritumu šķirošanas laukumos visā
Latvijā. 

Kopumā 1. posmā tika sašķirotas 142,72 tonnas
elektroiekārtu, savukārt kopumā kampaņā pārstrā-
dei jau nodotas 243,5 tonnas tehnikas. 



4. 2020. gada septembris

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 SEPTEMBRī
Riebiņu KC
F 25. septembrī plkst. 20.00–00.00 balle kopā ar brā-

ļiem Puncuļiem un DJ Rūdis. Ieejas maksa – 4 EUR. Sī-
kāka informācija – afišās. 

R. Mūka muzejs
F No 4. septembra līdz 4. oktobrim izstāde «Tan-

dēms». Aleksandrs Logvins – 35 gadi stikla pasaulē.

Rušonas KN 
F 26. septembrī plkst. 15.00 Rušonas amatierteātra

izrāde "Iz sitīņa".

Riebiņu centrālā bibliotēka
F Septembrī skatāma Līgas Egles gleznu izstāde «Sa-

jūti pasauli» un Daira Kadiķa lāzergriešanas tehnikā vei-
doto svečturu izstāde «Gaismas spēle». Tāpat aicinām
apskatīt pastāvīgo izstādi «Mūzikas skaņas».

F 15. septembrī plkst. 14.00 muzikāli literārs pasā-
kums «Šodien pazūdu dzejā». Piedalās dzejnieces – bib-
liotekāres Anita Betlere, Rita Cvetkova un Biruta Čau-
nāne. Muzikālo noskaņojumu radīs Rolands Naglis.

Ar visiem septembrī 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».

22. augustā Koknesē notika
Vislatvijas senioru vokālo an-
sambļu sadziedāšanās svētki, ko
organizēja Latvijas Pensionāru
federācija. Aicināti piedalīties
bija visu Latvijas reģionu kolek-
tīvi, tomēr pandēmijas dēļ vis-
mazāk tika pārstāvēta Rīga un
Kurzeme, taču kopskaitā pieda-
lījās 47 kolektīvi. 

Sevišķi aktīvi bija vidzemnieki
ar 16 ansambļiem un zemgalieši –
ar 13 ansambļiem, kamēr Latgale
bija pārstāvēta ar 10 ansambļiem,
no kuriem divi – «Iedvesma» (Li-
litas Valaines vadībā) un «Ilūzija»
(Līgas Gžibovskas vadībā) pārstā-
vēja Riebiņu novadu. 

Katram kolektīvam bija jāsniedz
viens priekšnesums individuāli,
un beigās viss reģions dziedāja ko-
pīgu dziesmu. «Ilūzijas» repertuā -
rā bija sagatavota dziesma «Dzī-
votprieks», pēc kuras izpildījuma
pie mums pienāca klāt šīs dzies-
mas autors – Pīzāna kungs, kas
bija gandarīts par mūsu izvēli un
labo izpildījumu. Pats autors dzīvo

Salaspilī, dzied senioru ansamblī,
kā arī sacer dziesmas. Otrs vokā-
lais ansamblis «Iedvesma» dzie-
dāja dziesmu «Un tieši tāpēc»,
bet kopējā Latgales novada dzie-
dātā dziesma «Pateik maņ tys kal-
neņš», ko diriģēja Līga Gžibov-
ska, vareni ieskandināja Kokne-
ses estrādi. Protams, neizpalika
senioru himnas «Nevis slinkojot
un pūstot» nodziedāšana.

Pēc koncerta dalībniekiem bija
iespēja apmeklēt Likteņdārzu, kur
no līdzi atvestajiem ziediem Dau -
gavas krastā tika veidots ziedu

paklājs saules veidā. Arī tur tika
skandētas dziesmas. Jāpiebilst, ka
bez garīgā baudījuma, pasākuma
organizatori bija parūpējušies arī
par sadzīviskām vajadzībām un
Covid-19 izplatību ierobežojo-
šiem pasākumiem. 

Lielu pateicību izsakām Riebi -
ņu novada abu vokālo ansambļu
vadītājām, kā arī pašvaldībai par
piešķirto autotransportu svētku
apmeklējumam.

Valentīna Skutele, vokālā
ansambļa «Ilūzija» dziedātāja

Senioru vokālie ansambļi «Ilūzija» un «Iedvesma».

Sapņi mēdz būt dažādi. Lie-
los sapņus – mūsu labākās ieceres
un karstākās vēlmes kāds no ma-
las nemaz nevar piepildīt, bet
mazos sapnīšus par jaukām lie-
tām vai interesantiem piedzīvo-
jumiem varam viens otram pa-
līdzēt īstenot.

Jau septīto gadu nodibinā-
jums «Viduslatgales pārnovadu
fonds» ar ziedotāju atbalstu varēja
īstenot mazos sapņus bērniem ar
īpašām vajadzībām. Šogad tie bija
15 bērni no Preiļu, Riebiņu, Lī-
vānu un Vārkavas novada. Bērni
sapņoja par derīgām jaunām vai
iepriecinošām lietām: tika uzdā-
vināts skrejritenis, telefoni, plan-
šetdatori, dators, dīvāni, atpūtas
un mācību stūrītis, divritenis, pe-
dāļu traktors, bezvadu skandas.

Divi bērni izvēlējās piedzīvot ko
īpašu – lidojumu Aerodium atrak-
cijās un viesošanos bobsleja trasē
Siguldā – tā gan notiks tikai ru-
denī.

Ir liels prieks, ka globālā vīru -
sa pandēmija, kas ietekmēja mūs
visus, nav izmainījusi ne ziedotā -
ju dāsnumu, ne piesaistītā ziedo-
juma apmērus. Tā ir laba zīme –
cilvēku sirdis nav nocietinājušās,
mēs esam spējīgi domāt viens par
otru un būt solidāri. Labdarības
akcijā «Piepildīt sapni-7» iesais-
tījās 36 ziedotāji. Savukārt seši
atbalstītāji ar kārumiem bērniem
iepriecināja noslēguma pasākuma
dalībniekus. Kopumā tika sazie-
doti 2782,21 EUR. Lielākais zie-
dojums bija 500,00 EUR, mazā-
kie – «melnie» centi ziedojumu

kastītēs, kas faktiski bija viens no
lielākajiem ziedojumiem – 442,21
EUR. Tas tikai pierāda, ka katrs
cents ir no svara, lai īstenotu sapņus.

«Piepildīt sapni-7» noslēguma
pasākums notika 22. augustā Lī-
vānu mākslas un amatniecības
centrā. Akcijā iesaistītie bērni,
viņu vecāki, brāļi, māsas un drau -
gi tika cienāti ar saldumiem un
baudīja Saldus burvju māksli-
nieka Haralda un viņa asistentes
Baibas uzvedumu ar pārsteidzo-
šiem burvju trikiem.

Labdarības akcija «Piepildīt
sapni» daudzu gadu garumā var
īstenoties, pateicoties Borisa un
Ināras Teterevu fonda atbalstam.

«Viduslatgales pārnovadu
fonds»

Īsi pirms jaunā mācību gada
sākuma, no 17. līdz 20. augus-
tam Nordplus Junior program-
mas projekta «Zivju nozīmī-
gā loma mūsu dzīvē» (The sig-
nificant role of fish in our lives)
ietvaros, projekta Nr.: NPJR-
2019/10139. Dravnie ku pamat-
skolas (projekta koordinējošais
partneris) un Riebiņu vidusskolas
skolēni ciemojās pie projekta part-
neriem – Puka skolas (Puka kool)
Igaunijā. Ņemot vērā neparasto
situāciju saistībā ar Covid-19,
brauciens tika rūpīgi plānots un
tajā iekļautās aktivitātes tika pie-
lāgotas atbilstoši apstākļiem, kā
arī ievērojot visus nepieciešamos
piesardzības pasākumus, tādējādi
radot vienlīdz drošu un patīkamu
laika pavadīšanas vidi kopīgo
projekta mērķu sasniegšanai.

Igaunijā ieradāmies 17. augustā,
kur mūs pie skolas ēkas sirsnīgi
sagaidīja Puka skolas audzēkņi,
viņu skolotāji un svinīgi uzrunāja
skolas direktore M. Keres. Pirmā
diena aizritēja spēlēs un pastaigās
brīvā dabā, labāk iepazīstot skolas
apkārtni un vienam otru. Katra gru -
pa prezentēja savu mājas darbu –
stāstījumu ar bildēm un aprak-
stiem par to, ko esam paveikuši
gada laikā kopš mūsu pirmās tik-
šanās reizes Latvijā, kādas akti-

vitātes un pasākumus esam noor-
ganizējuši projekta īstenošanas
laikā savas skolas un novada ietva -
ros un kā aizvadījuši vasaru pie
un uz ūdeņiem, makšķerējot vai
vienkārši baudot ūdens priekus.

Nākamajā dienā devāmies iz-
glītojošā braucienā uz Tartu. Da-
bas Vēstures muzejā mūs uzņēma
angļu valodā runājošs gids, kurš
ar uzskatāmiem piemēriem un in-
teresantiem faktiem bagātināja
mūsu priekšstatu par dabā pastā-
vošajām likumsakarībām, zivju
daudzveidību un to mijiedarbību
ar apkārtējo vidi. Visu dzirdēto un
redzēto vēlreiz varējām pārdomāt
un savā starpā pārrunāt, nestei-
dzīgi pastaigājoties pa Tartu Uni-
versitātes Botānisko dārzu un
braucot pa pilsētas kanālu ar laivu.

Trešdienu aizvadījām gan iz-
glītojošās ekskursijās, gan aizrau-
jošos braucienos ar plostu un mo-
torlaivu pa lielāko ezeru, kas at-
rodas tikai Igaunijas teritorijā, –
Vertsjervu (VÕRTSJÄRV). Tā
platība ir 270 km² un tajā dzīvo
35 zivju sugas, no kurām populā-
rākās ir līdaka, zandarts, plaudis,
zutis un rauda. Vertsjerves ezera
muzeja (Limnoloģijas stacija; lim -
noloģija – zinātnes nozare, kas pē -
ta iekšzemes ūdenstilpnes) gide iz -
rādīja muzeja pamatekspozīciju,

kuru veido dzīvas Igaunijas sald -
ūdens zivis, izmitinātas kopumā
23 dažādos akvārijos, tajā skaitā
divos grīdas akvārijos un divos
lielos cilindra formas akvārijos.
Apmeklējot vietējo zivju audzē-
tavu, tās saimnieki deva mums
unikālu iespēju klātienē vērot zve-
jas tīklu izcelšanu no ezera un
zivju loma iekraušanu, pašiem at-
rodoties laivā, tādējādi tuvumā
aplūkojot visdažādākās Vertsjer-
ves ezerā mītošās zivis. Bet jau
vakarā ar dziesmām un salūtu tika
atzīmēta Igaunijas neatkarības at-
jaunošanas gadadiena.

Mūsu vizītes Igaunijā pēdējās
dienas rītā nācās parādīt savu
sportiskumu un izturību, jo devā-
mies garā pārgājienā pa vietējo
lauku apkārtni, pa ceļam izpildot
dažādus komandu uzdevumus un,
nepagurstot zem vasaras saules,
veiksmīgi pārnākt mājās. Dienas
noslēgumā pārrunājām piere-
dzēto, izvērtējām sasniegto un
plānojām turpmāko, bet atvadījā-
mies ar dziesmām un dejām. Visi
dalībnieki saņēma sertifikātu par
piedalīšanos projekta mobilitātes
aktivitātē Igaunijā.

Jāpiebilst, ka projekta mērķis
ir pilnveidot skolēnu zināšanas
par vietējos ūdeņos dzīvojošajām
zivīm, saprast dabas resursu no-

zīmi un lomu ikdienā, kā arī ap-
zināties ar tiem saistītos ikviena
pienākumus un atbildību. Tā kā
šis ir starptautisks projekts, darba
valoda ir angļu valoda, kas dod
skolēniem iespēju paplašināt sveš -
valodu zināšanas un gūt starptau-
tisku pieredzi darbā ar kaimiņ-
valsts projekta partneriem, kā arī
iegūt jaunus draugus un neaizmir-
stamus iespaidus.

Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu
Ministru padomes finansējumu un
Riebiņu novada pašvaldības līdz-
finansējuma atbalstu. Ziemeļu Mi-

nistru padomes projekta finansē-
jums – 6520,00 EUR – piešķirts
Nordplus Jauniešu izglītības apakš-
programmas «Mobilitātes aktivitā-
tes» klašu apmaiņas (Nordplus 
Junior Mobility activity, Class ex-
change) ietvaros. Projekta realizē-
šanas termiņš ir no 2019. gada au-
gusta līdz 2020. gada decembrim
(līdz ar Covid-19 infekcijas izpla-
tību projekta īstenošanas perio-
dam tika piešķirts pagarinājums).

Projekta vadītāja  Arnita Znotiņa

Noslēgusies akcija «Piepildīt sapni-7»

Dziedot dzimu, dziedot augu!

Projekta ietvaros bērni apmeklē Igauniju

Dravnieku pamatskolas un Riebiņu vidusskolas audzēkņi ar vienaudžiem
no Puka skolas (Puka kool) Igaunijā.

Vairāk informācijas pieejams projekta partneru skolu un projekta
mājaslapā: https://nordplusfishproject.weebly.com/ 

Aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai
«Gada brīvprātīgais 2020»

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina Latvijas iedzīvo-
tājus un organizācijas pieteikt labākos brīvprātīgā darba veicējus
un organizētājus, kuri laika posmā no 2019. gada 1. novembra līdz
2020. gada 28. oktobrim aktīvi darbojās sabiedrības labā, kā arī
brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.

Izvirzīt godināšanai «Gada brīvprātīgais 2020» brīvprātīgā darba
veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā
organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Pieteikt savus kandidātus
var līdz 2020. gada 28. oktobrim tiešsaistē, aizpildot pieteikuma anketu
portālā www.brivpratigie.lv/lv/godinasana, kur pieejams arī godināšanas
nolikums. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pietei-
kuma saņemšanu. 


