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Darbu sācis CVK uzziņu tālrunis 
par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību domes vēlēšanu
kārtību, no 26. marta līdz 6. jūnijam darbosies Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 67049999. Tālrunis strādās katru
dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00, bet 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00,
4. un 5. jūnijā – no plkst. 7.00 līdz 24.00. Uzziņu tālruņa operatori
būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot savu vēlēšanu
apgabalu, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus, uzzināt, kā pieteikt
vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu apgabalā pieder nekustamais
īpašums. Tāpat varēs uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu no
ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, drošības
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un iegūt atbildes
uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautājumiem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas norisināsies sešās valsts-
pilsētās un 35 novados.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti
dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot
Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šī gada 7. martā) vai
kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem,
kuri vēlas izmantot iespēju balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder
nekustamais īpašums, no 27. marta līdz 27. maijam jāreģistrējas bal-
sošanai šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams
tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai
klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pirmo reizi varēs balsot jebkurā
sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot
gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos
pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu
vēlēšanu apgabalu vēlētāji var noskaidrot arī Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 
5. jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī
iespēju nobalsot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības
vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties
balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesakās ie-
priekš – no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties varēs Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas
vēstniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot oficiālo elek-
tronisko adresi.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu
iecirknī, būs iespēja pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

Laura Zaharova,
Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļas vadītāja

Mazo grantu projektu pasākumu, kurā tiek
sumināti un apbalvoti labākie projektu īstenotāji –
Latvijas iedzīvotāji, kuri rakstījuši un īstenojuši
pašvaldību līdzfinansētos projektus savas dzīves
vides uzlabošanai, ieguldot brīvprātīgo darbu. Līdz
ar epidemioloģisko situāciju valstī, šajā gadā kon -
kurss netika rīkots, bet pašvaldību Mazo grantu
2020 projekti tik un tā tika vērtēti un apbalvoti. Šajā
gadā katras pašvaldības iesniegtos projektus vērtēja
reģionālie koordinatori, sākotnēji tos vērtējot katra
reģiona ietvaros un tad virzot uz reģionālo vērtēšanu. 

No Riebiņu novada Mazo grantu 2020 īstenotajiem
projektiem apbalvošanai tika izvirzīts Galēnu pagasta
iniciatīvas grupas (IG) «Kaimiņi» projekts «Priecājies
un spēlējies kopā ar draugu», cīnoties par 1., 2. vai 
3. vietu Latgales reģionā.  Pēc reģionālo koordina-
toru vērtēšanas, Galēnu pagasta iniciatīvas grupa
«Kaimiņi» ar projektu «Priecājies un spēlējies
kopā ar draugu» ieguva 1. vietu Latgales reģionā,
iegūstot balvu 500,00 EUR vērtībā.

Jāteic, ka IG «Kaimiņi» ieceri pie bērnu rotaļu
laukuma uzsāka pirms trim gadiem, kad tika atjaunoti
un nokrāsoti esošie (vecie metāla) elementi laukumā:
šūpoles mazajiem bērniem, nokrāsots un salabots
pievilkšanās stienis un slidkalniņš, nokrāsots un at-
jaunots esošais karuselis, kur izgatavotajiem koka
dēļiem karuselī tika iegravētas latvju spēka zīmes,
atjaunoti un no jauna uzstādīti trīs soliņi. Uzstādīts
līdzsvara baļķis, uzstādīts jauns šūpoļu komplekts
ar slidkalniņu. Šo ideju īstenošanai tika piešķirts
pašvaldības mazo grantu projektu līdzfinansējums
600,00 EUR apmērā, pašu ieguldījums – gan finan -
sējums, gan darbaspēks. 

Savukārt 2020. gadā IG «Kaimiņi» projekta
ietva ros uzstādīja jaunus rotaļu laukuma elementus
no dabai draudzīga materiāla – koka. Tīkla piramīda,

līdz svara šūpoles, šūpoles balansieris un šķēršļu
taka. Izmantojot traktortehniku, tika novāktas vecās
ābeles, nolīdzināta un izirdināta augsne, iesēts zālājs,
iestādīti augļkoki un skujkoki, uzstādīta atkritumu
tvertne, pilnīgi labiekārtojot draudzīgu un drošu vidi
bērniem ar visiem elementiem. Pašvaldības līdzfi -
nansējums pro jekta īstenošanai bija 600,00 EUR,
bet pašu iegul dījums: gan darbaspēks, gan finan sē -
jums arī liels, jo izdarīts un ieguldīts milzīgs darbs –
laukums ir ieguvis jaunu, pievilcīgu skatu un
kvalitatīvu vidi bērniem. IG «Kaimiņi» šo paveica
ar neatlaidīgu spēku, darbu un entuziasmu. No sirds
apsveicam un priecājamies par Galēnu pagasta
iniciatīvas grupu «Kaimiņi»!

Jāpiebilst, ka šim konkursam šogad ir jauninā -
jums – katra reģiona labākā projekta pašvaldībai tiek
piešķirta naudas balva 3000,00 EUR vērtībā. Lat-
gales reģionā šo balvu ieguva Riebiņu novada dome.
Ar šo naudas balvu pašvaldība organizēs papildus
Mazo grantu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi»,
lai Riebiņu novada iedzīvotājiem un to apvienībām
palīdzētu īstenot ieceres un paveikt nelielus projektus
pašu spēkiem, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu.
Par šī konkursa izsludināšanu informācija būs vēlāk.

«Sabiedrība ar dvēseli – Latvija» ir Latvijas
pašvaldību apvienība, kas darbojas pēc brīvprātības
principa, apvienojot tās pašvaldības, kuras savu
ikgadējo budžetu ietvaros piešķir līdzekļus iedzīvotāju
iniciatīvu jeb «mazo projektu» īstenošanai. Šo
iniciatīvu Latvijā ieviesa Nīderlandes fonds «Konin-
klijke Nederlandsche Heidemaatschappij» (KNHM).
No 2006. līdz 2014. gadam KNHM organizēja
«Sabiedrība ar dvēseli» programmu Latvijā, bet pēc
fonda aiziešanas no Latvijas to turpina pašvaldības.

Attīstības un plānošanas daļa

Mazo grantu 2020 projektam «Priecājies un spēlējies
kopā ar draugu» Latgales reģionā 1. vieta

Galēniešu realizēto projektu novērtē ne tikai bērni, bet arī pieaugušie – pašvaldību apvienība «Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija» iniciatīvas grupas «Kaimiņi» projektu «Priecājies un spēlējies kopā ar draugu» atzina par
labāko Latgales reģionā.

Šogad visas Latvijas pašval dības
atbalsta Lielo Talku, kas startēs
24. aprīlī plkst. 9.00 visā Latvijas
teritorijā. Tāpat kā pērn, arī šogad

jāņem vērā visi drošības priekšnosa -
cījumi, kas būs aktuāli uz Lie lās Talkas

norises brīdi, taču Riebiņu novada dome aicina vi-
sus, kuri vēlas un var talkot, aprīļa pēdējā sestdienā
vienoties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā.

Lielā Talka šogad individuālajiem talkotājiem ir
radījusi iespēju saņemt savus talkas atkritumu
savākšanas maisus. Visi SOLO talkotāji no 19. līdz
24. aprīlim varēs saņemt savu īpašo talkas maisu
vei kalos «Maxima» (izņemot «Maxima Express»
formāta veikalus), veicot simbolisku pirkumu vismaz
0,10 eiro apmērā. Jāņem vērā, ka maisu skaits ir iero -
bežots. Un pats galvenais nosacījums – jānogādā
maiss ar savāktajiem atkritumiem kādā no tuvākajām
oficiāli reģistrētajām atkritumu savākšanas talkas
vietām.

Oficiāli reģistrētās atkritumu savākšanas talkas
vietas Riebiņu novadā:

• Lielceļa Rudzāti–Stirniene posms Aizpurie-
ši–Kassalieši un meža ceļš Aizpurieši–Vilciņi.

• Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde.
• Galēnu pagasta Mičuļevkas pietura.
• Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde.
• Silajāņu pagasta Kotļerova.
• Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde.
• Pie MJIC «Pakāpieni» Riebiņos.
• Riebiņu parks.
• Riebiņu kapsēta.
• Gailīšu kapsēta.
• Aglonas stacija (aiz bibliotēkas).
Jebkuru neskaidrību gadījumā zvanīt Lielās

Talkas koordinatoram  Riebiņu novadā – Rolandam
Naglim (mob. 26173320) vai pagastu teritoriālo
pārvalžu va dītājiem.

Atkritumu savākšanas talkas vietas Riebiņu novadā

Riebiņos īpaši Lieldienām tapusi mākslas darbu izstāde uz
lielformāta dekoratīvajām olām. Riebiņu centrā ir uzstādītas vai-
rākas mākslinieka Voldemāra Kokoreviča apgleznotas lielizmēra
dekoratīvās olas.

Uz košajiem svētku dekoriem atspoguļotas Riebiņiem raksturīgas
ainavas un objekti. Svētku noformējumu papildina kultūras centra
mākslinieces Lienes Ivanovas veidotie lielformāta ziedi. Milzīgs pal-
dies par sadarbību dekorāciju uzstādīšanā jāsaka Riebiņu novada do-
mes komunālās un tehniskās daļas komandai.

Riebiņu novada kultūras centrs aicina gan lielus, gan mazus doties
pastaigā pa Riebiņiem aplūkot krāšņās Lieldienu dekorācijas, smelties
iedvesmu, saules spēku, pavasara sajūtu un piedalīties foto konkursā.

Līdz 8. aprīlim nofotografējies atraktīvi pie kādas no olām, iesūti
bildi Riebiņu novada kultūras centra Facebook lapā – radošāko foto
autori saņems pārsteiguma balvas no Riebiņu KC Lieldienu zaķa.
Lieldienu rotājumi apmeklētājus priecēs līdz pareizticīgo Lieldienām.

Riebiņu KC

Īpašs Lieldienu noformējums Riebiņu centrā – Voldemāra Kokoreviča ap-
gleznotas lielizmēra dekoratīvās olas.

Greznie Lieldienu rotājumi Riebiņos

Aktuālākā informācija www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.
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Turpinot vakcināciju pret Covid-19,
ar Veselības ministrijas rīkojumu tiks
atvērta nākamā prioritārā grupa – ie-
dzīvotāji ar hroniskajām saslimšanām.
Tas nozīmē, ka gan ģimenes ārsti, gan
ārstniecības iestādes pakāpeniski, ņemot
vērā pieejamo vakcīnu apjomu, varēs
uzsākt vakcinēt iedzīvotājus, kam ir hro-
niskas saslimšanas.

Jauna grupa tiek vērta vaļā, ņemot vērā
vairāku esošo prioritāro grupu jau līdzšinē-
jos vakcinācijas apjomus – vairāk nekā 
32 000 vakcīnu pirmās devas saņēmuši ve-
selības aprūpes darbinieki, no tiem vairāk
nekā 18 000 ir saņēmuši arī otro devu, 38 000
vakcīnas saņēmuši seniori, pirmo vakcīnu
saņēmuši vairāk nekā 67 % ilgstošas sociā-
lās aprūpes centru klienti un darbinieki.

Šobrīd vietnē manavakcina.lv un pa
bezmaksas tālruni 8989 pieteikušies vairāk
nekā 23 000 iedzīvotāju, kuri norādījuši
savu piederību iedzīvotāju grupai ar hro-
niskām saslimšanām. Kopumā prioritāro
grupu plānošanas dokumentā ir norādīti
vairāk nekā 166 000 iedzīvotāju ar dažā-
dām hroniskām saslimšanām, līdz ar to 
Veselības ministrija aicina visus Latvijas
iedzīvotājus, kuriem ir hroniskas saslim-
šanas, neatlikt pieteikšanos vakcinācijai
pret Covid-19 un reģistrēties tagad vietnē
manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai pie 
ģimenes ārsta. Tie iedzīvotāji, kuri pietei-
kušies manavakcina.lv vai pa tālruni 8989
un nebija norādījuši savu piederību šai 
hronisko saslimšanu grupai, aicināti pār-
skatīt savu pieteikumu un atzīmēt savu 

atbilstību hronisko saslimstību grupai.
Iedzīvotāju atbilstību hronisko sa-

slimstību grupai noteiks divos veidos:
1. Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi

vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989,
dati tiks salīdzināti ar informāciju vienotajā
veselības nozares elektroniskajā informā-
cijas sistēmā – pret pieejamajiem hronisko
slimību reģistriem un izrakstītajiem kom-
pensējamajiem medikamentiem;

2. Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi
pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsts vadīsies
atbilstoši SPKC rekomendācijām hroniski
slimo pacientu vakcinācijai.

Veselības ministrija, nosakot prioritāri
vakcinējamās sabiedrības grupas, ir vadī-
jusies pēc medicīniskām un epidemiolo-
ģiskām indikācijām, ātrāk aicinot vakcinēt
iedzīvotājus, kuriem Covid-19 inficēšanās
saistīta ar smagiem veselības traucēju-
miem, piemēram, seniori, personas ar hro-
niskām slimībām, personas, kurām tiek
veiktas nopietnas medicīniskas manipulā-
cijas.

Līdz ar jaunās grupas atvēršanu vakci-
nēties aicināti iedzīvotāji, kas slimo ar
ļaundabīgu audzēju, hroniskām elpošanas
ceļu slimībām, hroniskām sirds asinsvadu
sistēmas slimībām, hroniskām nieru slimī-
bām, hroniskām aknu slimībām, hroniskām
nervu sistēmas slimībām, cukura diabētu,
imūnsupresiju, aptaukošanos un smagām
psihiskām slimībām.

Turpinot iedzīvotāju uzaicināšanu vak-
cinēties, iedzīvotājiem nosūtījums vakci-
nācijai pret Covid-19 nebūs nepiecie-
šams, ja:

1. Par iedzīvotāju, kurš pieteicies ma-
navakcina.lv vai pa tālruni 8989, ir infor-
mācija par datu esamību vienotajā veselības
nozares elektroniskajā informācijas sistēmā;

2.Par iedzīvotāju, kurš pieteicies mana-
vakcina.lv / 8989, ir informācija par datu esa-
mību vienotajā veselības nozares elektronis-
kajā informācijas sistēmā par atprečotām
kompensējamo medikamentu receptēm pē-
dējā kalendārā gada laikā;

3. Persona tiek vakcinēta ģimenes ārsta
praksē;

4. Persona ārstējas stacionārā, ārstējo-
šais ārsts sadarbībā ar pacientu var lemt
par vakcināciju pret Covid-19, nosūtot pa-
cientu vakcinācijai ārstēšanās laikā atbil-
stoši iekšējai kārtībai attiecīgajā stacionārās
ārstniecības iestādē.

Citos gadījumos hroniska pacienta Co-
vid-19 vakcinācijai nepieciešams nosūtī-
jums. Par to iedzīvotāji tiks informēti īsziņā
vai e-pastā. Ja ārsta rīcībā nav medicīnisko
datu, kas apliecina hroniskas slimības esa-
mību, pacientam var lūgt uzrādīt citu ārstu
sniegtos konsultāciju slēdzienus vai izrak-
stus, kas pamato hroniskas slimības esa-
mību nosūtījuma izsniegšanai.

Veselības ministrijas 
Vakcinācijas projekta birojs

Vakcinācijai tiek atvērta jauna prioritārā grupa – iedzīvotāji ar hroniskajām saslimšanām

Daugavpils «Eiropas kultūras galvaspilsēta
2027» pieteikumam izveidojusi Latvijā vēsturiski
lielāko sadarbības tīklu un nozīmīgajam titulam
kandidēs kopā ar Rēzekni un visu Latgales reģionu.

Latgales reģiona pašvaldības parakstījušas sa-
darbības memorandu, vienojoties par kopīgu sadar-
bību Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 program-
mas veidošanā. Sadarbības memorandu parakstījuši
Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Aglonas no-
vada, Baltinavas novada, Balvu novada, Ciblas no-
vada, Dagdas novada, Daugavpils novada, Ilūkstes
novada, Kārsavas novada, Krāslavas novada, Līvānu
novada, Ludzas novada, Preiļu novada, Rēzeknes
novada, Riebiņu novada, Rugāju novada, Vārkavas
novada, Viļakas novada, Viļānu novada un Zilupes
novada domju priekšsēdētāji.

«Kā Eiropas kultūras galvaspilsētas titula kan-
didāti, mēs radām starptautiskas nozīmes kultūras
programmu Latgales reģionā. Tā veicinās laikme-
tīgu kultūras notikumu un produktu radīšanu un
pieejamību, kultūras un radošo industriju nozarē
strādājošo profesionālo izaugsmi, iedzīvotāju mūž -
izglītību kultūras jomā un pilsonisko aktivitāti,»
skaidro Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Dukšinskis.

Latgales plānošanas reģiona administrācijas va-
dītāja Iveta Maļina-Tabūne apliecina, ka šis ir Lat-
galei stratēģiski svarīgs projekts un Latgales paš -
valdības kopīgi popularizēs Latgales reģiona kul-
tūras mantojumu, laikmetīgo mākslu un tradīcijās
balstītu kultūras un radošā tūrisma piedāvājumu,
attīstot Daugavpili un Latgali kā starptautiski atpa-
zīstamu galamērķi.

Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027
pieteikuma koncepcijai dots nosaukums «LINGUA
FRANCA: meklēt, radīt, runāt». Daugavpils vēlas
kļūt par 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu,
lai kopā ar Latgali radītu un arī visai Eiropai rādītu

to, kā sabiedrībā ar viedokļu dažādību kultūra un
māksla kļūst par pamatu kopīgai valodai jeb Lingua
Franca. Daugavpils kā Eiropas kultūras galvaspilsēta
aicina uz kopradīšanu un sadarbību visās valodās ru-
nājošus cilvēkus, lai dažādie burti, zilbes, vārdi un
teikumi savītos šodienai nozīmīgos stāstos par ilgt -
spējīgu kopīgu dzīvi, kurā cilvēki ar prieku rūpējas
viens par otru un dabu, kurā māksla un zinātne palīdz
viena otrai atrast atbildes uz veselīgai nākotnei sva-
rīgiem jautājumiem un kurā kultūra un māksla palīdz
pielikt punktu nesaskaņām, jautājuma zīmi neskaid-
rajam un izsaukuma zīmi cilvēcībai. Daugavpils ar
tās bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu, dinamisko
attīstību un aktīvajām kopienām ciešā sadarbībā ar
Rēzekni un Latgales reģionu ir apņēmības pilna iegūt
titulu «Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027». 

Plašāka informācija – daugavpils2027.eu.

Diāna Soldāne,
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa

pieteikuma izstrādes darba grupas koordinatore

Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam
pretendēs kopā ar Rēzekni un visu Latgali

Katrai pašvaldībai tika piešķirts burts. Riebiņu novadu
ar burtu «R» prezentē Riebiņu KC māksliniece – nofor-
mētāja Liene Ivanova.

Turpinās aktivitātes
veselības projekta ietvaros 

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, tādejādi popularizējot
veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesais-
tot sabiedrību pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas un slimības profi-
lakses pasākumos.

Projekta kopējās izmaksas ir 116 432,00
EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda fi-
nansējums ir 85 %, tas ir 98 967,20 EUR,
bet 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.

2020. gada oktobrī tika uzsāktas fizisko

aktivitāšu nodarbības Riebiņu novadā: Ga-
lēnu pagastā, Sīļukalna pagastā, Riebiņu
pagastā un Rušonas pagastā. Taču no pērnā
gada oktobra otrās puses šīs aktivitātes ne-
tika īstenotas, ņemot vērā ārkārtas situāciju
un epidemioloģisko situāciju valstī. Līdz
ar to aktivitātes projekta ietvaros uz laiku
tika apturētas. Bet ar 2021. gada marta bei-
gām ir atsākušās fizisko aktivitāšu nodar-
bības, kuras notiek ārā, ievērojot visus no-
teikumus. Jācer, ka drīz vien varēs īstenot
arī pārējās projektā paredzētās aktivitātes:
nometnes par veselīgu uzturu un garīgo

veselību pieaugušajiem, nodarbības par at-
karībām bērniem un jauniešiem, veselīga
uztura nodarbības, mākslas terapijas no-
darbības un sirds veselības lekcijas. 

Aicinām ikvienu par projekta ietvaros
plānoto aktivitāšu norisi sekot līdzi infor-
mācijai Riebiņu novada mājaslapā
www.riebini.lv.

Attīstības un plānošanas daļa
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16. martā videokonferences režīmā no-

tika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Lemj par valsts budžeta 
aizņēmumu projekta realizācijai

Saskaņā ar likuma «Par valsts budžetu
2021. gadam» 12. panta trešās daļas 5. pun-
ktu Riebiņu novada dome vēlas saņemt
valsts budžeta aizņēmumu vienam noteik-
tam prioritāram investīciju projektam, kas
atbilst pašvaldības attīstības programmas
investīciju plānam, ar maksimālo aizņē-
mumu summu 400 000 EUR apmērā.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums ie-
sniegt apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Ag-
lonas un Riebiņu pašvaldības finanšu ko-
misijai saskaņojuma saņemšanai un lūgt
atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos
Riebiņu novada attīstības programmas in-
vestīciju plānā paredzēto projekta «Atpūtas
vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un
Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu
novadā» iesniegšanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Tāpat pieņemts lēmums ņemt aizņē-
mumu iepriekš minētā projekta realizācijai
400 000 apmērā EUR, saskaņā ar VARAM
piešķirto valsts aizdevuma finansējuma sa-
dalījumu pa gadiem. Aizņēmuma atmaksas
termiņš – 15 gadi, pamatsummas atmaksu
uzsākot ar 2022. gada maiju. Aizņēmuma
atmaksu garantē no Riebiņu novada pašval-
dības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem,
bet kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rie-
biņu novada domes priekšsēdētājam.

Apstiprina piešķirtās 
dotācijas sadali

Domes sēdē tika skatīts jautājums par Rie-
biņu novada domei piešķirtās dotācijas Co-
vid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku
novēršanas pasākumu īstenošanai sadali.

2021. gada 28. janvārī ar Ministru ka-
bineta rīkojumu Nr. 54 Finanšu ministrijai
no valsts budžeta programmas «Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem» tika piešķirts
finansējums 5 000 000 EUR apmērā, lai
Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un
seku novēršanas pasākumu īstenošanai no-
drošinātu vienreizējas papildu dotācijas
piešķiršanu pašvaldībām, kurām izlīdzinā-
tie ieņēmumi ir vismaz par 10 % zemāki
salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātajiem
ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir
augstāks par vidējo valstī. No piešķirtajiem
līdzekļiem 4 370 404 EUR jeb 87,4 % tika
paredzēti Latgales pašvaldībām, tajā skaitā
Riebiņu novadam – 158 791 EUR.

Novada domes deputāti nolēma, ka, pa-
matojoties uz to, ka 2021. gada Riebiņu
novada domes budžetā nevarēja iekļaut vi-
sas plānotās aktivitātes, (ko daļēji izraisīja
iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinā-
šanās pašvaldību budžetos par 5 % un izlī-
dzinātā maksājuma samazinājums), novir-
zīt valsts budžeta dotāciju Covid-19 krīzes
pārvarēšanai 158 791 EUR apmērā šādiem
mērķiem: apgaismojuma ierīkošanai Sīļu-

kalna ciemata Latgales ielā; projektēšanas
darbiem Dravnieku pamatskolas pārveido-
šanai par sociālo māju, pārbūves darbu uz-
sākšanai; Galēnu ģimenes ārsta prakses
pieejamības nodrošināšanai; Riebiņu kul-
tūras centra apgaismojuma un aizkaru no-
maiņai. Minētajām aktivitātēm veikt iepir-
kuma procedūru un pēc nepieciešamā fi-
nansējuma apjoma noskaidrošanas, izdarīt
attiecīgus grozījumus 2021. gada pašval-
dības budžetā.

Tāpat nolemts paredzēt rezervi nepa-
redzētajiem izdevumiem Covid-19 krīzes
pārvarēšanai 20 000 EUR apmērā.

Organizē zemes gabalu 
nomas tiesību izsoles

Domes deputāti apstiprināja lēmumu rī-
kot zemes nomas tiesību izsoli 2021. gada
25. martā zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 7680020103, 76800030188,
76800040415 Stabulnieku pagastā Riebiņu
novadā; 2021. gada 26. martā zemes vienī-
bām ar kadastra apzīmējumu 76780010203,
76780010140 Sīļukalna pagastā Riebiņu no-
vadā un 2021. gada 30. martā zemes vienī-
bām ar kadastra apzīmējumu 76700070259,
76700070365 Rušonas pagastā Riebiņu no-
vadā. Domes sēdē tika apstiprināti zemes
nomas tiesību izsoles noteikumi, kā arī no-
lemts nomas tiesību izsoli organizēt Privati-
zācijas un atsavināšanas komisijai.

Veiks grozījumus 
saistošajos noteikumos

Domes sēdē nolemts precizēt Riebiņu
novada domes 2021. gada 19. janvāra sais -
tošos noteikumus Nr. 1/2021 «Grozījumi
Riebiņu novada domes 2018. gada 17. jū-
lija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018
«Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem»» saskaņā ar VA-
RAM ieteikumiem.

Saskaņā ar VARAM sniegto atzinumu
par Riebiņu novada domes 2021. gada 19.
janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/2021 «Gro-
zījumi Riebiņu novada domes 2018. gada
17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018
«Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem»» precizēšanu Riebiņu
novada domei ir jāizstrādā jaunie saistošie
noteikumi par sociālo garantiju nodrošinā-
šanu bāreņiem un bez vecāku gādības pali-
kušajiem bērniem, kā arī audžuģimenēm.

Nolemts, ka Riebiņu novada domes
2021. gada 19. janvāra saistošo noteikumu
Nr. 1/2021 «Grozījumi Riebiņu novada do-
mes 2018. gada 17. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr. 12/2018 «Par Riebiņu novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabal-
stiem»» 8. un 9. nodaļa ir spēkā līdz jaunu
saistošo noteikumu apstiprināšanai par so-
ciālo garantiju nodrošināšanu bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
kā arī audžuģimenēm. 

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

Traktortehnikas ikgadējās Valsts tehniskās ap-
skates laiki un vietas Riebiņu novadā 2021. gadā
(skat. tabulā).

Uz skati jābūt traktortehnikai un šādiem doku-
mentiem: traktortehnikas reģistrācijas apliecība, at-
tiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība
un spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas
polise. Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar
maksājuma kartēm.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā
obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās
prasības (vismaz 2 m x 2 cilvēki, lietojam sejas mas-
kas utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās
ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas
situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt
pakalpojumu sniegšanas procesu. 

Papildus uzziņas pa tālruni: 28621858 vai
28653191. 

VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta 
Latgales reģiona nodaļa Preiļos

Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Riebiņu novadā
Novads Ciems Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Riebiņu Riebiņi 07.04. 10.30 06.05. 10.30 Pie darbnīcu angāriem (Ziedu iela 4)

Riebiņu Silajāņi 07.04. 12.30 06.05. 12.30 Pie pagasta teritoriālās pārvaldes (Miera iela 1)

Riebiņu Pieniņi 07.04. 13.30 06.05. 13.30 Pie veikala

Riebiņu Gaiļmuiža 06.05. 14.30 Pie skolas

Riebiņu Stabulnieki 08.04. 10.30 08.05. 09.00 Pie veikala (Draudzības iela 1)

Riebiņu Dravnieki 08.04. 12.00 08.05. 10.30 Pie darbnīcām

Riebiņu Aglonas stacija 21.04. 13.00 21.05. 11.30 Pie stacijas (Dzelzceļa iela 3)

Riebiņu Kastīre 21.04. 14.00 21.05. 13.00 Pie kokzāģētavas

Riebiņu Galēni 29.04. 11.00 20.05. 11.00 Pie pagasta teritoriālās pārvaldes (Liepu iela 1)

Riebiņu Lomi 29.04. 12.30 20.05. 13.00 Pie bijušā veikala (Vecticībnieku iela 1)

Riebiņu Stikāni 15.04. 11.00 13.05. 11.00 Pie darbnīcām

Riebiņu Brokas 15.04. 13.00 13.05. 13.00 Pie bijušā veikala
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Kļūsti par brīvprātīgo
līdzgaitnieku!

Kļūsti par brīvprātīgo līdzgaitnieku un
palīdzi veidot drošāku sabiedrību! Ar savu
atrašanos līdzās, līdzgaitnieks sniedz atbalstu
probācijas klientam un iedrošina viņu uz -
labot sociālās prasmes un pieņemt at bildīgus
lēmumus, palīdz risināt dažādus praktiskus
jautājumus, veicina pozitīvi pa vadīt brīvo
laiku un saskatīt dzīvē jaunas iespējas.

Kļūstot par brīvprātīgo līdzgaitnieku, tu ap-
gūsi līdzgaitnieka mācību programmu, kas būs
aizraujošs sevis izzināšanas un komunikācijas
prasmju uzla bošanas piedzīvojums, kas būs tev
noderīgs arī ārpus brīvprātīgā līdzgaitnieka dar-
bības īstenošanas.

Uzzini vairāk un piesakies:
https://www.vpd.gov.lv/lv/lidzgaitnieciba.

Atskats uz Latgales tūrisma statistiku 2020. gadā

PASĀKUMI APRĪLĪ
Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 7. aprīļa skatāma izstāde «Augu atspiedumi mā-

lā» – projekta «Eco travel» ietvaros veidoti darbi, bet no 8. aprīļa –
foto un zīmējumu izstāde «Es redzēju tevi… (I saw you…)» projekta
«Noķer mani, ja vari – putnu stāsts» ietvaros.

F Bibliotēkā skatāmas novadpētniecības izstādes: «Riebiņu bib-
liotēka laiku lokos» – no 6. aprīļa, bet no 27. aprīļa – foto izstāde
«Emociju gamma VII». 

F No 9. aprīļa apskatāma Mārītes Pokšānes sasniegumu izstāde
«Ceļš līdz uzvarai».

F 13. aprīlī plkst. 15.00 tiešsaistes lekcija «Krūts vēzis: profi-
lakse». Lekciju vada Anastasija Kuzmenko.

Ar visiem aprīlī paredzētajiem pasākumiem, literārajām 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 lūgums sekot informā-
cijai afišās!

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

Latgales Tūrisma asociācija ik gadu tū-
risma sezonas noslēgumā apkopo statistiku.
2020. gads viennozīmīgi bija pārmaiņu, iz-
aicinājumu un pielāgošanās gads. Vispasau-
les pandēmijas ieviestās korekcijas skāra arī
Latvijas, tostarp Latgales tūrisma nozari.

Gada sākumā vēl nekas neliecināja par spē-
jajām izmaiņām, kādas sagaida gan tūrisma,
gan citas nozares. Ja ziemā daudzi tūrisma uz-
ņēmēji aktīvi gatavojās jaunās tūrisma sezonas
atklāšanai, pavasarī starp nozares pārstāvjiem
valdīja visai drūms noskaņojums. Pavasarī sā-
kās iepriekš veikto rezervāciju masveida atcel-
šana, kādēļ daudziem tūrisma uzņēmējiem radās
nopietnas bažas par iespējām nodrošināt finan-
siālu stabilitāti.

Ierobežotā vai pilnīgi pārtrauktā tūrisma
plūsma atstājusi ilglaicīgas sekas uz tūrisma no-
zari. Lai arī 2020. gadā Latgalē viesojās tuvu
pie viena miljona tūristu, salīdzinot ar 2019.
gadu, tas ir kritums pat par 40 %. Savukārt tieši
ārzemju tūristu skaita ziņā, kritums ir pat par
82 %. Proti, balstoties uz Latgales pilsētu Tū-
risma informācijas centru statistikas datiem,
2019. gadā Latgali apmeklēja vairāk nekā 57
tūkstoši ārzemju tūristu, savukārt 2020. gadā –
tikai 10,5 tūkstoši ārzemju tūristu. Ārvalstu viesu
trūkumu vissmagāk izjuta lielās viesnīcas, jo ci-
tos gados apmēram puse no viesnīcu viesiem,
bija tieši ārzemju tūristi. Tāpat 2020. gadā smagi
tika ietekmēts kultūras tūrisms un 90 % no vi-
siem masu pasākumiem.

Tomēr, lai arī statistikas dati izskatās visai
draudīgi, ir jāuzsver, ka 2020. ir īpašs izņēmuma
gads, kura sniegtā pieredze un mācība ir iespēja
turpināt attīstīties un pilnveidot vietējo (iekš-
zemes) un Baltijas valstu tūrisma saikni.

Pateicoties Baltijas valstu valdību lēmu-
mam, uz kādu laiku saglabāt, tā saucamo, Bal-
tijas burbuli, gada pirmajā pusē Latgales pilsētās
viesojās salīdzi noši daudz tūristu no Lietuvas
un Igaunijas. To Asociācijai apstiprināja vairāku
pilsētu tūrisma informācijas centri (Rēzeknes,
Daugavpils, Ludzas, Viļakas u.c.). Tomēr, ne-
skatoties uz tūristu skaita pieaugumu vasaras
sākumā, gada griezumā ir redzams tūristu skaita
samazinājums. Balstoties uz Latgales pilsētu
Tūrisma informācijas centru statistiku, no Lie-
tuvas 2020. gadā bija par 8 % mazāk tūristu,
nekā 2019. gadā, bet no Igaunijas – par 14 %
mazāk tūristu, nekā 2019. gadā. Vislielākais ār-
zemju tūristu kritums ir no Krievijas Federāci-
jas, kopā – 77 %. Interesanti, ka 2020. gadā
vienīgais tūristu pieaugums ir no Norvēģijas –

kāpums par 33 %. Lai arī ārzemju tūristu skaits
2020. gadā ir izteikti samazinājies, kopumā Lat-
galē viesojušies tūristi no 52 pasaules valstīm.
Latgali apmeklējuši tūristi arī no tik eksotiskām
valstīm kā: Brazīlija, Ēģipte, Dienvidkoreja,
Turcija, Armēnija, Izraēla.

Salīdzinot ar 2019. gada statistikas datiem,
šogad ir vērojama tendenču maiņa naktsmītņu
izmantošanā. Ja līdz šim tūristi vienā naktsmītnē
visbiežāk uzkavējās ne vairāk kā divas dienas,
tad 2020. gads ieviesis pārmaiņas, un tūristi
naktsmītnēs izvēlējušies uzturēties ilgāku laika
posmu. Krāslavas novada Tūrisma centrs seci-
nājis, ka salīdzinoši liels skaits tūristu izvēlē-
jušies izmantot naktsmītņu pakalpojumus ne-
dēļas garumā vai pat ilgāk. Līdz ar to vidējas
ietilpības naktsmītņu noslodze (jo īpaši gada
pirmajā pusē), ir bijusi lielāka, nekā iepriekšējos
gados.

Visbiežāk Latgalē viesojās ģimenes ar bēr-
niem, individuāli pāri un nelielas draugu grupas.
Kā atzīst Preiļu novada Tūrisma informācijas cen-
tra pārstāvji, 2020. gadā bija izteikti liels indivi-
duālo ekskursiju pieprasījums. Tomēr, atšķirībā
no citiem gadiem, grupas bija daudzreiz kompak-
tākas un nepārstāvēja konkrētu tūroperatoru brau-
cienus, bet vairāk individuālus ceļotājus (nelielas
mājsaimniecības, draugu kompānijas).

2020. gadā cilvēki vislabprātāk izvēlējās būt
laukos, pie dabas, atpūsties aktīvi. Līdzās pie-
augošajam dabas tūrisma pieprasījumam, ak-
tualitāti nav zaudējis arī gastronomiskais jeb
kulinārais tūrisms, labsajūtas un atpūtas tūrisms,
kā arī apskates saimniecības, ražotnes un pasā-
kumi.

Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūras Tūrisma departamentu, 2020.
gadā ir uzsākta aktīva reģionu tūrisma piedā-
vājuma popularizēšana. Arī 2021. gadā gan Lat-
gales Tūrisma asociācija, gan LIAA Tūrisma
departaments plāno īstenot vairākas mārketinga
kampaņas, kas balstītas tieši uz vietējā tūrisma
piedāvājuma aktualizēšanu un tā ilgtspējīgu at-
tīstību. Kā jau minēts, ne mazāk svarīgi ir no-
stiprināt Baltijas burbuli un veicināt citu ārval-
stu viesu interesi par Latviju un Latgali, kā aiz-
raujošu ceļojuma galamērķi.

2021. gadā Latgalē ceļotājus sagaida vairāk
nekā 900 dažādi tūrisma objekti, Latgale ir drošs
tūrisma un atpūtas galamērķis ar daudzveidīgu
un aizraujošu piedāvājumu ikkatram ceļotājam.

Latgales Tūrisma asociācija

Noslēdzies projekts «Debašu Līderu
skola 2020/2021», kurā piedalījās un ko
veiksmīgi absolvēja arī Riebiņu vidus-
skolas skolotāji un skolēni. 

Projekta «Debašu Līderu skola» ietva-
ros skolēni un skolotāji no visas Latvijas
apgūst debašu prasmes – argumentāciju,
publisko runu, kritisko un loģisko domā-
šanu un mediju pratību, gūst zināšanas par
vides, politikas un ekonomikas aktualitā-
tēm, kā arī uzlabo savas angļu valodas pras-
mes starptautiskā līmenī atzītu debašu lek-
toru un treneru vadībā, jo visas projekta
aktivitātes notiek angļu valodā. Tāpat bū-

tisks projekta ieguvums ir katrai dalībskolai
pieejamais debašu mentoru – pieredzējušu
debatētāju atbalsts, uzsākot debašu kustību
savā skolā un piedaloties nacionāla līmeņa
debašu turnīros. 

Projekta absolvente – skolotāja M. Rač -
ko par projektu izsakās šādi: «Iespēja pie-
dalīties projektā bija neatsverama! Pirm-
kārt, projektā iegūtās zināšanas ir būtiski
uzlabojušas uzstāšanās prasmes (tagad
zinu, kā strukturēt vēl efektīvāk publisko
runu). Otrkārt, projektā guvām lielisku in-
formāciju un skaidrojumu par loģikas kļū-
dām. Iespējams, ka pirms projekta mēs pat

neaizdomājāmies par domāšanas kļūdām,
ko pieļaujam. Un, protams, iespēja prak-
tiski debatēt, bija lieliska.»

Projektu «Debašu Līderu skola
2020/2021» īsteno biedrība «Latvijas De-
bašu asociācija» (publiski zināma ar no-
saukumu «QUO Tu domā?») ar British
Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu
kopš 2015. gada.

Kā norāda projekta galvenā atbalstītāja
British Council pārstāvniecība Latvijā di-
rektore Zane Matesoviča, tad «Debašu Lī-
deru skola» ir viens no ilglaicīgākajiem pro-
grammas People to People Cultural Enga-

gement 2016-2021 projektiem, kas palīdz
jauniešiem no dažādām kopienām attīstīt
21. gadsimta prasmes un sniedz iespēju dar-
boties kopēju mērķu vārdā, veidojot ne tikai
savas prasmes un pārliecību, bet arī sek-
mējot iespējas ietekmēt procesus sev apkārt
un kļūt par aktīviem sabiedrības līderiem.»

Jāpiebilst, ka ar absolvēšanas sesiju un
projekta noslēgumu nekas nebeidzas, jo,
kā norāda projekta «Debašu Līderu skola
2020/2021» vadītāja Ieva Elizabete Ērgle,
ikvienam interesentam ir daudzas un da-
žādas iespējas, kā turpināt stiprināt debašu
prasmes arī pēc projekta.

Riebiņu vidusskolas dalībnieki veiksmīgi absolvē projektu «Debašu Līderu skola 2020/2021»

Pasaules latviešu jaunatnes kustība «2x2» aicina gan Latvijā, gan ārze-
mēs dzīvojošos jauniešus piedalīties virtuālajā seminārā «Ciešsaistē: Šeit
un tagad». Tiešsaistes seminārā būs iespēja satikt savējos, veidot jaunas
draudzības, kā arī apgūt jaunas prasmes, tradīcijas un daudz ko citu.

«Apstākļi, kuros šobrīd dzīvojam ir ierobežojuši ne tikai iespēju sekmīgi
un ierasti uzturēt esošās draudzības un kontaktus, bet arī krietni slāpē jaunu
draudzību rašanos. Veidojot šo semināru, vēlamies dalībniekiem rast jaunu
vidi un telpu, kurā būt kopā, iepazīt jaunus cilvēkus, mijiedarboties, stiprināt
savas zināšanas, prasmes un paplašināt redzējumu par sevi, par latvietību, par
pasauli,» saka semināra vadītājs Eduards Krūmiņš.

Virtuālā semināra «Ciešsaistē: Šeit un tagad» ietvaros notiks koplekcijas
par dažādām tēmām ar sabiedrībā pazīstamiem viedokļu līderiem – Latvijas
Valsts prezidentu Egilu Levitu, žurnālisti Evu Johansoni, sociālās psiholoģijas
profesoru Ivaru Austeru, kā arī uzņēmēju un investoru Andri K. Bērziņu.

Tāpat dalībniekiem būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās, kuras vadīs
savas jomas eksperti. Radīt interaktīvus mākslas darbus, gūstot priekšstatu par
radošajām tehnoloģijām, kopā ar Elīnu Ingelandi no programmēšanas skolas
Learn IT. Jaunākās komunikācijas tendences un platformas, kā arī vērtīgus at-
tālinātās saskarsmes padomus varēs apgūt pie komunikācijas ekspertes Vandas
Daukstas. Ar psihoterapeiti Katrīnu Žaltkovsku kopīgiem spēkiem būs iespēja
pētīt, kas ar cilvēku notiek stresā, krīzēs un kā psiholoģiski pielāgoties pārmai-
ņām. Radio personība un etnomūziķis Ēriks Zeps radīs digitālo telpu diskusijām
par tradīcijām Latvijā un pasaulē, kā arī dos ieskatu latviešu tradicionālajās
īpatnībās. Savukārt ēdiena stiliste un recepšu autore Linda Vilmansone-Virbule,
kulinārijas blogeris Rojs Puķe, jaunu garšu meklētāja Karlīna Latsone un Lat-
vijas garšu pazinējs Ritvars Toms Logins kopā ar semināra dalībniekiem
metīsies garšu izzināšanā. Attālināti, bet tikpat gardi!

Kopīgās aktivitātes ikkatru sestdienas un svētdienas vakaru sāksies plkst.
18.00 pēc Latvijas laika, kas dos iespēju pievienoties no visdažādākajām pa-
saules malām. Aicināti pieteikties gan ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie latviešu
jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Vairāk informācijas par pasākumu un
pieteikšanās anketu var meklēt 2x2 Facebook lapā vai 2x2pasaule.lv.

Pasaules latviešu jaunatnes kustība «2x2» 
aicina uz īpašu tiešsaistes semināru


