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Rimšu ģimene no Galēnu pagasta saņem
Valsts prezidenta apsveikumu Ziemassvētkos
Par stabilu Rīgas pils tradī-

ciju kopš Latvijas Valsts prezi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas
prezidentūras laikiem ir kļuvusi
svētku egles iedegšana kopā ar
dižģimenēm no visiem Latvijas
novadiem un pilsētām Rīgas pils
laukumā. Egles iedegšanas pa-
sākumā piedalās katra novada
labākās, stiprākās, kuplākās un
radošākās daudzbērnu ģimenes,
par kurām Valsts prezidents ir
saņēmis atsauksmju vēstules no
novadu pašvaldībām.

Riebiņu novada Galēnu pa-
gasta Soboļevkas ciemā dzīvo
Rimšu ģimene – Aleksandrs un
Sandra, kuri audzina trīs bērnus:
Edīti, Kristapu un Unu. Alek-
sandrs kopj piemājas saimnie-
cību, audzē lopus, nodarbojas ar
biškopību un audzē ķiplokus, bet
Sandra strādā Galēnu pamatskolā
par skolotāju. Brīvajā laikā aktīvi
piedalās pašdarbībā: mamma un
bērni dzied folkloras kopā «Vyds -
muiža» un ar savu balsi kuplina
arī Vidsmuiža baznīcas kori. Mei -
ta Edīte dzied Riebiņu novada
Ga lēnu pagasta bērnu grupā «Ri-
tentiņi», savukārt Sandra ir liels
atbalsts šai bērnu grupai, jo viņa
darina tērpus un brauc līdzi uz pa-
sākumiem. Sandras darinātie tērpi
izdaiļo bērnu uzstāšanos, tāpat
Sandra ir liela rokdarbniece: viņa
šuj, ada un veido.

Visi trīs Rimšu ģimenes bērni
mācās Galēnu pamatskolā: Edīte
ir 7. klases audzēkne un ir Sko-
lēnu padomes mācību darba koor-
dinatore, ļoti atbildīgi veic savus
ikdienas pienākumus, mācās Vi-
ļānu Mūzikas un mākslas skolā,
ir daudzu starpnovadu mākslas
plenēru konkursu laureāte. Kris-
taps mācās 4. klasē, kā arī Viļānu

Mūzikas un mākslas skolā apgūst
saksofona spēli, ir daudzu starp-
novadu konkursu laureāts, spēlē
Viļānu Mūzikas un mākslas sko-
las pūtēju orķestrī. Abi bērni
2019. gadā tika Viduslatgales pār-
novadu fonda ievēroti un atbalstīti
ar vienreizēju naudas prēmiju iz-
augsmei un atbalstam mūzikas un
mākslas jomā. Kristaps un Edīte
2019. gadā par piedalīšanos kon-
kursos un olimpiādēs tika nomi-
nēti naudas prēmijām ne tikai
Riebiņu novadā, bet arī Viļānu
novada pašvaldībā. Mazākā mā-
siņa Una mācās sešgadīgo bērnu
grupiņā Galēnu pamatskolā, arī
viņas aizraušanās ir mūzika, jo
piedalījusies konkursos «Cālis».
Visi trīs bērni ir sabiedriski aktīvi
un līderi savās vienaudžu grupās.

Sandrai ir īpašs talants telpu
noformēšanā un viņa nekad neat-
saka savu padomu un palīdzību,
izrotājot svētkiem telpas, piedalās
Vidsmuižas baznīcas rotāšanā svēt-
kos un ikdienā, viņas veidotās ziedu

kompozīcijas rotā gan baznīcu,
gan skolas telpas, gan arī pagasta
kultūras namu. Rimšu ģimene katru
gadu sniedz atbalstu savam pa-
gastam, kad tiek svinēti novada
svētki – tiek piedāvāts gan medus,
gan vaska sveces un ķiploki.  

Ņemot vērā esošo situāciju
valstī, ģimenes no visas Latvijas
šogad nepiedalījās svētku egles
iedegšanā Rīgas pils laukumā klā-
tienē, taču saņēma Valsts prezi-
denta Egila Levita apsveikumu
un dāvanas, tostarp arī Rimšu ģi-
mene no Galēnu pagasta. Nodot
sveicienus tika uzticēts Riebiņu
novada domes priekšsēdētājam
Pēterim Rožinskim, kurš, sveicot
Rimšu ģimeni pie svētku egles
Riebiņos, novēlēja veselību un
sirdsmieru Ziemassvētkos, norā-
dot, ka Riebiņu novads lepojas ar
atsaucīgo, radošo, dziedošo un ta-
lantīgo Rimšu ģimeni. 

Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Īsi pirms Ziemassvētkiem Valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu un
dāvanas Rimšu ģimenei pie Riebiņu svētku egles pasniedza novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta
dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos» pašvaldības ceļu infra -
struktūras uzlabošanai. 

Projektu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pārvieto-
šanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem intere-
sentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma au-
toceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot ap-
dzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību
lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauk-
saimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

Pašvaldība informē, ka autoceļu pārbūves darbi
2021. gadā paredzēti Riebiņu novada Galēnu pagasta
pašvaldības autoceļam Nr. 3 Dārzu iela km 0,00–0,58,
kas tiks veikti projekta Nr. 19-03-A00702-000078 «Rie-
biņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa 
Nr. 3 Dārzu iela km 0,00–0,58 pārbūve» ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pārvietoša-
nās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesen-
tiem, uzlabojot Riebiņu novada Galēnu pagasta grants
seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot
apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību
lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaim-
niecisko ražošanu saistītām darbībām. Projektā paredzēts
veikt Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu
iela km 0,00–0,58 pārbūvi 0,58 km garumā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 108 401,03 EUR, no
kurām ELFLA finansējums ir 57 791,43 EUR un paš -
valdības līdzfinansējums – 50 609,60 EUR. Minēto 
pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs
SIA «Rēzeknes meliorators», līgumcena – 95 829,13
EUR ar PVN 21%, būvuzraudzību veic SIA «RoadLat»,

kur līgumcena ar PVN 21 % ir 8451,85 EUR, bet pro-
jektēšanu un autoruzraudzību veic IK Metrs par līgum-
cenu 4120,05 EUR ar PVN 21 %.

Šobrīd objektā Riebiņu novada Galēnu pagasta
paš valdības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00–0,58 ir
tehnoloģiskais pārtraukums līdz 2021. gada 1. aprīlim.

Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties
ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neēr-
tībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

Ja rodas kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai arī
ekspluatāciju, lūgums sazināties ar Riebiņu novada
ceļu būvinženieri Andri Bilzēnu, tālr. 29453676.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras 
uzlabošanas darbi turpināsies arī 2021. gadā

No šī gada 1. aprīļa atsāksies Galēnu pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00–0,58 pārbūves darbi.

Rušonas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas
grupa «Kopā varam» 

realizē projektu «Dzīvot sakoptā vidē»
Mazo grantu projektu konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi»

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2020. gadā Ru-
šonas pagasta iedzīvotāju grupa iesniedza projektu «Dzīvot sakoptā
vidē» un saņēma atbalstu 400,00 EUR apmērā.

Projekta mērķis – sakopt, labiekārtot un izveidot atpūtas vietu
pagasta iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. Pagājušajā
gadā mūsu iniciatīvas grupa ar projekta «Droša vide bērniem» iesāka
sakopt teritoriju Aglonas stacijas ciematā aiz bibliotēkas, izveidojot
bērniem rotaļu laukumu. Realizējot šogad atbalstīto projektu, tika
iegādāti trīs āra soliņi un atkritumu tvertne, atvēlot šim mērķim 300
EUR. Tāpat tika nopirkti 25 košumkrūmu stādi par 120 EUR, kur
100 EUR bija pašvaldības finansējums, bet 20,00 EUR – pašu iegul-
dījums. Ar košumkrūmiem tika apstādīta un labiekārtota teritorija
ap bērnu laukumu. 

Esam gandarīti par paveikto, jo būs skaista un sakopta pulcēšanās
vieta pagasta iedzīvotājiem. Līdz ar pandēmijas situāciju valstī šoreiz
atturējāmies no lielām talkām un atklāšanas pasākuma. Darbs pie
laukuma sakārtošanas vēl ir tikai ceļa sākumā, jo vēl ir gana daudz
darba un ideju. 

Projekta vadītāja D. Staškeviča

Pirms Ziemassvētkiem Latvijas pašvaldībām nogādāti visi so-
lītie 6200 portatīvie datori, un jau pēc ziemas brīvlaika vairāk
nekā 400 skolu skolēniem un pedagogiem būs iespēja tos izmantot
gan attālinātajā, gan ikdienas mācību procesā. Pirmie 1525 datori
uz daudzām pašvaldībām aizceļoja decembra sākumā, un skolas
tos varēja lietot jau pirmā semestra noslēgumā. Jaunie datori būs
liels atbalsts gan attālinātā, gan ikdienas mācību procesa nodro-
šināšanā gan skolēniem, gan pedagogiem.

Lai uzlabotu skolu tehnoloģisko nodrošinājumu, tādējādi mazinot
Covid-19 krīzes radītās negatīvās sekas izglītībā, šī gada augustā Iz-
glītības un zinātnes ministrija (IZM) rosināja valdību piešķirt 3,9 mil-
jonus eiro portatīvo datoru iegādei skolām. Valdība šo priekšlikumu
atbalstīja, septembra nogalē tika saņemts arī Saeimas Budžeta un fi-
nanšu (nodokļu) komisijas akcepts, un pēc Finanšu ministrijas rīko-
juma par līdzekļu piešķiršanu ministrija varēja sākt iepirkuma proce-
dūru. Datoru iegādē Eiropā kopumā šis bijis ļoti saspringts laiks Co-
vid-19 diktētā lielā pieprasījuma dēļ, un šie faktori ietekmēja gan da-
toru cenu, gan piegāžu termiņus. Taču IZM ir gandarīta, ka izdevies
iekļauties plānotajos termiņos un līdz gada beigām, kā solīts, datoru
piegādes pašvaldībām būs noslēgušās.

Lai datorus sadalītu vienmērīgi un atbilstoši skolēnu skaitam 7.–
12. klasēs, skolas ir sagrupētas 20 grupās. Ar skolu sarakstu un saņemto
datoru skaitu var iepazīties IZM tīmekļvietnē. Jāatgādina, ka šoreiz
datorus saņēma tās pašvaldību skolas, kurās 7.–12. klašu grupā mācās
vismaz 20 skolēnu un kuras nav iesaistījušās ES fondu projektā par
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu.

Riebiņu vidusskola saņēma IZM sagādātos klēpjdatorus! Mūsu
kolektīva paldies Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai un
uzņēmumam «Baltijas informācijas tehnoloģijas»!

Riebiņu vidusskolā nogādāti
Izglītības un zinātnes ministrijas

solītie portatīvie datori

Riebiņu vidusskola tai paredzētos 14 portatīvos datorus saņēma aizvadītā
gada 21. decembrī.
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Dravnieku pamatskola (LV) kopā 
ar projekta partneriem – Riebiņu vi-
dusskolu (LV) un Puka skolu (EE) –
veiksmīgi īstenojuši Nordplus Junior
programmas projektu «Zivju nozī-

mīgā loma mūsu dzīvē» (The signifi-
cant role of fish in our lives), projekta 

Nr. NPJR-2019/10139.
Šī projekta mērķis bija paplašināt skolēnu zināša-

nas par vietējos ūdeņos dzīvojošajām zivīm, saprast
dabas resursu nozīmi un lomu ikdienā, kā arī apzināties
ar tiem saistītos ikviena pienākumus un atbildību. Tā
kā šis ir starptautisks projekts, darba valoda galveno-
kārt bija angļu valoda. Skolēniem tā bija lieliska iespēja
pārbaudīt savas prasmes un zināšanas, pilnveidot tās
un gūt starptautisku pieredzi darbā ar kaimiņvalsts pro-
jekta partneriem.

Projekta laikā tika īstenotas divas mobilitātes akti-
vitātes katrā no projekta dalībvalstīm, kā arī dažādi
pasākumi un konkursi projektā iesaistīto Latvijas un
Igaunijas skolu un novadu mērogā. Ņemot vērā nepa-
rasto situāciju saistībā ar Covid-19, visas projekta ak-
tivitātes, sākot ar 2019. gada pavasari, tika jo īpaši rū-
pīgi plānotas un pielāgotas atbilstoši jaunajiem apstāk-
ļiem un ievērojot visus nepieciešamos piesardzības
pasākumus, tādējādi radot vienlīdz drošu un patīkamu
laika pavadīšanas vidi kopīgo projekta mērķu sasnieg-
šanai.

Projekta noslēgumā tika izdots sienas kalendārs
2021. gadam ar projekta laikā notikušo pasākumu un
aktivitāšu bildēm, kuru autori ir paši projekta dalībnieki.
Kalendārs iespiests SIA «Latgales druka», un to saņē-
mušas ne tikai abu partneru valstu projekta grupas,
bet arī mūsu galvenie atbalstītāji, ar kuru palīdzību tika
organizētas un veiksmīgi īstenotas projektā plānotās
aktivitātes. Atskatoties uz aizvadīto projekta periodu,
patiess prieks un gandarījums par kopīgi paveikto
darbu un realizētajām idejām, gūtajiem iespaidiem,
jaunām zināšanām un pieredzi, kā arī neaizmirstami
būs kopā pavadītie brīži un piedzīvotais.

Projekts tika īstenots ar Ziemeļu Ministru padomes

finansējumu un Riebiņu novada pašvaldības līdzfinan-
sējuma atbalstu. Ziemeļu Ministru padomes projekta
finansējums 6520,00 EUR apmērā piešķirts Nordplus
Jauniešu izglītības apakšprogrammas «Mobilitātes ak-
tivitātes» klašu apmaiņas (Nordplus Junior Mobility ac-
tivity, Class exchange) ietvaros. Projekta realizēšanas
termiņš – no 2019. gada augusta līdz 2020. gada de-
cembrim (līdz ar Covid-19 infekcijas izplatību projekta
īstenošanas periodam tika piešķirts pagarinājums).

Paldies visiem projekta entuziastiem, aktīvajiem
dalībniekiem un saprotošajiem atbalstītājiem.

Projekta vadītāja Arnita Znotiņa

Noslēdzies Nordplus Junior programmas projekts

Sadarbības partneri un projekta dalībnieki saņēma
sienas kalendārus 2021. gadam ar projekta laikā noti-
kušo pasākumu un aktivitāšu bildēm, kuru autori ir
paši projekta dalībnieki.

Riebiņu novada dome realizē darbības program-
mas «Izaugsme un nodarbinātība» SAM 5.6.2. speci-
fiskā mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot de -
gradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām» trešās projektu iesniegumu
atlases kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revi-
talizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības 
programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās»
projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005 «Uzņēmējdarbības vides
uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana
Riebiņu novadā», kur Preiļu novada dome ir vadošais
partneris, bet Riebiņu novada dome – kā projekta sa-
darbības partneris.

Projekta vispārējais mērķis ir Riebiņu novada Sta-
bulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības
programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo iz-
augsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Riebiņu
novada Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasnie-
dzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt kon-
kurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot de-
gradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veici-
not potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pa-
kalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem. Veicot Riebiņu novada Stabulnieku pa-
gasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona–Voveri km
0,650–2,720 ceļa infrastruktūras uzlabošanu, tiks vei-
cināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju
konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruk-
tūru. Rezultātā tiks veicināta vietējās uzņēmējdarbības
attīstība, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu lauku
teritorijās. Projekta rezultātā tiks izveidotas jaunas
darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pa-
kalpojumu klāsts un sakārtota publiskā infrastruktūra.

Projekta kopējās izmaksas – 400 000,00 EUR, no
kurām ERAF finansējums ir 340 000,00 EUR, valsts
budžeta un pašvaldību finansējums – 60 000,00 EUR.
Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības – tiks atjaunota
3,50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu novadā, iz-
veidotas piecas jaunas darba vietas un 340 000,00

EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās
pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos. Projekta
īstenošanas ilgums – 24 mēneši. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa
posms Nr. 1 Polkorona–Voveri (km 0,650–2,720) kopējā
garumā 2,07 km. Projekta ietvaros tiks veikta caurteku
un ūdens novades sistēmas sakārtošana: sakārtojot
meliorācijas sistēmu un iztīrot novadgrāvjus ceļa blakus
teritorijā. Uz ceļa posma Polkorona–Voveri 0,650–2,720
paredzēts asfaltbetona segums. Tiks uzlabots ceļa teh-
niskais stāvoklis, paaugstināta satiksmes drošība un
komforts, samazināsies ceļu uzturēšanas darbu apjomi,
ļaus nodrošināt drošu piekļūšanu teritorijā esošajiem
īpašumiem un ražošanas uzņēmumiem, tā veicinot ce-
ļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas at-
tīstību, kā arī vienkāršojot ceļa uzturēšanas darbus.

Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar
sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām
minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

Ja rodas kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai
ekspluatāciju, lūgums sazināties ar Riebiņu novada
ceļu būvinženieri Andri Bilzēnu pa tālr. 29453676.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai
tiks sakārtots vēl viens objekts

Autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri esošās situācijas
fotofiksācija.

Īstenojot projektu, iegādājas
ielu tirdzniecības telti

Riebiņu novada dome 2020. gada martā izsludināja
grantu konkursu uzņēmējiem 2020. gada granta sa-
ņemšanai. Grantu konkursa ietvaros tika piešķirts fi-
nansējums 420,00 EUR apmērā projekta «Krīzes si-
tuācijas risinājums» realizācijai.

Projekta mērķis – veicināt mobilitāti un siera pro-
dukcijas pieejamību un realizēšanas iespējas. Projekta
ietvaros iegādāta ielu tirdzniecības telts ar reklāmap-
druku. Iegādātais aprīkojums palīdzēs realizēt saražoto
produkciju, piesaistīt jaunus klientus arī ārpus saim-
niecības, ievērojot likumdošanu un ārkārtas situācijas
noteiktos ierobežojumus.

Projekta īstenotājs Juris Lubāns
Projekta ietvaros iegādātā ielu tirdzniecības telts ar
reklāmapdruku.

Riebiņu novada dome 2020. gada
martā izsludināja grantu konkursu uz-
ņēmējiem 2020. gada granta saņem-
šanai. Grantu konkursa ietvaros tika
piešķirts finansējums 1500,00 EUR
apmērā projekta «Traktortehnikas
un smagās celtniecības tehnikas
datordiagnostikas, programmēša-
nas pakalpojumu ieviešana Rie-
biņu novadā» realizācijai.

Projekta mērķis – jauna pakalpo-
juma sniegšana Riebiņu novadā, kā
rezultātā tiktu uzlabota uzņēmējdar-
bība un paaugstināta uzņēmuma kon-
kurētspēja. Projekta ietvaros iegādāta
iekārta traktortehnikas un smagās
celt niecības tehnikas datordiagnosti-
kai un programmēšanai.

Ar iegādāto iekārtu tiks sniegti
traktoru diagnostikas, vadības bloku
programmēšanas pakalpojumi ikvie-
nai saimniecībai, uzņēmumam vai pri-
vātpersonai, kura īpašumā, lietošanā

ir traktortehnika. Potenciālā tiks radīta viena jauna darbavieta: speciālists,
kurš darbosies ar datordiagnostikas, programmēšanas nozarē jauniegā-
dāto iekārtu.

Datordiagnostika nepieciešama kā jaunākai, tā arī gados vecākai
tehnikai, attiecīgi modernāka tehnika tiek aprīkota ar dažādiem elektriskiem
mezgliem, kuru defekta izskaitļošana nav iespējama bez datordiagnostikas
parametru nolasīšanas ar tam paredzētu aprīkojumu. Laikam ejot uz
priekšu, šī vajadzība kļūst arvien nepieciešamāka praktiski ikvienai teh-
nikas vienībai.

Projekta īstenotājs Oskars Kavinskis

Projekta ietvaros iegādāta iekārta
traktortehnikas un smagās celt -
nie cības tehnikas datordiagnostikai
un programmēšanai.

Vairāk informācijas – projekta partneru skolu un pro-
jekta mājaslapā: https://nordplusfishproject.weebly.com/  

Riebiņu novada domes «Uzņē-
mēju grantu konkursa 2020» ietvaros
tika piešķirts finansējums projektam
«Kokapstrādes iekārtu iegāde uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai inova-
tīvu produktu ražošanai».

Projekta mērķis – uzsākt un īste-
not uzņēmējdarbību, radot jaunus un
inovatīvus produktus, tādējādi nodro-
šinot uzņēmējdarbības attīstību un ie-
nākuma līmeņa celšanos. Riebiņu no-
vada Stabulnieku pagasta Ceper-
nieku «Vilkvālēs» notika projekta ak-
tivitāšu īstenošana.

Projekta ietvaros tika iegādātas
iekārtas, lai varētu īstenot plānotās
aktivitātes: kopējošā koka virpa, bie-
zumēvele, skaidu nosūcējs, ekscen-

triskā slīpmašīna, asināšanas iekārta un četras līmspiedes. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 2400,00 EUR, no tiem līdzfinansējums – 400,00 EUR
apmērā, kas tika segts no saviem līdzekļiem.

Pamazām tiek uzsākta netradicionālu interjera un dizaina priekšmetu
gatavošana, virpotu trauku un sīko kokizstrādājumu gatavošana, izmantojot
epoksīdsveķus un dabas materiālus. Nākotnē tiek plānota uzņēmējdarbības
paplašināšanās. Paldies Riebiņu novada domei par piešķirto atbalstu.

Projekta īstenotājs V. Gudļevskis

Pateicoties jauniegādātajām iekār -
tām, tapuši pirmie virpotie trauki
un sīkie kokizstrādājumi.

Silajāņu pagasta iniciatīvu grupas
dalībnieki 2020. gada rudenī ar Rie-
biņu novada domes finansiālu atbal-
stu Mazo grantu projekta «Iedzīvotāji
veido savu vidi» ietvaros realizēja pro-
jektu «Gājēju celiņa atjaunošana Si-
lajāņu ciematā».

Vecais gājēju celiņš, kas atrodas
uz divām pašvaldībai piederošām ze-
mes vienībām un kas ierīkots pašā
Silajāņu centrā aptuveni pirms 40 ga-
diem, jau sen kļuvis par neatņemamu
ciemata ainavas sastāvdaļu. Iedzīvo-
tāji to izmanto, lai no autobusa pietu-
ras varētu droši un ērti nokļūt līdz pa-
gasta teritoriālajai pārvaldei un līdz
savai dzīvesvietai. Tāpat celiņu iz-
manto individuālie nūjotāji un pastaigu
cienītāji.

Silajāņos nav parka, uz kuru var
aiziet pastaigā, nav dabas objektu,
kas piesaista tūristus, taču sakopta

vide ciemata centrā noteikti rada vēlēšanos izbaudīt lauku mieru un pa-
lielina tā pievilcību apmeklētājiem, tāpēc projekta ietvaros tika veikti in-
frastruktūras labiekārtošanas darbi un teritorijas sakārtošana, atjaunojot
gan fiziski, gan morāli novecojušo, ar sūnām apaugušo, daudzviet laboto
gājēju tiltiņu, kā arī uzstādot tā tuvumā koka soliņu. 

Lai rekonstruētu un ainaviski pilnveidotu esošo gājēju celiņu un bla-
kusteritoriju, tika nomainītas ietves vecās betona plāksnes pret jaunām
70 metru garumā, kā arī tiltiņa vecie koka dēlīši nomainīti pret jauniem. 

Atjaunoto celiņu var izmantot ikviens Silajāņu iedzīvotājs, ikviens vie-
sis, jo celiņš stiepjas gar valsts ceļu pa liepu aleju, kas savieno Silajāņu
autobusa pieturu ar pagasta teritoriālo pārvaldi, ar bibliotēku, ar ceļu, ko
izmanto gājēji, lai nokļūtu līdz savu māju pagalmiem, tāpēc iedzīvotāju
ērtībai bija svarīgi saglabāt esošo gājēju celiņu, un celiņa atjaunošana
izmainīja apkārtējo ainavu, tā kļuva sakopta un droša pārvietoties.

Projekta kopējās izmaksas ir 998,33 EUR, no kuriem pašvaldības fi-
nansējums ir 600,00 EUR, bet pašu finansējums un brīvprātīgais darbs –
398,33 EUR.

Projekta vadītāja I. Sparāne

Atjaunojot gājēju celiņu, Silajāņu
cie mata centrs kļuvis gan estētiski
pievilcīgāks, gan satiksmei drošāks.

Īstenots uzņēmēju grantu projekts

Silajāņos iedzīvotāji atjauno gājēju celiņu

«Vilkvālēs» dzimst jaunas idejas!
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15. decembrī videokonferences režīmā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas pakalpojumu tarifus

Riebiņu novada pašvaldības pagastu centros novada domes Komunālā nodaļa
nodrošina iedzīvotājus ar ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Tā kā
novadā nav izveidots atsevišķs uzņēmums, kas organizē un atbild par ūdensapgādi, tad
pašvaldībai tarifi nav jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā.  

Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifi pēdējo
reizi tika pārskatīti 2015. gada 21. aprīlī. Aprēķinot jauno, vienoto tarifu, tika ņemta
vērā aprēķināšanas kārtība saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra regulas lēmumu Nr. 1/2
«Ūdensapgādes pakalpojumu aprēķina metodika», kā arī 2021. gadā paredzamais gada
inflācijas procents (saskaņā ar Latvijas Bankas prognozi), neparedzēto izdevumu procents
un attīstības ieguldījumu procents, lai pašvaldība varētu ne tikai uzturēt esošās iekārtas,
bet arī pilnveidot, uzlabot un attīstīt vai pat izveidot, uzstādīt jaunas iekārtas.

Ūdensapgādes un notekūdeņu 1 m³ izmaksas tika rēķinātas, pamatojoties uz 2019.
gada rādītājiem: kopējais iegūtā ūdens daudzums – 98 971 m³; kopējais savākto
notekūdeņu daudzums – 95 740 m³; kopējās izmaksas – 349 463 EUR; 1 m³ izmaksas
(ūdens un notekūdeņi kopā) – 1,80 EUR; 1 m³ izmaksas, ņemot vērā inflāciju,
neparedzētos un attīstības izdevumus – 2,00 EUR; 1 m³ (ūdens un notekūdeņi kopā)
pašreizējais tarifs – 1,85 EUR.

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt dzeramā ūdens tarifu – 1,00 EUR
par vienu kubikmetru (bez PVN), ja dzīvoklī, mājā, fermā vai citās būvēs ir uzstādīts
ūdens skaitītājs. Nolemts apstiprināt notekūdeņu (kanali zācijas) savākšanas un attīrīšanas
tarifu – 1,00 EUR par vienu kubikmetru (bez PVN), ja dzīvoklī, mājā, fermā vai citās
būvēs ir uzstādīts ūdens skaitītājs.

Tāpat nolemts apstiprināt šādus mēneša maksas tarifus par ūdeni un notekūdeņu
savākšanu (bez PVN), gadījumos, kad dzīvoklī, mājā, fermā vai citās būvēs nav uzstādīts
ūdens skaitītājs, par vienu vienību:

Domes sēdē tika noteikts, ka jaunos tarifus sāks piemērot no 2021. gada 1. marta.
Tāpat noteikts, ka ar 2021. gada 1. martu spēku zaudē 2015. gada 21. aprīļa domes
lēmums Nr. 4 «Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu tarifiem».
Izmaiņas noteikts publicēt Riebiņu novada domes informatīvajā izdevumā un pašvaldības
mājaslapā, bet pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem informēt iedzīvotājus par jaunajiem
ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifiem.

Lemj par pabalsta mācību piederumu iegādei 
izmaksu daudzbērnu ģimenēm

Riebiņu novada domes 2020. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10/2020
«Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu novadā», kas tika apstiprināti ar Riebiņu
novada domes sēdes lēmumu Nr. 6 (protokola Nr. 11), precizēti ar Riebiņu novada
domes 20.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 4 (protokola Nr. 13), 4. nodaļā paredzēts pabalsts
mācību piederumu iegādei.

Ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi stājas spēkā tikai pēc to publicēšanas
pašvaldības informatīvajā izdevumā (tika publicēti pēc saskaņošanas ar VARAM
novembrī), pieteikumu termiņš (oktobris) tika nokavēts. Ģimenēm, kas bija pieteikušās
uz šo pabalstu, tas tika izmaksāts 15,00 EUR apmērā (kā tas bija paredzēts iepriekšējos
saistošajos noteikumos). Pašvaldības 2020. gada budžetā līdzekļi minētajam pabalstam
tika ieplānoti. Līdz ar to Sociālais dienests ierosināja izmaksāt pabalsta atlikušo daļu.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums izmaksāt pabalsta atlikušo daļu 15,00 EUR
apmērā mācību piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm.

Samazina amatu vienību
Domes sēdē tika pieņemts lēmums samazināt Riebiņu novada domē vienu amata vienību

«autobusa vadītājs», kā arī uzdot domes izpilddirektoram veikt nepieciešamās darbības.

Veic grozījumus noteikumos 
Domes sēdē tika skatīts jautājums par grozījumiem Riebiņu novada domes noteikumos

«Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi». Nolemts izteikt noteikumu 8. punktu šādā
redakcijā: «8. Izglītojamo pārvadājumu maršrutus izstrādā Riebiņu novada domes
Tehniskā daļa sadarbībā ar Izglītības iestādes administrāciju, ņemot vērā informāciju
par izglītojamo deklarētajām dzīvesvietām, pēc iespējas ievērojot šādus principus: 8.1.
nedublē atbilstošā laikā kursējoša sabiedriskā transporta pakalpojuma maršrutu uz tuvāko
izglītības iestādi; 8.2. nedublē pašvaldības pārvadājumu maršrutus uz dažādām izglītības
iestādēm; 8.3. attālums līdz tuvākajai pašvaldības izglītības iestādei, sabiedriskā transporta
vai pašvaldības organizētā pārvadājuma vai pašpārvadājuma pieturai pa ceļu veicamā
attālumā pārsniedz trīs kilometrus; 8.4. ņemot vērā informāciju par skolēnu deklarēto
dzīvesvietu, ved skolēnus tikai uz tuvāko novada izglītības iestādi.».

Dzēš pašvaldības informatīvo izdevumu no Uzņēmumu reģistra
Grozījumi likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» liedz

pašvaldībām un to iestādēm dibināt masu informācijas līdzekļus un paredz termiņu
(2020. gada 31. decembris), kad pašvaldībām dzēst informatīvos izdevumus no masu
informācijas līdzekļu reģistra. Nepieciešams dibinātāja lēmums un pieteikums LR
Uzņēmumu reģistram.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums izbeigt «Riebiņu Novada Ziņas» kā masu informācijas
līdzekļa darbību, bet turpināt izdot informatīvo izdevumu atbilstoši likumam «Par
pašvaldībām». Tāpat uzdots sabiedrisko attiecību speciālistam veikt nepieciešamās darbības,
lai dzēstu informatīvo izdevumu «Riebiņu Novada Ziņas» no LR Uzņēmumu reģistra. 

Nolemts izdot vienu reizi mēnesī pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu
«Riebiņu Novada Ziņas», kur tiks publicēta novada pašvaldības aktuālā informācija un
tā tiks izplatīta novada iedzīvotājiem.

Lemj par pārtikas paku izsniegšanu 5.–6. klašu 
izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā

Saskaņā ar 06.11.2020 Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 «Par ārkārtējās situācijas
noteikšanu», visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. no-
vembra līdz 2021. gada 11. janvārim. Valstī ir noteikta attālinātās vispārējās
pamatizglītības apguve 5.–6. klašu audzēkņiem no 2020. gada 7. decembra līdz 11.
janvārim. Lai sniegtu atbalstu šiem izglītojamajiem, kuri mācās Riebiņu novada
pašvaldības pamatizglītības iestādēs un izglītības programmu apgūst attālināti, ir ne-
pieciešams noteikt pārtikas produktu paku nodrošināšanas organizēšanu.

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka Riebiņu novada pašvaldībā ar
pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā nepieciešams nodrošināt no pašvaldības
budžeta izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem vispārējās izglītības iestāžu
7.–12. klašu izglītojamajiem, nosakot pārtikas pakas vērtību 0,80 EUR vienā attālinātajā
mācību dienā, kas atbilst Riebiņu novada pašvaldības noteiktajam līdzfinansējumam
brīvpusdienu nodrošināšanai.

Nolemts nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.–6. klašu
izglītojamajiem saņemt pārtikas paku vienu reizi par laika periodu no 07.12.2020 līdz
18.12.2020 līdz 8,00 EUR apmērā, nepārsniedzot maksu par pusdienām – 0,80 EUR dienā.

Nodrošināt Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušiem 5.–6. klases izglītojamajiem, kuri mācās cita novada skolā, un kuriem ir
piešķirts trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās ģimenes statuss vai ir daudzbērnu ģimenes
statuss, saņemt pārtikas paku vienu reizi par laika periodu no 07.12.2020 līdz 18.12.2020
līdz 8,00 EUR apmērā, nepārsniedzot maksu par pusdienām 0,80 EUR dienā.

Organizēt Riebiņu novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar sociālo
dienestu lēmumā minētajiem izglītojama jiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem pārtikas
pakas saņemšanu. Veikt pārtikas pakas komplektēšanu, ņemot vērā Veselības ministrijas
ieteikumus pašvaldībām par pārtikas paku nodrošināšanu brīvpusdienu vietā
izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā un 2012. gada 13. marta Ministru kabineta
noteikumus Nr. 172 «Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem», saskaņojot novada izglītības iestādēm vienādu paku saturu.

Tāpat uzdots veikt norēķinus par paku sagatavošanu Riebiņu novada grāmatvedības
nodaļai, veicot maksājumus lēmumā nosauktajiem izglītojamajiem no Riebiņu novada
pašvaldības 2020. gada izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem
brīvpusdienām un no Riebiņu novada sociālā dienesta budžeta. Lēmums stājas spēkā ar
tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā līdz tā izpildei.

Lemj par sociālās dzīvojamās mājas «Rudenāji» pārcelšanu
Uz 2020. gada decembri sociālajā dzīvojamajā mājā «Rudenāji» dzīvojamo platību

īrēja četrpadsmit īrnieki, vairākās istabās dzīvo par trim iemītniekiem, kas nav ērti
pilnvērtīgai ilgstošai dzīvošanai vienā telpā. Ņemot vērā vajadzību pēc brīvām
dzīvojamām platībām novada senioriem, personām ar īpašām vajadzībām, ģimenēm
krīzes situācijās, ir jāpalielina dzīvojamo platību skaits. Viena no iespējām šobrīd ir
Sīļukalna pamatskolas ēkas pielāgošana dzīvojamajām telpām, kur, pārdalot pašreizējās
telpas Sīļukalna pamatskolā, varētu piedāvāt dzīvojamās telpas 22 personām. Sīļukalna
pamatskolas telpu pielāgošanai dzīvojamajām telpām būtu nepieciešams veikt sanitāro
telpu remontu, izveidot kopējo virtuvi, veikt klašu pārdali un atjaunot grīdas segumu.
Tāpat ir iespēja pārcelt sociālo dzīvojamo māju «Rudenāji» uz Dravnieku pamatskolas
telpām, pēc skolas likvidācijas.

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu uzdot domes izpilddirektoram organizēt Dravnieku
pamatskolas telpu apsekošanu, atzinuma un nepieciešamās dokumentācijas, tajā skaitā telpu
remontdarbu tāmes, sagatavošanu sociālās dzīvojamās mājas «Rudenāji» pārcelšanai uz šīm
telpām. Remontdarbu izdevumus ieplānot 2021. gada Riebiņu novada domes budžetā. 

30. decembrī videokonferences režīmā notika Riebiņu novada ārkārtas domes sēde

Lemj par parādu un pārmaksu dzēšanu
Ārkārtas domes sēdē tika skatīti vairāki jautājumi, kas saistīti ar iedzīvotāju parādu

dzēšanu. Nolemts dzēst no Riebiņu novada domes bilances īres un komunālo maksājumu
parādus četrām personām, ja parādnieks ir likvidēts vai miris, vai ir iestājies parāda
piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos. Tāpat pieņemts
lēmums par neatgūto parādu dzēšanu par bērnu uzturēšanos PII «Sprīdītis» septiņos
gadījumos, kur, izvērtējot pašvaldības iespējas piedzīt parādu saskaņā ar Civilprocesa
likuma 34. panta pirmās daļas pirmo punktu, konstatēts: minimālie tiesas izdevumi
(valsts nodeva) parāda piedziņas lietā pārsniedz parāda kopējo summu. Pamatojoties uz
iepriekš minēto, konstatēts, ka parāda piedziņa nav lietderīga. 

Pieņemts lēmums arī dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas summu 17 mirušām personām par kopējo summu 634,00 EUR, kā arī
21 personai par kopējo summu 260,07 EUR, kurai ir nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa.

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



4. 2021. gada janvāris

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

Beidzoties sarežģītajam, ar pandēmijas zīmi
apzīmētajam gadam, var papriecāties, ka Latvi-
jas un Lietuvas kaimiņu būšanu un gribu iepazīt
vienam otru nevar apdraudēt nekādi ierobežo-
jumi. Šķērsot robežas un pacelties pāri ikdieniš-
ķām rūpēm lieliski palīdz grāmatu lasīšana – to
aizvadītajā gadā pierādīja Riebiņu vidusskola,
kuru drīz sasniegs lietuviešu bērnu un jaunatnes
rakstnieku grāmatu dāvinājums – tā tiek pago-
dinātas skolas, kuras 2020. gadā piedalījās starp-
tautiskajā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku
projektā «Baltu literatūras nedēļa».

Pateicoties projekta sponsoru atbalstam, 15 Lat-
vijas skolu bibliotēku krājumus bagātinās grafiskais
Jurgas Viles un Linas Itagaki stāsts «Sibīrijas haiku»
(2020). Skolas, kurās piedalījās sākumskolu bērni,
vēl arī saņems rakstnieka Marjus Marcinkeviča pasaku
«Svizis» (2019, māksl. Lina Dudaite), bet skolas,
kuru aktivitātēs iesaistījās vecāko klašu skolēni –
jaunas lietuviešu rakstnieces Kotrīnas Zīles romānu
pusaudžiem «Samainītais» (2020). Šīs grāmatas Lie-
tuvā ir nopelnījušas dažādas balvas, bet «Svizis»
un «Sibīrijas haiku» šogad tika iekļautas arī Latvijas
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā.

Projekts «Baltu literatūras nedēļa» bija ieplānots
2020. gada marta beigās, taču Covid-19 pandēmijas
izraisīto draudu dēļ tika pārcelts uz rudeni. Projekta
ideja 2017. gadā radās Lietuvas skolu bibliotekāriem
no Jonavas rajona. Tā mērķis – stiprināt skolēnu mo-
tivāciju lasīt, iepazīstot radniecīgu tautu – lietuviešu
un latviešu – literatūru, valodu, tradicionālo kultūru
un vēsturi. Projekts jau pirmajā gadā guva lielu atzi-
nību – katru gadu tā dalībnieku skaits pieaug un katru
reizi pārsteidz ar bibliotekāru un pedagogu radošajām
idejām, skolēnu talantiem un ieinteresētību.

Šogad projektā piedalījās 49 mācību iestādes.
Latvijā par lietuviešu literatūru interesējās Daugav-
pilī, Riebiņos, Viesītē, Misā, Jelgavā, Kalētos, Saldū,
kā arī Rīgā, Jūrmalā, Jaunogrē, Aizkrauklē, Salac-
grīvā, Garkalnes un Iecavas novadu skolās. Projekta
pasākumos skanēja kaimiņtautas valoda, dziesmas,
tika lasīta un prezentēta pazīstamu rakstnieku daiļ-

rade, organizētas radošās darbnīcas, filmu skates,
rīkotas zīmējumu, grāmatu izstādes, viktorīnas. Lie-
tuvā Jonavas rajona skolas pārsteidza ar latviešu li-
teratūras lasīšanas maratonu, kurā piedalījās 11 skolas
un gandrīz 1000 skolēnu un skolotāju. Projekta laikā
gan Lietuvas, gan Latvijas skolās tika stāstīti ceļojumu
iespaidi, skolēni interesējās par kaimiņtautas pārstāv-
jiem savā skolā vai pilsētā, pētīja ģeogrāfiju, kulinā-
riju, tūrisma objektus, bet ar saviem darbiem un at-
radumiem dalījās projekta Facebook grupā.

Riebiņu vidusskolas bibliotekāres Annas Me-
luškānes vadībā tika organizēts pasākums «Lietu-
viešu mākslinieki un Riebiņi», kurā savijās gan mū-
zika un vēsture, gan māksla un valodas. Nodarbībās
tika salīdzinātas lietuviešu un latviešu valodas, tika
runāts par lietuviešu mākslinieka Mikaloja Konstan-
tīna Čurļoņa daiļradi, dalījās ar saviem iespaidiem
no braucieniem uz Lietuvu.

Baltu literatūras nedēļa visiem dalībniekiem sa-
gādāja labas emocijas, iespaidus un atklājumus, tāpēc
projekta organizatori cer, ka projekts veiksmīgi turpi-
nāsies arī turpmāk, iesaistot ne tikai jaunas skolas,
bet arī rakstniekus un tulkotājus, kā arī jaunus partne-
rus un atbalstītājus. 2021. gadā projekta dalībniekiem
no Latvijas vērtīgas lietuviešu autoru grāmatas jau
gatavojas dāvināt Lietuvas Republikas vēstniecība.

Projekta organizatoru informācija

Lietuviešu rakstnieku grāmatas Riebiņu vidusskolas bibliotēkai

Riebiņu vidusskolas 9. klases skolēni pēc nodarbības
«Baltu literatūras nedēļa».

Ar šī projekta palīdzību tika veicināta vietējās ko-
pienas visu lingvistisko grupu saliedētība, organizējot
digitālo kompetenču pratību, likvidējot sociālo nevien-
līdzību, ko radījis informācijas par Covid-19 trūkums,
neprasme lietot digitālos rīkus un platformas, savas
ikdienas dzīves nodrošināšanai.

Projekta aktivitātes tika vērstas uz dažādu sabiedrības
slāņu un lingvistisko grupu vecākiem, lai varētu apgūt di-
gitālās prasmes: tiešsaistes lekciju platformas, datorpra-
tību, mediju pratību un prasmi droši strādāt interneta vidē.
Mācības vadīja Baltijas Datoru akadēmijas mācībspēki

Projekta mērķgrupai bija iespēja piedalīties tieš-
saistes «Apzinātības» lekcijā, kura stiprināja vecāku
zināšanas par bērnu audzināšanas metodēm attālinātās
apmācības laikā, sniedza atbalstu vecākiem un stipri-
nāja viņu pašapziņu.

Digitālo pratību intensīvajās apmācībās ikviens da-
lībnieks varēja apgūt Google konta izveides, uzturēšanas
un izmantošanas iespējas ikdienas vajadzībām (gmail,
Google diska izmantošanas iespējas, darbu plānošanas
Google kalendāra iespējas un tā sasaisti ar mobilā tālruņa
aplikācijām, fotoattēlu uzglabāšanas un sistematizēšanas
iespējas, saziņas – Google Meet iespējas, dokumentu
izveides, prezentācijas rīku, izklājlapu izmantošanu un
sasaisti ar mobilajām aplikācijām). Izeksperimentēt un
apgūt MS Teams, Zoom saziņas rīkus, eksperimentēt ar
QR kodu lasīšanas rīku un citas aktivitātes. Apmācībās
tika iesaistīti 20 dalībnieki, kas veiksmīgi apguva kursu
un saņēma no Baltijas Datoru akadēmijas sertifikātu.

Savukārt, lai veicinātu starpkultūru dialogu starp vietē-
jām kopienām, tika organizētas trīs aktivitātes Galēnu, Sī-
ļukalna, Dravnieku un Viļānu pagastu iedzīvotājiem, bērnu
vecākiem un dažādu lingvistisko grupu interesentiem.

Tā 22. septembrī Galēnu pagasta kultūras namā
un parkā noti ka Baltu vienības diena. Baltu vienī bas
dienu atzīmē, pieminot 1236. gada 22. septembra vēs-
turiskos notikumus, baltu tautām Saules kaujā sakaujot
krustnešu Zobenbrāļu ordeni. Kopīgais valodas, kul-
tūras un vēstures mantojums kalpoja par pamatu tam,
lai 2000. gadā abu valstu parlamenti 22. septembri
pasludinātu par Baltu vienības dienu. Šīs dienas būtība
ir veicināt latviešu un lietuviešu, šodien pasaulē vienīgo
baltu valodās runājošo tautu, tuvināšanos un drau-
dzību. Ik gadu šajā datumā Latvijā un Lietuvā notiek
kopīgi svētki – baltu kopienu pulcēšanās, svinīgas uz-
runas, folkloras kopu sadziedāšanās un galvenokārt –
uguns iedegšana senajos pilskalnos. 

Tā kā Galēnu pagasta teritorijā atrodas Zeimuļu Ka-
rakapu pilskalns, un pagasta teritorijā ir arī lietuviešu na-

cionālā minoritāte, biedrība šo aktivitāti rīkoja sadarbībā
ar Daugavpils lietuviešu nacionālo biedrību «Rasa», pie-
daloties arī folkloras kopām «Vydsmuiža» un «Viļonīši»,
Latgales tradicionālās kultūras centra «Latgaļu sāta» pār-
stāvei Astrīdai Vucinai, Riebiņu novada domes izglītības
koordinatorei Evelīnai Visockai. Vakarā notika Baltu vienī-
bas ugunskura iedegšana, abu tautu sadziedāšanās, ru-
dens saulgriežus ieskandināja E. Visocka ar rudens dzeju,
bet A. Vucina iepazīstināja ar 12. gs. sieviešu tērpu, tā
valkāšanas tradīcijām, rotām un ikdienas darba rīkiem.

https://ej.uz/Balti2020

21. novembrī tiešsaistē notika aktivitāte «Večera na
hutore jeb vakarēšana». Vietējās kopienas dažādu tau-
tību ģimenes piedalījās kopīgā tiešsaistē, lai dalītos pie-
redzē, ko var darīt un dara ģimenes garajos rudens va-
karos. Gan skaistie «ručinieki», tamborējumi un izšu-
vumi, ģimenes aušanas tradīcijas, koka karošu greb-
šana, virvju vīšana, mīklu minēšana, galda spēļu turnīri
un iecienītas rotaļās iešanas tradīcijas, kā arī gardu
kūku pagatavošanas receptes – tajā visā dalījās gan
krievu un lietuviešu, gan latviešu ģimeņu pārstāvji un
Stabulnieku sieviešu ansamblis «Zapevočki». Tā bija
pirmā pieredze neklātienes sadarbībai vietējā kopienā.   

https://ej.uz/vakaresana 

Tieši pēc divām nedēļām, 5. decembrī notika tieš-
saistes aktivitāte «Sv. Mikolaja diena jeb salatētim vār-
dadiena». Šīs aktivitātes mērķis bija iesaistīt ukraiņu
nacionālās minoritātes pārstāvjus tiešsaistes pasā-
kumā. Mūs uzrunāja ukraiņu Ziemassvētku vecītis,
kura divi rūķi – asistenti, iepazīstināja ar to, kā mūsu
vietējās kopienas pagastu bērni gatavojas Ziemas-
svētku sagaidīšanai.

https://ej.uz/sv-nikolajs 

Apgūstot jaunās tehnoloģijas, esam raduši iespēju
satikties arī attālināti, komunicēt, veidot kopīgus attā-
linātus pasākumus savai vietējai kopienai, jo cilvēki kā
sabiedriskas būtnes smeļas spēku un dzīvesprieku no
kopīgām aktivitātēm.

Projekta vadītāja Gunita Strode

Realizēts projekts «Pozitīvais efekts»
Pateicoties biedrības «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» un British Council pār-

stāvniecības Latvijā atbalstam, projekta «Darbīgās kopienas Latgalē» ietvaros «Galēnu
kultūrvēstures biedrība» Riebiņu novadā realizēja projektu «Pozitīvais efekts», kas norisi-
nājās no 2020. gada septembra līdz decembrim.

Galēnu Kultūrvēstures biedrība, sadarbojoties ar Galēnu pamat-
skolu, no 01.07.2020 līdz 30.10.2020 realizēja Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) ietvaros «Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos» projektu «Būt drosmīgam, nozīmē dzīvot ar
sirdi». 

Projekta uzdevumi bija attīstīt jauniešu prasmi strādāt komandā,
sociālās prasmes, motivāciju, stiprināt jauniešu raksturu, nomainot
viņu ierasto dzīves un mācību vidi, paplašināt redzējumu par sociā-
lajiem izaicinājumiem sabiedrībā. 

Projekta komanda jūlijā izveidoja dienasgrāmatu, kas ir kā ro-
kasgrāmata jauniešiem, realizējot projektu, tā ietver medijpratību,
izpratni par sava laika plānošanu, cilvēka iekļaušanos sabiedrībā,
vērtību izpēti un izpratni par personīgās karjeras iespējām. Radīja
projekta logo un rūpējās par komandu vizuālo noformējumu

7. jūlijā – Stiprināšanas dienā jaunieši izveidoja savu darba gra-
fiku projekta laikam un apsprieda «Drosme rūpēties dienas» plānu
un sagatavošanās darbus. Savukārt 10. un 11. jūlijā – «Drosme rūpē-
ties dienas» ietvaros četras komandas devās laivošanas pasākumā pa 
Pededzes upi. Daudz un dažādas grūtības nācās pārvarēt šajās dienās:
sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai, radoši atrast risinājumus 
neordinārās situācijās, saliedēt savu komandu un veidot tās garu
tālākai projekta norisei. Daudzi izbaudīja laivošanas prieku, nakšņo-
šanu teltīs tālu projām no vecākiem, drosmi rūpēties par komandas
ekipējumu lietū, upes straumēs, līkločos un koku sanesumos pirmo
reizi savā dzīvē. Laivotāju komandu atbalstīja 8 brīvprātīgie, kas
bija gan laivu stūrmaņi, gan loči, gan arī sanesumu pārvarēšanas
koordinatori. 

Komandu mērķtiecīguma, komandas gara stiprināšanai notika
Cepumu diena, kurā biedrība «Piedzīvojumu gars» visas dienas ga-
rumā veidoja projekta komandu motivāciju sadarboties kopīgu 
mērķu sasniegšanai. Bet Sapņu dienā ikviena komanda konkre-
tizēja sava sociālā projekta ideju, mērķi, mērķauditoriju un 
sasniedzamos rezultātus. Izveidoja laika grafiku sociālā projekta rea-
lizācijai. 

Oktobrī ikkatra komanda prezentēja savu sasniegto: 1. komandas
mērķis bija izveidot pie Galēnu pamatskolas Zaļo klasi. Divu mēnešu
laikā tā arī tapusi – skolas iekšpagalmā ikviena skolas kolektīva va-
jadzībām. Projekta laikā izgatavotas interaktīvas spēles, krāsoti soli
un krēsli. Komanda Nr. 2 pēc skolotāja ierosinājuma izveidojusi
lodes grūšanas sektoru: paši mērījuši, veikuši rakšanas un līdzināšanas
darbus, iezīmējuši sektorus. Šobrīd ikviens, kurš vēlas nodarboties
ar lodes grūšanu, var ērti uzskaitīt savu sniegumu sagatavotajā 
laukumā. Komanda Nr. 3 darbojusies pie skolas atpūtas laukuma iz-
veides – ugunskura vietas ierīkošanas. Bija nepieciešams studēt in-
formācijas avotus, kas ir drošs ugunskurs, mērīt un aprēķināt mate-
riālu daudzumu, rast iespējas sagādāt materiālus, līdzekļus un tehniku.
Kopīgā pozitīvā sadarbībā ir tapusi ugunskura vieta kopīgiem pasā-
kumiem. Komanda Nr. 4 darbojās pie scenārija izstrādes un pasākuma
«Baltu vienotības diena» organizācijas, iesaistot sabiedrību, vecākus,
skolotājus un ikvienu interesentu. Ilgajam gatavošanās un plānošanas
procesam sekoja ļoti sirsnīgs un pozitīvām emocijām piepildīts pa-
sākums. 

Projekta komanda ir gandarīta, ka aktivitātēs iesaistītie jaunieši
ir tapuši erudītāki, drosmīgāki, pieņemot savus lēmumus, mērķtiecī-
gāki savā ikdienas darbībā daudz motivētāki, realizējot savus sapņus,
kļuvuši atvērtāki jaunu ideju ieviešanai un radīšanai. Galēnos ir jau-
nieši, kas izprot vietējās kopienas vajadzības, prot tās ieraudzīt, sa-
prast, realizēt dzīvē, lai visiem būtu ērtāk, jaukāk un pilnvērtīgāk sa-
darboties, sasniedzot kopējo mērķi – veidot savu Latviju skaistu, sa-
kopotu, lai ikviens tās iedzīvotājs justos ērti savā dzīves vidē. Paldies
visiem projekta komandas darbiniekiem par ieguldīto darbu jauniešu
izglītošanā un motivēšanā: dzīvot drosmīgi un atbalstīt sabiedrību
tās vajadzībās.

Projekta «Būt drosmīgam, nozīmē dzīvot ar sirdi» vadītāja 
Gunita Strode

Viena no projekta vadlīnijām – sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai
un jauniešu prasme strādāt komandā – realizējās dažādās aktivitātēs.

Projekts «Būt drosmīgam, 
nozīmē dzīvot ar sirdi»


