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Pašvaldība līdzfinansēs piecus uzņēmēju projektus
Šī gada 6. maijā Riebiņu no-

vada domē tika parakstīti lī-
gumi ar uzņēmēju grantu pro-
jektu konkursa «Riebiņu no-
vada uzņēmējiem» uzvarētā-
jiem, kas saņems Riebiņu no-
vada pašvaldības finansējumu.

No 2021. gada 1. marta līdz
2021. gada 2. aprīlim Riebiņu no-
vada iedzīvotājiem bija iespējams
piedalīties Riebiņu novada domes
rīkotajā konkursā pašvaldības fi-
nansējuma saņemšanai 2021. ga -
dā. Projektu konkursam kopumā
tika iesniegti 17 projektu pietei-
kumi. Vērtēšanas komisijai izvēr-
tējot projektus un virzot apstipri-
nāšanai, 20. aprīļa domes sēdē
tika apstiprināti 5 projekti par paš -
valdības finansējuma saņemšanu
pilnā apjomā.

Pašvaldības finansējums pie-
šķirts: zemnieku saimniecības
«VILKAČI» projektam «Iekārtu
iegāde konkurētspējas palieli-
nāšanai ZS «VILKAČI»», paš -
valdības finansējums 1326,75 EUR.
Projekta ietvaros tiks iegādāta gā-
zes plīts, vieglā automašīnas pie-
kabe ar tentu, lai paaugstinātu
konkurētspēju un sekmētu saim-
niecības attīstību. 

Saimnieciskās darbības veicējai
Karīnai Naglei projektam «Ūdens -
 vada un kanalizācijas izbūve mai-
zes darbnīcā «Ereļu muižas mai -
ze»» pašvaldības finansējums
2000,00 EUR. Tā ietvaros tiks
veikta ūdensvada un kanalizācijas
izbūve, attīstot lauku tūrismu,
pilnveidojot darbnīcu «Ereļu mui-
žas maize».

Topošajai uzņēmējai Ilzei Pau -
niņai projektam «Aprīkojuma ie-
gāde šūšanas darbnīcas «Žū-

Šuj» izveidei» pašvaldības finan-
sējums 1895,20 EUR. Uzsākot
saimniecisko darbību, projekta ie-
tvaros plānots iegādāties izšūša-
nas mašīnu un plauktu sistēmu
šūšanas darbnīcas «ŽūŠuj» izvei-
dei Riebiņos, tādējādi veicinot
Riebiņu novada sociālekono-
misko attīstību – dažādojot uzņē-
mējdarbības nozares Riebiņu no-
vadā, attīstot mazo uzņēmējdar-
bību un radot jaunu darba vietu.

Saimnieciskās darbības veicē-
jam Aigaram Kondavniekam pro-
jektam «Masīvkoka dizaina priekš-
metu ražošanas uzsākšana Rie-
biņu novadā» pašvaldības finan-
sējums 2000,00 EUR. Projekta ie-
sniedzējs plāno iegādāties meti-
nāšanas pusautomātu, masku me-
tinātājam, ripzāģi, frēzēšanas gal -
du, slīpmašīnu, uzsākot masīv-
koka dizaina priekšmetu ražošanu
Riebiņu novadā, paplašinot saim-
nieciskās darbības virzienus un

veicinot saimnieciskās darbības
attīstību. 

Saimnieciskās darbības veicē-
jam Ernestam Maceikevičam pro-
jektam «Ziemas ķiploku produk -
cijas ražošanas efektivitātes pa-
augstināšana Riebiņu novadā»
pašvaldības finansējums 1720,00
EUR. Projekta ietvaros iegādāsies
miglotāju un zemes frēzi, turpinot
uzsākto uzņēmējdarbību Riebiņu
novadā, arvien kvalitatīvāk au-
dzējot un pārstrādājot ziemas ķip-
lokus un paaugstinot ziemas ķip-
loku produkcijas ražošanas efek-
tivitāti. 

Apstiprināto projektu kop-
summa ir 11 602,64 EUR, no ku-
riem pašvaldības finansējums –
8941,95 EUR. Granta saņēmējam
projekts jārealizē laika posmā no
2021. gada maija līdz 2021. gada
novembrim.

Veiksmi un panākumus pro-
jektu īstenošanā!

Riebiņu novada iedzīvotāji 
aicināti pieteikt elektroiekārtu 

bezmaksas izvešanu
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides

apsaimniekošanas uzņēmumu SIA «Eco Baltia
vide», kā arī «Maxima Latvija» elektrotehnikas
šķirošanas kampaņā «Viegla šķirošanās» aicina
Riebiņu novada iedzīvotājus līdz 17. augustam
pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroie-
kārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaim-
niecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties akcijā,
ir iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu «Ma-
xima» dāvanu kartes 30 eiro vērtībā.

Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot
reģistrācijas anketu šeit – https://ej.uz/Viegla_ski-
rosanas, zvanot pa tālr. 26626165 vai rakstot uz
e-pasta adresi elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot
precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.

Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām ad-
resēm Riebiņu novadā notiks no 25. līdz 27. au-
gustam, sākot no plkst. 7.00, visas dienas garumā.
Drošības nolūkos elektronikas savākšana notiek bez-
kontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās izve-
šanas dienā jābūt novietotai pie nama vai ēkas ār-
durvīm un ārpus nožogotas teritorijas, SIA «Eco
Baltia vide» darbiniekiem brīvi pieejamā vietā. 

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves
tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis,
trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo teh-
niku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elek-
triskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas
ierīces, kā arī papildus var kopā ar elektroniku nodot
uzkrātās baterijas un akumulatorus. Lai pieteiktu iz-
vešanu adresē, minimālajam kopējam nodoto lietu

svaram jābūt vismaz 50 kg.  Aicinām ievērot, ka ak -
cijā var nodot tikai nolietotās elektropreces, aku-
mulatorus un baterijas. Netiks savākti citi atkritumu
veidi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi.

Piedaloties kampaņā «Viegla šķirošanās», ik-
viens dalībnieks varēs pretendēt uz patīkamām un
noderīgām balvām. Katrā novadā starp dalībniekiem
tiks izlozēta veikala «Maxima» dāvanu karte 30
eiro vērtībā, kā arī tiks piešķirta «Maxima» dāvanu
karte līdzvērtīgā apmērā tam novadniekam, kurš
būs nodevis lielāko apjomu elektrotehnikas. Vairāk
par šķirošanas kampaņu «Viegla šķirošanās» lasi
Latvijas Zaļā punkta mājaslapā www.zalais.lv sadaļā
«Jaunumi». Jautājumu gadījumā par akcijas norisi
aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 26626165 vai
rakstot uz e-pasta adresi elektronika@ecobaltiavide.lv.

Alise Zvaigzne,
Latvijas Zaļā punkta sabiedrisko attiecību speciāliste

Riebiņu novadā elektroiekārtu bezmaksas izvešana
notiks augustā

Uzņēmēju grantu projektu konkursa «Riebiņu novada uzņēmējiem» uzva -
rētāji pēc līguma parakstīšanas varēs uzsākt savu projektu realizāciju.

Saulainajā 1. maijā pie Riebiņu KC notika Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīta iedzīvotāju apbal-
vošanas ceremonija – koncerts, kurā, ievērojot visos valstī no-
teiktos ierobežojumus, tika pasniegti novada Atzinības raksti un
sveikts novada Goda pilsonis. Svētku sarīkojumu biju iespējams
skatīt arī sociālo tīklu platformā Facebook.

Nominācija GODA PILSONIS 2020 tika piešķirta prāvestam 
Aigaram Bernānam – par ieguldījumu Pieniņu draudzes saliedēšanā
ticības garā, novada tēla popularizēšanu un ES projekta realizāciju
dievnama teritorijas labiekārtošanā, kā arī latgaliskā, kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā.

Novada Atzinības rakstu saņēma: Vidsmuižas un Riebiņu draudžu
prāvests Aivars Kursītis – par ieguldījumu draudžu saliedēšanā
ticības garā, rūpēm un darbu dievnamu un apkārtnes uzturēšanā, pie-
saistot ES projektu finansējumus; Ineta Anspoka – par nozīmīgu ie-
guldījumu izglītības un mūžizglītības attīstībā, kvalitatīvu un radošu
darbu Riebiņu vidusskolā; Anna Meluškāne – par godprātīgu 
un apzinīgi veiktu pedagoģisko darbu Riebiņu vidusskolā; Alberts
Pastars – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un darba vietu
radīšanu Rušonas pagastā; Natalija Kaļva – par ilggadēju un aktīvu
darbošanos Rušonas pagasta vokālajā ansamblī «Iedvesma» un brīv-
prātīgā darbu; Silvija Kotāne – par nesavtīgu ieguldījumu lasītāju
apkalpošanā un brīvprātīgo darbu Rušonas pagastā; Anna Kodore –
par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunojot Svētā Jāņa
Kristītāja krucifiksa lūgšanu namiņu, un brīvprātīgo darbu Riebiņu
pagastā; Sergejs Anuškovs – par apzinīgu un profesionālu darbu 
SIA «Agrofirma «Turība»»; Ženija Pauniņa – par ieguldījumu bied-
rības izveidošanā un  attīstībā, popularizējot Riebiņus, un  nesavtīgu
brīvprātīgo darbu; Valērijs Kurilovs – par profesionālu un atbildīgu
darbu SIA «Agrofirma «Turība»»; Dina un Jānis Voveri – par mērķ -
tiecīgu darbu saimniecības attīstībā, izveidojot ražīgu piena šķirnes
liellopu ganāmpulku, un estētisko gaumi, iekopjot daiļdārzu; 
Vita Balode – par aktīvu, radošu darbu kultūras jomā, vadot Stabul-
nieku kultūras namu; Vitālijs Slūka – par veiksmīgu saimnieko-
šanu piemājas saimniecībā un atbalstu līdzcilvēkiem; Marija Mic-
keviča – par nesavtīgu brīvprātīgā darba ieguldījumu Rušonas katoļu
baznīcas uzturēšanā un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu  Rušonas
pagastā; Arnis Opolais – par ieguldījumu pagasta attīstībā, priekšzī-
mīgi un atbildīgi vadot Sīļukalna pagasta teritoriālo pārvaldi; Oskars
Bērziņš – par radoši inovatīvu ieguldījumu darbā ar jauniešiem, 
Riebiņu vārda un latgaliskā popularizēšanu Latvijas mērogā; Marija
Kalvāne – par aktīvu līdzdalību, atbalstu kultūras dzīves sabiedriskajās
aktivitātēs un brīvprātīgo darbu Rušonas pagastā; Vulānu ģimene –
par visvērtīgāko un visskaistāko – dižģimenes dāvinājumu Latvijai
un novadam; Anita Kokina – par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā
un priekšzīmīgu lasītāju apkalpošanu; Ilona Sondare – par ieguldī-
jumu un metodisku pieeju  bērniem darbā ar speciālām vajadzībām
Galēnu pamatskolā; Ilga Novikova – par apzinīgu, godprātīgu un
profesionālu darbu, pildot sociālās palīdzības organizatora pienākumus
Silajāņu pagastā; Jeļena Puzaka – par kvalitatīvu darbu izglītojamo
runas, valodas attīstībā; Pēteris Šnitko – par godprātīgu un apzinīgu
darbu Silajāņu pagasta komunālajā saimniecībā; Ilga Pokšāne un
Riebiņu KC kolektīvs – par izcilu  ieguldījumu un radoši inovatīvu
darbu kultūras nozares attīstībā un novada atpazīstamības tēla veido-
šanu Latvijas kontekstā.

Svētku sarīkojumā Riebiņu novada Goda pilsoni un Atzinības rakstus sa-
ņēmušos ar muzikāliem sveicieniem sveica kapela «Augusti».

Pasniedz novada apbalvojumus



2. 2021. gada jūnijs

Vairākumam Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
iedzīvotāju šis gads saistās ar vietējā kopienā svarīgu
notikumu – dzimtā pagasta skolas 100. jubileju. 

Pēc sarunām ar vietējiem iedzīvotājiem un skolas ab-
solventiem nojaušams, ka daudziem atmiņā vēl palikušas
80. un 90. jubileju svinības. Dravnieku skolas simtgade
ir teju sagaidīta, taču jārēķinās ar valstī esošo mainīgo
epidemioloģisko situāciju. Tieši tāpēc, ņemot vērā vietējās
kopienas iedzīvotāju un Dravnieku skolas absolventu,
darbinieku pastiprinātu interesi par šo aktuālo notikumu,
Stabulnieku bibliotēka, saskaņojot ar skolas vadību un
skolas novadpētniecības krājuma glabātāju skolotāju Āriju
Puduli, bibliotēkas lapās sociālajos tīklos draugiem.lv un
facebook.com ir atvērusi Dravnieku skolas simtajai jubi-
lejai veltītu tēmu «Dravnieku skolai – 100». Tās ietvaros
regulāri tiek atspoguļotas ar Dravnieku skolu saistītas lie-
cības no skolas novadpētniecības krājuma, kā arī no skolas
absolventu personīgajiem arhīviem. Tādējādi Dravnieku
skolas simtās jubilejas atzīmēšana ir iesākta uz šo brīdi
mazliet citādi – digitālajā vidē, daloties ar atmiņu liecībām
par dzimto skolu.

Pagājušajā gadsimtā, Polkoronas muižas dzīvojamajā
ēkā (būvēta apmēram 1828. gadā) 1921. gada 25. oktobrī
tika atvērta Polkoronas skola, pateicoties uzņēmīgiem,
zināšanas mīlošiem un ar tām dalīties gribošiem, izglīto-
tiem cilvēkiem. Pirmais skolas pārzinis bijis Aloizs Sta-
feckis, kuru atceras kā gudru, sirsnīgu, iejūtīgu skolotāju
un kā čaklu un kārtīgu saimnieku. Aloizs izglītojies tirdz -
niecības skolā Rēzeknē un mācījies arī Pēterpils garīgajā
seminārā, kur beidzis skolotāju sagatavošanas kursus.
No valsts zemes fonda skolai bijuši piešķirti 6 ha zemes
un arī Polkoronas muižas augļu dārzs. Skolas pārzinis
rūpējies, lai augļu dārzs tiktu atjaunots, un ar dārzkopību
saistītās praktiskās iemaņas nodevis arī saviem skolēniem.
Skolas pārzinim bijušas arī dravnieka iemaņas. Viņš ap-
rūpējis pie skolas esošo bišu dravu, kurā bijušas aptuveni
40 saimes. Un, kad notikusi apdzīvoto vietu nosaukumu
latviskošana, skolas pārzinis izvēlējies skolu pārdēvēt par
Dravnieku skolu, kuras vārdu tā nes arī šodien.

Pirmie desmit gadi skolai ritējuši trūcīgi, nebijis pat
piemērota inventāra. Soliņus un galdus sarūpējuši skolēnu
vecāki. Arī paši skolēni dzīvojuši un ģērbušies trūcīgi,
taču pāri trūcīgajiem sadzīves apstākļiem bijusi degsme
mācīties, apgūt zināšanas. Bijušie skolnieki atminas, ka
bijusi tāda lasāmā grāmata «Labā sēkla» un krievu valodas
grāmata «Drug» (draugs). Bijis jāmācas vācu valoda, arit-
mētika, dzīvā un nedzīvā daba, vēsture un ticības mācība,
kuru pasniegt braucis pats mācītājs. Mācību gads sācies
oktobrī un beidzies 1. maijā, jo skolēniem bijis pienākums
palīdzēt vecākiem mājsaimniecībā, kā arī kalpot pie saim -
niekiem. Bijušie skolēni arī atminas, ka skolas apkārtni
uzkopuši paši, novākuši augļudārzā ražu un prieks bijis,

kad siltajās pavasara dienās mācību stundas notikušas ārā
pie dabas – visapkārt ziedējušas ābeles un ievas, to ziedos
sanējušas bites.

Līdz 1935. gadam skolēni tika mācīti latgaliešu va-
lodā, pat lasāmā grāmata «Saulīte» bijusi latgaliski, taču
turpmāk mācības notikušas latviešu literārajā valodā, arī
mācību grāmatas tika izdotas latviešu valodā. No 1940.
gada Dravnieku pirmās pakāpes skolu pārdēvē par Drav-
nieku tautskolu. Un vēl bijušie skolēni un ilggadējie vie-
tējie iedzīvotāji atceras, ka Otrā pasaules kara laikā Drav-
nieku skolā kādu brīdi bijis ierīkots hospitālis, kurā uztu-
rējušies ievainotie kareivji.

Izturot laika pārbaudījumus, Dravnieku skola kā iz-
glītības iestāde Polkoronā darbojās līdz 1974. gada pa-
vasarim. Šī paša gada rudenī ekspluatācijā tika nodota
jaunā skolas ēka – skolas direktora Jāņa Visocka sapnis,
Stabulnieku pagasta centrā, kur tā pastāv arī šobrīd kā
Dravnieku pamatskola. Pa aizvadītajiem 100 gadiem ir
mainījušies gan skolēni, gan skolotāji, arī skolas vadītāji.
Visilgāk Dravnieku skolu ir vadījuši Aloizs Stafeckis
(1921.–1938. g.), Pēteris Sangovičs (1950.–1960. g.), Jā-
nis Visockis (1966.–1980. g), Evelīna Visocka (1986.–
2010. g.) un Jānis Znotiņš no 2010. gada līdz šim brīdim.
Var teikt, skolai paveicies ar labiem un saimnieciskiem
vadītājiem, kuriem vienmēr rūpējis skolas tēls. No ilgga-
dējiem bijušajiem pedagogiem jāmin Sofija Visocka, Kon-
stancija Pudule, Stefānija Ūgaine, Marija Indāne, Staņi -
slava Rimjāne, Anna Ivbule, Lūcija Anusāne, Antoņina
un Konstantīns Šembeļi, Valentīna Mičule, Eugenija
Broka, Edgars Kasāns, arī Dravnieku skolas absolvente
un skolas himnas vārdu autore Anita Betlere. Jāmin arī
tagadējie ilggadējie pedagogi, kuri strādā joprojām: Jānis
Znotiņš, Tekla Skaba un Dravnieku skolas absolventes –
Ārija Pudule, Inta Broka – skolas karoga autore – un Irēna
Mičuliša, kura iemūžinājusi daudzus skolas dzīves noti-
kumus fotogrāfijās. 

Dravnieku skolai – 100

Riebiņu novada dome realizē darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» SAM 5.6.2. specifiskā
mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības pro-
grammām» trešās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ie-
guldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plā-
nošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto
teritoriju pašvaldībās» projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005 «Uz-
ņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju pie-
saistes veicināšana Riebiņu novadā», kur Preiļu novada
dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu novada dome –
kā projekta sadarbības partneris.

Projekta vispārējais mērķis ir Riebiņu novada Stabul-
nieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degra-
dētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības program-
mai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un
jaunu darba vietu radīšanu. Projekta konkrētais mērķis –
paaugstināt Riebiņu novada Stabulnieku pagastā esošo
uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un pa-

augstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revi-
talizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to
arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un
pakalpojumu nodrošināšanu novada un apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem. 

Veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldī-
bas autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,700–2,700 ceļa
infrastruktūras uzlabošanu, tiks veicināta vietējo uzņēmēju
un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot
un atjaunojot ceļa infrastruktūru. Rezultātā tiks veicināta
vietējās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot jaunu darba
vietu radīšanu lauku teritorijās. Projekta rezultātā tiks iz-
veidotas jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pie-
ejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā infra -
struktūra.

Projekta kopējās izmaksas – 400 000,00 EUR, no ku-
rām 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, izveidotas jaunas 
5 darba vietas un 340 000,00 EUR komersantu ieguldījums
nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pa-
matlīdzekļos. 

Projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši, un projekta
īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms Nr. 1 Pol-
korona–Voveri (km 0,700–2,700) divu kilometru garumā.
Projekta ietvaros tiks veikta caurteku un ūdens novades
sistēmas sakārtošana, sakārtojot meliorācijas sistēmu, kā
arī iztīrīti novadgrāvji ceļa blakus teritorijā. Uz ceļa posma
Polkorona–Voveri km 0,700–2,700 paredzēts asfaltbetona
segums, kā rezultātā tiks uzlabots ceļa tehniskais stāvoklis,
paaugstināta satiksmes drošība un komforts, samazināti
ceļu uzturēšanas darbu apjomi. Pārbūvētais ceļa posms
ļaus nodrošināt drošu piekļūšanu teritorijā esošajiem īpa-
šumiem un ražošanas uzņēmumiem, tā veicinot ceļam
piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas attīstību,
kā arī vienkāršojot ceļa uzturēšanas darbus.

Būvdarbus objektā «Riebiņu novada Stabulnieku 
pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri 
km 0,650–2,720 pārbūve» veic SIA «Krustpils». Būvdarbu
kopējās izmaksas – 604 237,32 EUR ar PVN 21 %.

Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sa-
pratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minētā
pašvaldības ceļa pārbūves darbu laikā. Ja rodas kādi jau-
tājumi par ceļu uzturēšanu vai arī ekspluatāciju, lūgums
vērsties pie  Riebiņu novada ceļu būvinženiera Andra Bil-
zēna (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 fotofiksācijas.

Jaunā Dravnieku pamatskolas skolas ēka Stabulnieku cie -
mata centrā ekspluatācijā tika nodota tālajā 1974. gadā.

Turpinājums 4. lpp.

Riebiņu kultūras centrā 
tiks nodrošināti 

vēl kvalitatīvāki pasākumi
Riebiņu kultūras centrs varēs nodrošināt vēl kvalitatī-

vākus pasākumus, jo projekts Nr. 20-03-AL21-A019.2205-
000002 «Audiovizuāla aprīkojuma iegāde kvalitatīvu
pasākumu nodrošināšanai Riebiņu kultūras centrā»
2020. gada 12. novembrī guva atbalstu Lauku atbalsta
dienestā. Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2 «Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas» rīcības 2.3. aktivitātē «Atpūta
un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)».

Projekta mērķis ir modernizēt Riebiņu kultūras centra
pakalpojumu sniegšanu ar audiovizuālu aprīkojumu kva-
litatīvu pasākumu nodrošināšanai, tādējādi veicinot dzīves
un atpūtas kvalitāti vietējai kopienai, piesaistot jaunus ap-
meklētājus kultūras centrā. Projekta īstermiņa mērķis –
iegādāties un uzstādīt audiovizuālu aprīkojumu kvalitatīvu
pasākumu nodrošināšanai Riebiņu kultūras centrā, papil-
dinot materiāltehnisko bāzi ar 8 jaunām aprīkojuma vie-
nībām. Projekta ilgtermiņa mērķis – uzlabot tehnisko ap-
rīkojumu, palielināt kultūras centra apmeklētāju skaitu
pasākumos, sniegt iespēju telpas izmantot arī dažāda veida
uzņēmumiem un organizācijām pasākumu rīkošanai. Pa-
sākumu laikā radīt Riebiņos līdz šim nebijušu audiovizuālo
noformējumu. Ekrāns tiks uzstādīts skatuves aizmugures
daļā, savukārt projektors ir stiprināms zālē pie griestiem.

Projekta rezultātā ir iegādāts un Riebiņu kultūras centrā
uzstādīts šāds aprīkojums: lieljaudas projektors Vivitek
DU7295Z-BK – 1 gab., lieljaudas projektora lēca Vivitek
Wide Throw – 1 gab., stiprinājums projektoram SMS Pro
Precision CMV1235-1735 – 1 gab., pieslēguma panelis
Wall Box HDMI+USB+VGA – 1 gab., HDMI signāla pār-
veidotājs uz HDBaseT Vivolink HDBase T 70m – 1 gab.,
video signāla kabelis 15 m Vivolink – 1 gab., vadības lokālā
sistēma Vivolink VLCO8B – 1 gab., motorizēts projekcijas
ekrāns Screenint Major PRO-C 600, 600x450 cm – 1 gab.
un projekcijas ekrāna tālvadības pults Screenint – 1 gab.

Kopējās projekta izmaksas ir 13 455,50 EUR, kas ir
arī attiecināmās izmaksas 13 455,50 EUR tajā skaitā. Pie-
prasītais publiskais finansējums (90 % no attiecināmajām
izmaksām) ir 12 109,67 EUR un pašvaldības finansējums
(10 % no attiecināmām izmaksām) – 1345,83 EUR.

Projekta rezultāti: palielināsies Riebiņu kultūras centra
pasākumu apmeklētāju skaits; Kultūras jomas pakalpojumi
uzlaboti ar jaunu materiāltehnisko bāzi.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele



2021. gada jūnijs 3.

DOMES LĒMUMI
20. aprīlī videokonferences režīmā notika kārtējā Rie-

biņu novada domes sēde
Veic grozījumus lēmumā

Domes sēdē nolemts veikt grozījumus lēmumā. No-
lemts izteikt Riebiņu novada domes sēdes Nr. 4  lēmuma
Nr. 1 nosaukumu šādā redakcijā: «Par valsts budžeta aiz-
ņēmuma saņemšanu investīciju projekta «Atpūtas vietas
izveide pie Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas pa-
gastā» realizācijai». Iesniegt apvienojamo Preiļu, Vārka-
vas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijai sa-
skaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilgtermiņa saistību
uzņemšanos Riebiņu novada attīstības programmas inves-
tīciju plānā paredzētā projekta «Atpūtas vietas izveide pie
Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas pagastā» iesnieg-
šanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta «Atpūtas vietas
izveide pie Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas pa-
gastā» realizācijai 250 000,00 EUR apmērā. Aizņēmuma
atmaksas termiņš – 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsā-
kot ar 2022. gada maiju. Aizņēmuma atmaksu garantēt
no Riebiņu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta ie-
ņēmumiem, bet kontroli par lēmuma izpildi uzdot Riebiņu
novada domes izpilddirektoram.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pie-
ņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumā.
Nolemts slēgt līgumu: 

‚ ar SIA «ASTARTE-NAFTA» par degvielas iegādi
Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
61 947,00 EUR (atlaide 0,08 EUR) bez PVN;

‚ ar SIA «Zeļļi Z» par publiskās pludmales infra -
struktūras izveidi Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu
ezera krastā ar piedāvāto līgumcenu 18 130 EUR bez
PVN (līgums tiks slēgts, ja tiek saņemts VARAM pozitīvs
atzinums par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi
teritoriālajai reformai un piešķirts valsts budžeta aizņē-
mums);

‚ ar SIA «Warss+» par skatu torņa un atpūtas vietas
jaunbūvi Salmeja ezera krastā ar piedāvāto līgumcenu 

133 467,23 EUR bez PVN (līgums tiks slēgts, ja tiek sa-
ņemts VARAM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta
atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un piešķirts
valsts budžeta aizņēmums);

‚ ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Daugavpils
ceļu rajons par Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ar
saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu
(planēšana, profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2021. gadā
ar piedāvāto līgumcenu 8541,96 EUR (Sīļukalna pagasts),
9543,90 EUR (Galēnu pagasts), 6409,02 EUR (Stabul-
nieku pagasts), 13 072,72 EUR (Riebiņu pagasts) un
7731,90 EUR (Silajāņu pagasts) bez PVN;

‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas
darbu (planēšana, profilēšana, nošļūkšana) veikšanu 2021.
gadā ar piedāvāto līgumcenu 13 892,20 EUR bez PVN
(Rušonas pagasts);

‚ ar SIA «Campaign» par ēkas pārbūves dokumen-
tācijas sagatavošanu ēkai Skolas ielā 4, Stabulniekos, Sta-
bulnieku pagastā, Riebiņu novadā ar piedāvāto līgumcenu
15 650,00 EUR bez PVN;

‚ ar SIA «SALANG-P» par ventilācijas sistēmu re-
montu veikšanu Riebiņu vidusskolā ar piedāvāto līgum-
cenu 12 283,60 EUR bez PVN;

‚ ar SIA «Smart Energy» par atpūtas vietu izveidi
pie Jāšezera un Eikša ezera Rušonas pagastā Riebiņu 
novadā ar piedāvāto līgumcenu 79 790,00 EUR bez 
PVN (līgums tiks slēgts, ja tiek saņemts VARAM pozitīvs
atzinums par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi
teritoriālajai reformai un piešķirts valsts budžeta aizņē-
mums).

Apstiprina uzņēmēju grantu 
konkursa rezultātus

Domes sēdē deputāti apstiprināja uzņēmēju grantu
projektu konkursa «Riebiņu novada uzņēmējiem» vērtē-
šanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma sa-
ņemšanai 2021. gadā. Nolemts piešķirt pašvaldības finan-
sējumu pilnā apjomā projektiem: «Iekārtu iegāde konku-
rētspējas palielināšanai ZS «Vilkači»» 1326,75 EUR;
«Ūdensvada un kanalizācijas izbūve maizes darbnīcā
«Ereļu muižas maize»» 2000,00 EUR; «Ziemas ķiploku
produkcijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana Galēnu
pagastā» 1720,00 EUR; «Masīvkoka dizaina priekšmetu

ražošanas uzsākšana Riebiņu novadā» 2000,00 EUR un
«Aprīkojuma iegāde šūšanas darbnīcas «ŽūŠuj» izveidei»
1895,20 EUR. Nolemts no budžeta pozīcijas «projekts
«Eiropa pilsoņiem»» novirzīt  941,95 EUR uz uzņēmē-
ju grantu projektiem «Riebiņu novada uzņēmējiem» 
2021. gadā.

11. maijā videokonferences režīmā notika Riebiņu no-
vada ārkārtas domes sēde

Iesniegs projektu valsts līdzfinansējuma
saņemšanai augstas gatavības 

pašvaldības investīciju projektam
Saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 242

«Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pie-
teikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kār-
tība» Covid-19 radīto seku mazināšanai reģionālā līmenī
un administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai,
uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldī-
bas aicinātas izstrādāt augstas gatavības investīciju pro-
jektus un pretendēt uz valsts līdzfinansējuma saņemšanu
grantu veidā.

Domes deputāti pieņēma lēmumu iesniegt apvieno-
jamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību fi-
nanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai par valsts līdz-
finansējuma saņemšanu augstas gatavības pašvaldības in-
vestīciju projekta «Riebiņu vidusskolas teritorijas labie-
kārtošanas un sporta laukuma pārbūve» realizācijai un  ie-
sniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijā.

Nolemts lūgt valsts līdzfinansējumu augstas gatavī-
bas pašvaldības investīciju projekta «Riebiņu vidusskolas
teritorijas labiekārtošanas un sporta laukuma pārbūve»
realizācijai 998 190,00 EUR apmērā. Tāpat pieņemts lē-
mums nodrošināt līdzfinansējumu ne mazāk kā 15 % ap-
mērā no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attie-
cīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma, kā arī no-
drošināt investīciju projektā valsts budžeta finansējuma
izmantošanu vismaz 50 % apmērā līdz 2021. gada 31. de-
cembrim.

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

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2021. gadā
12. jūnijā plkst. 12.00 – Bukšinu kapsētā.
12. jūnijā plkst. 12.00 – Teilānu kapsētā.
13. jūnijā plkst. 15.00 – Kokoriešu kapsētā.
19. jūnijā plkst. 12.00 – Saunas Vulānu kapsētā.
20. jūnijā plkst. 12.00 – Krištopeņu kapsētā; plkst. 11.00 sv. Mise

Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.
26. jūnijā plkst. 12.30 – Riebiņu katoļu draudzes kapsētā; plkst.

11.00 sv. Mise Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā.
27. jūnijā plkst. 15.00 – Žogotu kapsētā.
3. jūlijā plkst. 12.00 – Krištobu kapsētā. 
3. jūlijā plkst. 13.00 – Eikšas kapsētā. 
4. jūlijā plkst. 12.00 – Rušonas kapsētā; plkst. 11.00 sv. Mise

Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā.
10. jūlijā plkst. 12.00 – Opolūs kapsētā.
10. jūlijā plkst. 13.30 – Salenieku kapsētā.
10. jūlijā plkst. 15.00 – Antonišku kapsētā.
17. jūlijā plkst. 12.00 – Maltas Trūpu kapsētā.
17. jūlijā plkst. 14.00 – Seiļu kapsētā.
17. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.
24. jūlijā plkst. 12.00 – Červiniku kapsētā.
24. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā ar sv. Misi.
24. jūlijā plkst. 15.00 – Eisāgu kapsētā.
25. jūlijā plkst. 15.00 – Gailīšu kapsētā.
25. jūlijā plkst. 15.30 – Baibu kapsētā.
31. jūlijā plkst. 12.00 – Pastaru kapsētā. 
7. augustā plkst. 12.00 – Trūpīšu kapsētā.
7. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā.
21. augustā plkst. 15.00 – Vidsmuižas kapsētā; plkst. 13.30 Sv. Mise

Vidsmuižas Sv. Gara Romas katoļu baznīcā.
28. augustā plkst. 12.00 – Salīšu kapsētā.

Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs ir

radījis interaktīvu palīgu
makšķerniekiem «Mana
Cope», kas pieejams gan
kā interneta resurss
www.manacope.lv, gan

kā mobilā lietotne An-
droid un iOS ierīcēm. 
Ko «Mana Cope» piedāvā

makšķerniekam? Copes kartes un licences. Lie-
totnē vienuviet nopērkamas elektroniskās makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes un
makšķerēšanas licences populārākajām licencētajām
copes vietām Latvijā. Šobrīd jau ir nopērkamas
elektroniskās licences makšķerēšanai makšķernieku
iecienītās licencētās makšķerēšanas vietās, tajā
skaitā arī Riebiņu novada licencētajos ezeros: Bi-
cānu, Jāšezera, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā
Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zol-
vas un Rušona ezera makšķerēšanas licences. Mak-
šķernieku ērtībai «Mana Cope» pieejami gan pilnie
licencēto makšķerēšanas vietu nolikumi, gan to kon-
spekti, kas satur svarīgāko informāciju, kas jāzina,
dodoties copēt attiecīgajā vietā. 

Kur copēt? Mobilajā lietotnē ir iestrādāta karte
ar Latvijas upēm, ezeriem un ūdenskrātuvēm. Kartei
ir ne tikai vizuāls Latvijas ūdeņu atspoguļojums,
bet arī vizuāla datu bāze, kur iegūt informāciju par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kur pastāv
ierobežojumi makšķerēšanai, sezonāliem liegumiem,
makšķerēšanai bīstamām vietām, laivu lietošanas
un ātruma ierobežojumiem uz ūdeņiem, kā arī par
makšķerniekiem draudzīgām vietām, tajā skaitā
laivu ielaišanas vietām, naktsmītnēm, laivu nomu
u.tml. makšķerēšanai noderīgiem servisiem. «Mana
Cope» kartē iestrādāts arī Copes asistents – mak-
šķernieks, aktivizējot savu atrašanas vietu, saņem
brīdinājumus par tuvošanos vai atrašanos teritorijās,
kur pastāv jebkādi ierobežojumi makšķerēšanai.

Copes kalendārs. Te apkopota informācija par
makšķerēšanas liegumiem, makšķerēšanas sacen-
sībām Latvijā, copes prognozēm, saullēkta un saul -
rieta informācija u.c. makšķerniekiem saistošiem
pasākumiem un notikumiem.

Copes noteikumi. Lai makšķerniekiem vienmēr
pa rokai būtu aktuālā ar makšķerēšanu saistītā li-
kumdošana, «Mana Cope» apkopojusi svarīgā-
kos normatīvos dokumentus, kas regulē makšķerē-
šanu Latvijas ūdeņos, šeit vienuviet atrodami arī 
licencēto makšķerēšanas vietu nolikumi.

Copes padomi. Padomu sadaļā ietverta infor-
mācija par Latvijas upēm, ezeriem un ūdenskrātu-
vēm, zivju sugu apraksti, kā arī iepriekš izdotā mak-
šķernieku ceļveža «Ķer. Bet ievēro.» elektroniskā
versija latviešu, krievu un angļu valodā. Nākotnē
plānots šo sadaļu papildināt ar blogu Padomi jau-
najiem makšķerniekiem, kur tiks sniegti ieteikumi
tiem, kuri tikai uzsāk savas makšķernieku gaitas.

Mana Cope/ profils. Makšķernieka jeb lietotāja
profils, te atrodama informācija par lietotnē iegā-
dātajām makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kartēm un makšķerēšanas licencēm, par gū-
tajiem lomiem. 

Lietotnē izveidoti vairāki tehniski risinājumi,
lai elektronisko licenču lomu atskaišu iesniegšanu
padarītu ērtu un vienkāršu. Licences atskaite jāie-
sniedz sadaļā Mana Cope/ Profils, izvēloties licenci,
kurai atskaite jāiesniedz. Ja licencei vēl nav beidzies
derīguma termiņš, tā atrodama sadaļā «Mani pir-
kumi». Ja licencei beidzies derīguma termiņš, tā at-
rodas sadaļā «Pirkumu vēsture». Licencei, kurai
nav nodota atskaite, pievienota izsaukuma zīme. Ja
makšķernieks licenci nav izmantojis, nav neko ne-
noķēris vai lomā nav paturējis zivis, ir iespēja ie-
sniegt atskaiti, spiežot pogu «Neko nenoķēru».
Tiem, kuri noķēruši zivi, kuru vēlas reģistrēt lomu
atskaitē (var reģistrēt arī atlaistas zivis), izmanto
pogu «Pievienot lomu». Kad makšķernieks ievadījis
lomu, tiek piedāvātas 4 izvēles:

• poga «Saglabāt un pievienot vēl». Šo pogu iz-
manto, ja nepieciešams reģistrēt šai atskaitei nā-
kamo lomu;

• poga «Saglabāt un aizvērt». Šo pogu izmanto,
ja makšķernieks turpinās copēt ar šo licenci un nā-
kotnē vēl pievienos tai lomus;

• poga «Saglabāt un iesniegt atskaiti». Šo pogu
izmanto, ja licencei lomi vairs netiks pievienoti un
makšķernieks pabeidzis ievadīt datus par gūtajiem
lomiem. Šajā gadījumā licences atskaite tiek nodota
licencētās makšķerēšanas organizētājam;

• poga «Atcelt», kas atceļ iesākto darbību.

Lai lietotne saturētu aktuālu un makšķerniekiem
nozīmīgu informāciju, ir izveidotas saziņas iespējas
ar «Mana Cope» uzturētājiem, izveidota lietotnes
lapa sociālajā tīklā Facebook, kā arī Mana Cope
palīgu grupa, profils Instagram, un vienmēr iespē-
jams sazināties, zvanot uz informatīvo tālruni
26360007 vai sūtot e-pastu uz info@manacope.lv.
Dodies copēt? Paķer līdzi «Mana Cope»!

«Mana Cope» interaktīvais palīgs makšķerniekiem
un iekšējo ūdeņu apsaimniekotājiem

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām per-
sonām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir
noslēdzis līgumus ar 27 partnerorganizācijām
par atbalsta paku un maltīšu izdali visā Latvijā.
No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas
448 izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata
materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales
vietās – siltas maltītes.

Partnerorganizāciju atlases rezultātā atbalstu no-
drošinās 13 nevaldības organizācijas, 11 pašvaldības
vai to iestādes un 3 reliģiskās organizācijas, to starpā
darbu turpinās tādas organizācijas kā «Samāriešu
fonds», «Latvijas Samariešu apvienība», «Latvijas
Sarkanais Krusts» un «Pestīšanas armija». Kopumā
saņemts 31 atlases pieteikums.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām
daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinā-
jums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudz-
bērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un
bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību
starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības in-
tegrācijas fonds 2014. gadā iesaistījās Eiropas At-
balsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības pro-
grammas īstenošanā, kuras mērķis ir sniegt pārtikas
un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo
iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Saistībā ar to, ka janvārī tika palielināts ienā-
kumu slieksnis mājsaimniecībām, no kura iespējams
saņemt atbalsta pakas, šogad plašāks iedzīvotāju
loks varēs saņemt atbalstu Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām ietvaros. Tāpat, ņemot
vērā ilgstoši valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,
plānojam programmai piesaistīt papildu finansē-

jumu, lai efektīvi turpinātu cīnīties ar nevienlīdzību
un sniegtu palīdzību sabiedrības neaizsargātākajām
grupām, ko Covid-19 pandēmija skārusi vissma-
gāk.

Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas
preču komplektus iedzīvotājiem ir iespējams saņemt
ar pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu: trū-
cīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 EUR
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet
katrai nākamajai personai – 190 EUR; maznodroši-
nātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz
327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaim-
niecībā, bet katrai nākamajai personai – 229 EUR.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu var
saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības;
mājsaimniecības krīzes situācijā. 

Iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību vairāku
izdales vietu adrešu un darba laiku izmaiņām. Part -
nerorganizāciju saraksts un izdales vietu adreses ar
darba laikiem atrodams tīmekļvietnē www.atbalsta-
pakas.lv.

Atbalsta pakas sabiedrības neaizsargātākajām grupām. 

jaunas partnerorganizācijas pārtikas paku
un maltīšu izdalei
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Dravnieku skolai – 100

Jāpiemin arī skolā ilgu laiku nostrādājušie tehniskie darbinieki:
Jānis Gudļevskis, Alberts Strupišs, Jānis Skabs, Jānis Pastars, Olga
Pastare, Silvija Stikāne, Genovefa Broka, Juris Stikāns, Irēna Novika,
Rita Vēvere, Vija Hudjakova, Alīda Čaunāne.

Dravnieku skola ir pieredzējusi skaitā kuplas klases, pat vakara
maiņas vidusskolu. Mācību priekšmetos un interešu pulciņos darbojās
talantīgi skolēni, īpaši sasniegumi bija sportā, dejās un mūzikā. Daudzi
absolventi, kuri skolas laikā dejoja tautas deju kolektīvā, atceras, kā
apmeklējuši Vislatvijas skolēnu dziesmu un deju svētkus un novadu
rīkotos sadančus kopā ar deju skolotājām Mariju Indāni un Natāliju
Balodi. Un vēl absolventi atceras pašu organizētos svētku sarīkojumus,
kuri notikuši gan skolas, gan blakus skolai esošā kultūras nama telpās.
Kādai daļai vietējo pagasta iedzīvotāju Dravnieku skola pamata iz-
glītības iegūšanai ir kalpojusi divās, trijās un pat četrās paaudzēs.

Šogad pēdējais zvans absolventiem Dravnieku skolā skanēs un
izskanēs pēdējo reizi. Demogrāfiskā situācija, tāpat kā daudzviet citur
valstī, pēdējos gados ir ietekmējusi arī Dravnieku skolu. Dravnieku
skolas ēkai sāksies cits stāsts, taču tās sienas joprojām glabās atmiņas
par laiku, kad te zvanīja skolas zvans, aicinot skolēnus un skolotājus
doties uz stundu vai starpbrīdī.

Stabulnieku bibliotēkas bibliotekāres sirsnīgi pateicas visiem
Dravnieku skolas absolventiem par iesūtītajām atmiņu liecībām un
aicina turpināt sūtīt uz bibliotēkas e-pastu: stabulniekubibl@inbox.lv
fotogrāfijas, atmiņu stāstus, ja ir vēlme ar atmiņu liecībām padalīties.
Iesūtītie materiāli tiks apkopoti un nodoti skolas novadpētniecības
krājuma glabātājai.

Biruta Čaunāne, Stabulnieku pagasta bibliotekāre 


