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Pašvaldību vēlēšanas 2021*
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies kārtējās paš -

valdību vēlēšanas. Saeimā pieņemts «Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums», kas paredz īstenot administratīvi teritoriālo
reformu, pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām līdzšinējo 119 paš -
valdību vietā izveidojot 42. Jaunveidojamais Preiļu novads: Preiļu
novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads un Aglonas pagasts.

Riebiņu novadā darbosies seši vēlēšanu iecirkņi: iecirknis 
Nr. 715 – Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes ēka, kultūras nams;
iecirknis Nr. 718 – Riebiņu novada domes ēka; iecirknis Nr. 720 –
Rušonas pamatskola; iecirknis Nr. 722 – Silajāņu pagasta teritoriālās
pārvaldes ēka, kultūras nams; iecirknis Nr. 723 – Sīļukalna pagasta
kultūras nams un iecirknis Nr. 724 – Stabulnieku kultūras nams.
Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs
vēlēšanu iecirkņos, kas vēlētājiem ļaus balsot jebkurā savas pašval-
dības vēlēšanu iecirknī.

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā – 5. jūnijā ir
no plkst. 7.00 līdz 22.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot
iepriekš. Iepriekšējā balsošana notiks: pirmdien, 31. maijā, no plkst.
16.00 līdz 20.00; ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00 un
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00. 

1. un 2. jūnijā vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras
stundas dienā. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kan-
didātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās
dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas
apliecība.

Riebiņu novada sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

* Pašvaldību vēlēšanās reģistrēto deputātu kandidātu sarakstus
Preiļu novadā skatīt 2. un 3. lpp.

Lielās Talkas ietvaros Riebiņu novadā savākti vairāk
nekā  500 maisi ar atkritumiem

Atgādinājums noslēgt līgumu 
ar atkritumu apsaimniekotāju

Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas kārtību
Riebiņu novada administratīvajā teritorijā, visiem individuālo
dzīvojamo māju, vasarnīcu, dārza māju īpašniekiem ir jābūt
līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu
savākšanu un izvešanu.

Kontaktinformācija līguma slēgšanai: tālr. 65438392 vai
26800650, vai e-pasta adrese specatu@inbox.lv. Ir iespējams līgumu
parakstīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai pieteikt
līguma nosūtīšanu pa pastu.

Pašvaldība ATGĀDINA, ka individuālo māju īpašniekiem vai
lietotājiem ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, pretējā gadījumā pašvaldība vērsīsies likumdošanā noteiktajā
kārtībā pret tiem īpašniekiem vai lietotājiem, kas nav noslēguši at-
bilstošu līgumu.

Riebiņu novada dome

Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un
pagaidām nemainīgajiem ierobežojumiem valstī,
arī šogad veiksmīgi aizritējusi vislatvijas akcija Lie -
lā Talka. 24. aprīlī visā Latvijas teritorijā, tostarp
arī Riebiņu novadā, ievērojot visus drošības priekš -
nosacījumus, kas bija aktuāli uz Lielās Talkas no -
rises brīdi, norisinājās solo talkas un talkoja ģime -
nes. Riebiņu novadā šogad tika savākti nedaudz
vairāk par 500 maisiem ar atkritumiem.

Ņemot vērā pašreizējo situācijā saistībā ar Co-
vid-19 vīrusa izplatību, ievērojot drošības pasāku-
mus, daudzviet iedzīvotāji organizēja solo talkas gan
oficiāli izsludinātajā Lielās Talkas dienā, gan pirms
tās, sakopjot savus īpašumus.

Nenosaucot katru individuāli vārdā, ir jāizsaka
milzīgs paldies ikkatram, kurš šogad piedalījās un
koordinēja Lielās Talkas norisi Riebiņu novadā. Tā-
pat kā līdz šim, ļoti operatīvi tās pašas dienas pēc-
pusdienā novadā strādājošais atkritumu apsaimnie-
košanas uzņēmums nogādāja Lielās Talkas ietvaros
savāktos atkritumus Dienvidlatgales reģiona atkri-
tumu apglabāšanas poligonā.

R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators Riebiņu novadā

Lai arī droši varam apgalvot, ka ar katru gadu Latvija
top zaļāka, aizvien nākas konstatēt, ka ir pietiekami
daudz cilvēku, kas atkritumus atstāj apkārtējā vidē. 

Galēni gavilē – tapis Vidsmuižas bruncis
Nenoliegsim – pandēmija ir apturējusi vai uz

kādu laiku aizkavējusi daudzu ieceru un plānu
īstenošanu. Taču to nevarētu attiecināt uz bijušo
galēnieti, Kultūras vēstnieci un biedrības «Lat-
gales etnogrāfiskā biedrība» vadītāju Ivetu Sei-
manovu, kura visu šo laiku ir turpinājusi aktīvu
darbu un šī gada 23. aprīlī, Jura dienā – kuru
galēnieši izsenis īpaši godājuši, savā Facebook
profilā prezentēja Vidsmuižas muižas brunci.
Tas tapis, pamatojoties uz Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja krājumā pieejamo informāciju.

Līdz šim Iveta bija vairāk pievērsusies tautas-
tērpu izpētei – 2018. gadā tika gaismā celts gan re -
staurētais 19. gs. Vidsmuižas tautas tērps, kā arī Galē -
nu senais tērps no 11. gs. Jāpiebilst, ka Vidsmuižas
tautastērps pēc prezentācijas ir iedzīvojies galēniešu
ikdienā – šo tērpu ir šūdinājis gan Galēnu pamat-
skolas skolēnu deju kolektīvs, gan Galēnu VPDK
«Amizieris». Un kur nu vēl tautas tērpā uzpostā
Vidsmuižas Annuža – lellīte, kuras vārds nu jau zi-
nāms daudziem un kura apceļojusi teju visu Latviju,
un nu jau devusies arī pāri robežām – uz Īriju, Ap-
vienoto Karalisti un pat uz Austrāliju.

Pati Iveta saka: «Tikai uz mirkli izlecu no tradi-
cionālā, lai ielēktu laikā, kas nes citu elpu, modi un
tradīcijas. Izcēlu saulītē. Kāpēc? Tāpēc, ka izaugu
ar šīs vietas stāstiem. Mīlu šo vietu... Un, kā jau es -
mu teikusi, – celšu visu, ko varu izcelt un ko varu
«pacelt»». Viņa atzīst, ka brunču ceļš nebija viegls –
tie tapuši soli pa solītim 3 gadu garumā.

Iveta stāsta, ka šis bruncis nav nēsājams pie tau-
tastērpa. Tas ir vēlāks. Tam ir iezīmes pārejai uz
pilsētas modi, pagarinājumā skaista «aste», kas ne-
daudz velkas pa zemi – tas ir laiks, kad izcēla viduk -
li, bet gurnu daļu palielināja ar spilventiņiem, mai-
siņiem vai speciālu karkasu. Mēs varam tikai iztē-
loties tā laika dzīvi, iespējas un elpu. Un ir brīniš-
ķīgi, ka varam uzburt kaut ko no tā. Atliek vien ce-
rēt, ka vasarā epidemioloģiskie apstākļi ļaus pre-
zentēt brunčus plašākai publikai arī klātienē.

Turklāt Iveta ir apņēmības pilna neapstāties un
cer Vidsmuižas brunci «apaudzēt» ar attiecīgā laika
lietām, tādējādi to padarot par komplektu. Jautāta,
kur komplekts varētu «dzīvot», Iveta atbild: «Droši
vien, ka vietu tam meklēsim kādā no grāfa Borha
muižām.» Tas gan nav viņas vienīgais projekts, jo
drīz gavilēs Rēzeknes apriņķis un Riebiņu draudze –
Vidsmuižas Annužai būs māsa Ilža!

Galēnieši saka sirsnīgu paldies Ivetai un viņas
ģimenei par ieguldīto laiku, pacietību un neatlaidību,
pētot Galēnu vēsturi, un vēl veiksmi un neizsīkstošu
darbasparu turpmākajā izpētes gaitā.

Mārīte Upeniece-Skutele
Roberta Mūka muzeja vadītāja

Vērīgākie galēnieši pavasara saulē varēja manīt, kā
Vidsmuižas bruncī tērpusies galma dāma aplūko
Borhu dzimtas Vidsmuižas apbūvi un parku.

Tiek īstenots projekts
«Vidsmuižas Svētā Gara
Romas katoļu baznīcas

žoga pārbūve»
Cilvēkam ir lemts izpalīdzēt Dievam pasaules

pārvaldīšanā. Bez Dieva cilvēks nevar iztikt – tā-
pat kā bez dienišķās maizes. Bez Dieva mēs mir-
stam garīgi. Galēnos šāds garīgās dzīves centrs ir
Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca. Vidsmuižas baznīcas žoga jumta dakstiņu nomaiņa ne tikai

uzlabo baznīcas ansambļa kopējo vizuālo tēlu, bet arī sek-
mē žoga ilgmūžību un cīņu ar mitruma postošo ietekmi.Turpinājums 3. lpp.



2. 2021. gada maijs

Pašvaldību vēlēšanās reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Preiļu novadā

1. Ilga Zalāne 1979 SIA “180” Direktore
2. Ainārs Určs 1986 SIA “Cido Grupa” Tirdzniecības pārstāvis
3. Gunta Katkeviča 1971 SIA “Online teachers” Pasniedzēja
4. Zane Romanovska 1991 SIA “Pepco Latvia” Direktore
5. Mārtiņš Baumanis 1979 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Operatīvā medicīniskā transporta līdzekļa vadītājs
6. Aira Gribonika-Upeniece 1983 Rušonas pamatskola Pirmsskolas mūzikas skolotāja
7. Iļja Svetlovs 1989 SIA “Peikko Latvija” Konstrukciju projektētājs, būvinžinieris
8. Inga Kassaliete 1978 SIA “Circle K Latvia” Kasiere
9. Aivis Pīzelis 1988 SIA “Stockmann” Dekorators
10. Kristaps Pastars 1996 Pašnodarbinātais
11. Līga Gribonika 1989 Mājsaimniece
12. Ernests Zalāns 2000 ZS “Drivas” Mehanizators

Vārds, uzvārds Dzimša-
nas gads Darba vieta/ nodarbošanās AmatsNr. 

1. Politiskā parija “KPV LV”

1. Ēvalds Vilcāns 1956 Preiļu novada dome Deputāts, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
2. Nadežda Hļebņikova 1973 Preiļu novada dome Deputāte, komitejas priekšsēdētāja vietniece
3. Nataļja Lapoško 1964 AS “Preiļu siers” Laborante
4. Edgars Vilcāns 1990 Riebiņu novada dome Deputāts, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
5. Svetlana Galkina 1982 SIA “Nis” Valdes locekle
6. Inta Rumaka 1978 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola Volejbola trenere
7. Jeļena Saulīte 1985 Preiļu 2. vidusskola Vispārējās vidējās izglītības skolotāja
8. Ivans Ludāns 1960 “Css and Nivios” Apsargs
9. Leonards Grebežs 1966 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Latgales reģionālais centrs Autovadītājs
10. Marija Onufrijeva 1954 Preiļu novada slāvu kultūras biedrība “Raduga” Valdes locekle
11. Pēteris Pastars 1965 SIA “Guard Services” Apsargs
12. Imants Ludāns 1966 Riebiņu novada dome, pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” Kurinātājs
13. Ludmila Čebiševa 1958 Pensionāre
14. Georgijs Kovaļkovs 1964 IU “Svetlana31” Īpašnieks
15. Oļegs Hļebņikovs 1953 Preiļu 2. vidusskola Pedagoga palīgs

Vārds, uzvārds Dzimša-
nas gads Darba vieta/ nodarbošanās AmatsNr. 

2. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

1. Pēteris Rožinskis 1958 Riebiņu novada dome Domes priekšsēdētājs
2. Jāzeps Ivanāns 1959 ZS “IVANĀNU MĀJAS” Īpašnieks
3. Oskars Bērziņš 1992 Riebiņu novada dome Jaunatnes lietu speciālists, multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Pakāpieni” vadītājs
4. Māra Pudnika 1988 Aizkalnes tautas nams Vadītāja
5. Elmārs Sparāns 1960 Vārkavas novada dome Izpilddirektors
6. Māra Ušacka 1964 Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops” Vadītāja
7. Māris Leikučs 1977 AS “Preiļu siers” Ražošanas inženieris
8. Edgars Kozuļ-Kažs 1959 Pensionārs
9. Alberts Upenieks 1965 SIA “Optimus A” Mežizstrādes vadītājs
10. Ilga Pokšāne 1986 Riebiņu novada dome Riebiņu novada kultūras centra vadītāja
11. Vilis Gribusts 1967 SIA “Agro Zvaigznītes” Valdes loceklis
12. Dina Staškeviča 1968 Riebiņu novada dome Rušonas kultūras nama vadītāja
13. Jānis Broks 1965 Riebiņu novada dome Pašvaldības kārtībnieks
14. Māris Stabulnieks 1972 SIA “Agrofirma “Turība”” Lauksaimniecības tehnikas operators
15. Dainis Alžāns 1971 Riebiņu novada dome Rušonas pagasta pārvaldes vadītājs
16. Alīna Ņesterjuka 1988 Māksliniece
17. Arnis Mičuls 1990 Zemnieku saimniecība “Strodi” Īpašnieks
18. Aina Rubine 1972 Pašnodarbināta persona Vetārsta palīdze

Vārds, uzvārds Dzimša-
nas gads Darba vieta/ nodarbošanās AmatsNr. 

3. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1. Ārijs Vucāns 1964 Preiļu novada dome Deputāts
2. Iveta Stare 1966 Preiļu novada dome Deputāte
3. Juris Viļums 1982 Latvijas Reģionu Apvienība Valdes loceklis
4. Māris Skutelis 1989 SIA “Preiļu slimnīca” Ārsts, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts
5. Juris Vucāns 1986 SIA “PICU BODE” Direktors
6. Gunārs Svilāns 1966 Latvijas Republikas Zemessardzes 35. kājnieku bataljons Zemessargs
7. Jānis Lācis 1953 SIA “Preiļu slimnīca” Ķirurgs
8. Māra Ziemele 1992 Satura veidotāja, blogere, influencere
9. Dainis Skutelis 1986 Mūziķis, pašnodarbināta persona
10. Inese Anspoka 1970 Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Eņģeļtaure”” Valdes priekšsēdētāja
11. Līga Naglinska 1974 Centrālā statistikas pārvalde Intervētāja
12. Jānis Brokāns 1991 SIA “BROKAPITĀLS” Valdes loceklis, īpašnieks, būvdarbu vadītājs
13. Irēna Veigule 1959 SIA “Arka Preiļi” Konditorejas ceha vadītāja
14. Feoktists Pušņakovs 1952 Preiļu novada BJSS Vieglatlētikas treneris
15. Martins Mironovs 1993 SIA “1111” Mēbeļu galdnieks
16. Oļegs Koļesņičenko 1984 Preiļu Mūzikas un mākslas skola Klarnetes, saksofona spēles skolotājs
17. Aigars Zīmelis 1972 Apvienība IEDZĪVOTĀJI Valdes loceklis
18. Agnese Sevastjanova 1963 Pašnodarbināta persona Zvērināta advokāte

Vārds, uzvārds Dzimša-
nas gads Darba vieta/ nodarbošanās AmatsNr. 

4. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, Jaunā konservatīvā partija

1. Anita Brakovska 1961 Vārkavas novada dome Domes priekšsēdētāja
2. Mindaugas Bitinas 1966 Vārkavas vidusskola Skolotājs
3. Andris Lazdāns 1987 Vārkavas novada pašvaldība Kultūras centra vadītājs
4. Daina Pliča 1954 Pliča Daina – ārsta prakse ķirurģijā Ķirurgs
5. Anna Vanaga 1966 Riebiņu novada Galēnu kultūras nams Direktore
6. Mārtiņš Borbals 1989 ZS “Skaņkalni” Īpašnieks
7. Ervīns Vingris 1992 SIA “Preiļu slimnīca” Datortīklu un datorsistēmu administrators
8. Skaidrīte Medne 1964 Vārkavas novada dome Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
9. Raisa Kozule 1975 Rudzātu vidusskola Skolotāja
10. Andis Kļavinskis 1992 ZS “Palmiņas” Īpašnieks
11. Iveta Isajeva 1973 Rožupes pamatskola Skolotāja, direktores vietniece
12. Jolanta Augšpūle 1991 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu konsultāciju birojs Uzņēmējdarbības konsultante
13. Līga Erte 1995 Viļānu novada pašvaldība Jauniešu mentors projektā “Proti un Dari” (šobrīd – bērna kopšanas atvaļinājumā)
14. Edmunds Ķiršs 1996 Pašnodarbināta persona
15. Ingrīda Ločmele 1976 Vārkavas vidusskola Skolotāja
16. Lolita Kotāne 1972 Sociālās aprūpes centrs “Vārkava” Sociālais aprūpētājs
17. Andris Kukors 1995 SIA “Dilore” Valdes loceklis
18. Niks Plots 1998 SIA “Atehnika” Strādnieks

Vārds, uzvārds Dzimša-
nas gads Darba vieta/ nodarbošanās AmatsNr. 

5. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
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1. Lauris Pastars 1981 Preiļu novada dome Labklājības pārvaldes direktors
2. Raimonds Rubins 1973 Preiļu novada dome Saunas pagasta pārvaldes vadītājs
3. Skaidrīte Žukova 1972 SIA “Preiļu slimnīca” Valdes priekšsēdētāja
4. Marita Grebeža 1986 Aglonas novada dome Deputāts/ Aglonas novada priekšsēdētāja vietniece
5. Mārīte Fokina 1983 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu biroja vadītāja
6. Arnis Griboniks 1980 Lauku atbalsta dienests Vecākais inspektors
7. Sintija Ančeva 1996 Preiļu novada dome, jauniešu centrs “ČETRI” Jaunatnes lietu speciāliste
8. Aigars Jermolajevs 1983 SIA “AMIT Baltic” Valdes priekšsēdētājs
9. Jānis Upenieks 1983 SIA “Inter Cars Latvija” Autoparka vadība
10. Valdis Balodis 1987 Saimnieciskās darbības veicējs
11. Mairis Ormanis 1997 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Lopkopības konsultants
12. Ēriks Trubiņš 1972 ZS “Edem” Biškopis
13. Elvīra Strautmane 1960 D. Orlova ārsta prakse Ārsta palīgs
14. Intars Mežinieks 1983 Preiļu 1. pamatskola Skolotājs
15. Jānis Kokins 1988 ZS “Zaķumuiža” Īpašnieks
16. Arkādijs Volkovs 1984 SIA “Ntex” Autovadītājs
17. Žanna Silionova 1969 Preiļu novada Labklājības pārvalde Sociālais darbinieks
18. Andrejs Vanags 1986 SIA “Preiļu Siltums” Stacijas vadītājs

Vārds, uzvārds Dzimša-
nas gads Darba vieta/ nodarbošanās AmatsNr. 

6. “Latvijas attīstībai”

1. Āris Elsts 1976 SIA “PRO DEV 24” Projektu vadītājs
2. Zigmārs Erts 1983 Preiļu novada dome Deputāts
3. Ineta Anspoka 1971 Riebiņu vidusskola Direktore
4. Osvalds Šatilovs 1960 Aglonas novada dome Deputāts
5. Klavdija Zarāne 1965 SIA “Satiksme-Z” Valdes priekšsēdētāja, ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības pasniedzēja
6. Ārija Pudule 1963 Riebiņu vidusskola Skolotāja
7. Aldis Upenieks 1984 ZS “Kārkliņi” Īpašnieks
8. Jānis Šņepsts 1981 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Preiļu sektora vadītājs
9. Svetlana Lioznova 1959 Svetlana Lioznova ģimenes ārsta prakse Ģimenes ārsts
10. Dzintars Cimdiņš 1967 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Leidzi” Mērnieka palīgs
11. Inta Gžibovska 1974 SAC “Aglona” Vadītāja
12. Romāns Petrovs 1966 Aglonas novada dome Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
13. Silvija Dreijere 1969 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Lopkopības nodaļas vadītāja
14. Oskars Kavinskis 1986 Oskars Kavinskis Pašnodarbinātā persona
15. Deniss Gerasimovs 1986 SIA “DGcars” Valdes loceklis
16. Ilze Rinča 1981 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Kapu pārzinis
17. Aivars Rivars 1962 Aglonas novada dome Transporta nodaļas vadītājs
18. Artūrs Slūka 1985 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vadītājs

Vārds, uzvārds Dzimša-
nas gads Darba vieta/ nodarbošanās AmatsNr. 

7. Zaļo un Zemnieku savienība

1. Maruta Plivda 1970 Preiļu novada dome Priekšsēdētāja
2. Juris Erts 1970 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Programmēšanas skolotājs, direktores vietnieks informātikas jautājumos
3. Jānis Kupris 1955 Riebiņu novada dome Deputāts
4. Ingūna Barkeviča 1963 Preiļu novada dome Projektu vadītāja
5. Valentīna Madalāne 1956 Salas pamatskola Skolotāja
6. Nora Šņepste 1960 Preiļu 1. pamatskola Direktore
7. Andrs Sondors 1966 Riebiņu novada dome Deputāts
8. Guntars Ratenieks 1970 Pelēču pamatskola Direktors
9. Imants Babris 1963 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola Futbola treneris
10. Andris Pastars 1969 Privātprakse Talsu iela 3, Preiļi Veterinārārsts
11. Vija Jakimova 1966 Nodarbinātības valsts aģentūra Preiļu filiāles vadītāja
12. Raivis Žihars 2002 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Skolēnu parlamenta prezidents
13. Rolands Naglis 1980 Riebiņu novada dome Sabiedrisko attiecību speciālists
14. Juris Sparāns 1963 ZS “Cīrulīši” Īpašnieks
15. Jānis Kokorīts 1990 AS “Sadales tīkls” Elektroinženieris
16. Sandra Stendere-Šteinberga 1987 Pelēču pamatskola Pedagogs
17. Kristaps Určs 1985 Preiļu novada dome Tehniskā daļa, vecākais kontrolieris
18. Vladimirs Ivanovs 1956 Pensionārs

Vārds, uzvārds Dzimša-
nas gads Darba vieta/ nodarbošanās AmatsNr. 

8. LATGALES PARTIJA, Jaunā VIENOTĪBA

Informācija pārpublicēta  no www.cvk.lv mājaslapas uz 29.04.2021. Visas ziņas par deputātu kandidātu sarakstiem, to programmas ir pieejamas Centrālās vēlēšanu
komisijas mājaslapā www.cvk.lv. Sīkāku informāciju iespējams uzzināt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv 

Draudze kopš baznīcas pirmsāku-
miem (1743) rūpējusies par dievnama
uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām
paaudzēm un turpina to darīt arī šobrīd
gan ar ziedojumiem, gan praktisku dar-
bību. Baznīcas telpu, dārza un stāvlau-
kuma uzkopšanas darbus veic draudzes
locekļi, katrs ciems rindas kārtībā vienu
mēnesi gadā rūpējas, lai dievnams būtu
sakopts, uz altāriem atrastos ziedu
pušķi, dārzā būtu izravētas puķu dobes,
nopļauts zālājs, rudenī – sagrābtas la-
pas, ziemā – notīrīts sniegs.

Šobrīd Vidsmuižas draudze prā-
vesta Aivara Kursīša vadībā uzsākusi
īstenot LEADER projektu Nr. 19-03-
AL21-A019.2204-000010 «Vidsmui-
žas Svē tā Gara Romas katoļu baznī-
cas žoga pārbūve». Kopējās projekta
izmaksas ir 24860,08 EUR, no tām
ELFLA un Latvijas Valsts finansē-
jums 22374,07 EUR, Riebiņu novada
domes līdzfinansējums – 2486,01
EUR. Žoga pārbūves darbus veic SIA
«Rivi RV». Projekta vadītājam prā-
vestam Aivaram Kursītim ir uzkrāta
pieredze projektu īstenošanā, vadot
vairākus būvniecības projektus citu

dievnamu atjaunošanā, bet šobrīd viņa
pieredze, zināšanas, degsme un ener-
ģija lieti noder Vidsmuižā.

Kāpēc ir svarīgi pārbūvēt baznīcas
žogu? Pirmais, ko ierauga cilvēks, ap-
meklējot dievnamu, ir žogs. Tas ir kā
baznīcas dārza un dievnama etiķete.
Savā simtgadu pastāvēšanas laikā Vids -
muižas baznīcas žogs ir cietis no vēja,
lietus ūdeņiem un sniega, temperatūras
maiņām un citiem ārējiem apstākļiem.
Laika gaitā tas ir stipri nolietojies, ra-
dušās plaisas un iegruvumi, žoga jumta
dakstiņi savu laiku ir nokalpojuši un
nespēj paglābt žogu no mitruma pos-
tošās ietekmes.

Projekts ir iespēja veikt žoga pār-
būves un atjaunošanas darbus. 

Projekta mērķis ir veikt Vidsmuižas
Svētā Gara Romas katoļu baznīcas
žoga pārbūvi, tādējādi saglabājot no
sagrūšanas simtgadīgu kultūras piemi-
nekli, veidojot pievilcīgu un drošu vidi
dievnama apmeklētājiem, popularizējot
baznīcu, Galēnus un visu Riebiņu no-
vadu. Īstermiņa mērķis ir baznīcas žoga
pārbūve, nomainot dakstiņu jumtiņu,
salabojot bojātās vietas un sakārtojot
žoga apkārtni. Ilgtermiņa mērķis ir sa-

glabāt baznīcas ansambli kā vienotu
kultūrvēsturisku objektu, sekmējot sak -
rālā tūrisma attīstību novadā. Īstenojot
projektu, tiek pārbūvēts žoga dakstiņu
jumts, salabotas bojātās, izdrupušās
vietas, atjaunoti ieejas vārti. Pie tiem
ir uzstādīts ziņojumu dēlis ar draudzei
aktuālu informāciju. Žogs kļūst aktīvs
baznīcas dārza noformējuma elements,
kas sniedz estētisku baudījumu, har-
moniski iekļaujas ainavā, ir pievilcīgs
ikvienam dievnama apmeklētājam un
kopā ar ēkām veido vienotu baznīcas
ansambli. Tas turpinās kalpot draudzei
un būs kā apliecinājums Vidsmuižas
draudzes locekļu dievbijībai un darba
tikumam visā dievnama pastāvēšanas
vēsturē. 

Baznīca katru dienu ir atvērta ap-
meklētājiem, ikviens var netraucēti no-
doties lūgšanām sev pieņemamā laikā
vai klusībā izbaudīt Dieva klātbūtni,
dievnams ir pieejams un draudzīgs cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām, tajā var
iebraukt ar invalīdu ratiņiem, māmiņas
savus mazuļus baznīcā ved bērnu rati-
ņos. Katru dienu notiek svētās Mises.

Marta Binduka, Galēnos 

Sākums 1. lpp.
Tiek īstenots projekts «Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve»



4. 2021. gada maijs

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.

Saistošie noteikumi Nr. 1/2021
Apstiprināti ar Riebiņu novada domes

19.01.2021. sēdes lēmumu Nr. 6 (protokola Nr. 1)
Precizēti ar Riebiņu novada domes

16.03.2021.  sēdes lēmumu Nr. 9 (protokola Nr. 4)

Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada
17. jūlija saistošajos noteikumos

Nr. 12/2018 “Par Riebiņu novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu

un sociālās palīdzības likuma  33. panta trešo
daļu, 36. panta sesto daļu,  likuma “Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.
panta pirmo daļu,  likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu, Ministru kabineta  2018.
gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 „Audžuģi-
menes noteikumi” 78. punktu, 

Ministru kabineta 2005. gada 15. novem-
bra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociā-
lajām garantijām bārenim un bez vecāku gā-
dības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģi-
menes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes ap-
rūpes beigšanās” 27.,30.,31., 311. punktu

Izdarīt Riebiņu novada domes 2018. gada
17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018
“Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palī-
dzības pabalstiem” (turpmāk – saistošie notei-
kumi) šādus grozījumus:

1.Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tie-
sisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo
daļu,  likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo
daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija no-
teikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.
punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. no-
vembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par so-

ciālajām garantijām bārenim un bez vecāku gā-
dības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
šanās” 27., ,30.,31., 311. punktiem.”.

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Pabalstus piešķir maznodrošinātām vai

trūcīgām mājsaimniecībām, krīzes situācijā no-
nākušajām personām, kuras savu pamata dzī-
vesvietu deklarējušas Riebiņu novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā, audžuģimenēm,
pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez ve-
cāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lē-
mumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Rie-
biņu novada bāriņtiesa”. 

3.Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1. garantētā minimālā ienākuma pa-

balsts”;
4. Izteikt  3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“3.1. mājsaimniecība, kura atbilstoši spēkā

esošajiem Latvijas Republikas aktiem ir noteikta
par trūcīgu vai maznodrošinātu;”.

5. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: 
“4. Mājsaimniecības atbilstība trūcīgas vai

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam tiek
noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.
gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 “No-
teikumi par mājsaimniecības materiālās situāci-
jas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņem-
šanu.”.

6. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 
“5. Maznodrošinātās mājsaimniecības  sliek-

snis  Riebiņu novadā ir noteikts 327 EUR pirmajai
un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229
EUR pārējām personām mājsaimniecībā,  un
šo mājsaimniecību materiālā situācija tiek  izvēr-
tēta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada
17. decembra noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi
par mājsaimniecības materiālās situācijas izvēr-
tēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.””.

7. Svītrot 6. punktu.
8. Svītrot 6.1. apakšpunktu.
9. Svītrot 6.2. apakšpunktu.
10. Svītrot 8. punkta otro teikumu. 

11. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā: 
“9. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša

laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepie-
ciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lē-
mumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas
vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.”.

12. Svītrot 10. punktu.
13. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā: 
“11. Ja mājsaimniecība  atbilst trūcīgās vai

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, So-
ciālais dienests izsniedz uz Sociālā dienesta veid-
lapas noformētu izziņu par atbilstību statusam.”.

14. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā: 
“12. Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaim-

niecības  statusu Sociālais dienests nepiešķir
vai atceļ, ja jaunatklātie apstākļi par mājsaim-
niecības  ienākumiem ir tādi, kas liedz viņai tie-
sības saņemt attiecīgo statusu.”.

15. Izteikt IV. nodaļas nosaukumu šādā re-
dakcijā: 

“IV. Garantētā minimālā ienākuma pa-
balsts”.

16. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā: 
“17. Riebiņu novadā garantētais minimālais

ienākumu slieksnis  atbilst valstī noteiktajam
GMI slieksnim.” . 

17. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā: 
“18. Piešķirot garantētā minimālā ienākuma

pabalstu, mājsaimniecībai pabalstu izmaksā
naudā.”. 

18. Svītrot 19. punktu.
19. Svītrot 23. punktu.
20. Svītrot 24. punktu.
21. Svītrot 25. punktu.
22. Izteikt VII. nodaļas nosaukumu šādā re-

dakcijā:
“VII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu seg-

šanai trūcīgo mājsaimniecību bērniem”
23.  Izteikt 36. punktu šādā redakcijā: 
“36. Pabalsts vispārizglītojošo skolu un pirms -

skolas izglītības iestādes trūcīgo mājsaimniecību
bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai.”.

24. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:  

“37. Pabalsts tiek piešķirts ēdināšanas izde-
vumu segšanai laika periodā, kad mājsaimniecī-
bai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.”. 

25. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
“38. Pabalsta apmērs atkarīgs no izglītības

iestādes ēdināšanas izmaksām mēnesī uz
bērnu, summa pa mēnešiem atšķiras. Vispāriz-
glītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādes
trūcīgo mājsaimniecību bērniem ēdināšanas iz-
devumi tiek segti 100 % apmērā.”.

26. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā: 
“40. Pabalsta apmēri, ir noteikti saskaņā ar

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra no-
teikumiem Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības pa-
likušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.”.

27. Izteikt 40.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“40.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzī-

ves uzsākšanai – 218,00  EUR apmērā,  perso-
nām ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 EUR
apmērā;”.

28. Izteikt 40.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“40.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekš-

metu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 EUR
apmērā;”.

29. Izteikt 40.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“40.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segša-

nai – 109,00 EUR apmērā,  personām ar invalidi -
tāti kopš bērnības – 163,00 EUR mēnesī, ja bērns
sekmīgi turpina mācības vispārējās vidējās, pro-
fesionālās vai augstākās izglītības iestādēs.”.

30. Izteikt 43.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“43.1. ikmēneša pabalsta apmērs bērna uztu-

ram par bērnu līdz septiņu gadu vecumam ir 215,00
EUR, par bērnu no septiņu gadu vecuma līdz 18
gadu vecuma sasniegšanai ir 258,00 EUR.”.

Ar saistošo noteikumu paskaidrojuma
rakstu var iepazīties pašvaldības vietnē
www.riebini.lv

Domes priekšsēdētājs P. Rožinskis

DOMES LĒMUMI
12. aprīlī  videokonferences režīmā notika Riebiņu no-

vada ārkārtas domes sēde
Veic sēdes lēmumu precizēšanu

Ārkārtas domes sēdē deputāti tika informēti par Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegta-
jiem investīciju projektiem, kas tika atbalstīti un apstipri-
nāti, taču dokumenti tika atgriezti labošanai saskaņā ar
Finanšu ministrijas ieteikumiem, kādēļ ir nepieciešams
veikt tehniska rakstura precizējumus Riebiņu novada do-
mes 24. februāra ārkārtas domes sēdes lēmumos.

Deputāti pieņēma lēmumus izteikt novada domes ār-
kārtas sēdes Nr. 3, lēmuma Nr. 1 «Par valsts budžeta aizņē-
muma saņemšanu investīciju projekta «Riebiņu novada Ru-
šonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 13 Kastīre–Geļe-
nova–Šaures km 4,82–6,47 pārbūve» realizācijai» 2. punktu
šādā redakcijā: «Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta
«Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu
Nr. 13 Kastīre–Geļenova–Šaures km 4,82–6,47 pārbūve»
realizācijai EUR 203 737,80 apmērā.». Izteikt Riebiņu no-
vada domes ārkārtas sēdes Nr. 3, lēmuma Nr. 2 «Par valsts
budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu «Rie-
biņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa 
Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,000–0,650 pārbūve» reali-
zācijai» 2. punktu šādā redakcijā: «Ņemt vidēja termiņa
aizņēmumu projekta «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,000–
0,650 pārbūve» realizācijai EUR 104 379,70 apmērā.». Iz-
teikt Riebiņu novada domes ārkārtas sēdes Nr. 3, lēmuma
Nr. 3 «Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju
projektu «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 2,720–3,700 pārbūve»
realizācijai» 2. punktu šādā redakcijā: «Ņemt vidēja termiņa
aizņēmumu projekta «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 2,720–
3,700 pārbūve» realizācijai EUR 137 817,51 apmērā.». Iz-
teikt Riebiņu novada domes ārkārtas sēdes Nr. 3, lēmuma
Nr. 4 «Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju
projektu «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,650–2,720 pārbūve»
realizācijai» 2. punktu šādā redakcijā: «Ņemt vidēja termiņa

aizņēmumu projekta «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona–Voveri km 0,650–
2,720 pārbūve» realizācijai EUR 173 601,73 apmērā.».

Tāpat nolemts iesniegt iepriekš minētos lēmumus ap-
vienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību
finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai.

20. aprīlī videokonferences režīmā notika kārtējā Rie-
biņu novada domes sēde

Apstiprina projektu konkursa rezultātus
Domes sēdē tika skatīts lēmumprojekts par atklāta pro-

jektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» rezultātu
apstiprināšanu. Nolemts apstiprināt biedrības «Jaunie
Spārni» projektu «Bērnu nometne «Tauriņu salidojums 2»».
Nolemts piešķirt ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» jau-
niešu iniciatīvu projektu finansējumu 4600,00 EUR apmērā
apstiprinātajam projektam tā īstenošanai. Projekta iesnie-
dzējam līdz projekta īstenošanas uzsākšanas datumam jā-
noslēdz līgums ar pašvaldību par projektu īstenošanu. Pro-
jekta koordinatorei sagatavot un izsūtīt lēmumu projekta
pieteikuma iesniedzējam. Projekta koordinatorei sadarbībā
ar projektu īstenotājiem sekot līdzi situācijai un ierobežo-
jumiem valstī, attiecīgi nepieciešamības gadījumā pieņemot
lēmumus vai veicot grozījumus projektos.

Apstiprina mazo grantu projektu 
konkursa rezultātus

Sēdē deputāti apstiprināja mazo grantu projektu kon-
kursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» vērtēšanas komisijas
rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā. 

Nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā
projektiem: «Galda, soliņu un atkritumu urnu izgatavošana
un uzstādīšana Riebiņu parkā uz saliņas», piešķirot līdzfi-
nansējumu 695,00 EUR apmērā; biedrības «Gundegas»
projektam «Priecīgai dzīvei skaistā vidē» 700,00 EUR;
projektam «Elektroinstalācijas nomaiņa Kostigu vecticīb-
nieku lūgšanu namā», piešķirot līdzfinansējuma summa
700,00 EUR; biedrības «Riebiņu novada attīstības bied-
rība» projektam «Brīvdabas viesistaba», piešķirot līdzfi-
nansējuma summu 700,00 EUR; biedrības «Galēnu kul-
tūrvēstures biedrība» projektam «Galēnu muižas kom-

pleksa vizualizācija», piešķirot 700,00 EUR un biedrības
«Jaunie spārni» projektam «Infrastruktūras uzlabošana cie-
matā Bašķi», piešķirot 700,00 EUR. 

Apstiprināto projektu pieprasītais pašvaldības finansē-
jums ir 4195,00 EUR, bet neizmantoto summu 1805,00
EUR nolemts novirzīt uz otro Mazo grantu 2021 konkursa
kārtu (papildkārtu), kas tiks rīkota kopā ar saņemto LPS
balvu pašvaldībai 3000,00 EUR. Par projektu mērķiem sī-
kāk lasiet «Riebiņu Novada Ziņas» jūnija numurā.

Veic grozījumus lēmumā
Domes sēdē nolemts veikt grozījumus lēmumā. Nolemts

izteikt Riebiņu novada domes sēdes Nr. 4 lēmuma Nr. 1 no-
saukumu šādā redakcijā: «Par valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanu investīciju projekta «Atpūtas vietas izveide pie
Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas pagastā» realizāci-
jai». Iesniegt apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Rie-
biņu pašvaldību finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai
un lūgt atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos Riebiņu no-
vada attīstības programmas investīciju plānā paredzēto pro-
jekta «Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera Riebiņu no-
vada Rušonas pagastā» iesniegšanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā. Ņemt vidēja termiņa aizņē-
mumu projekta «Atpūtas vietas izveide pie Salme ja ezera
Riebiņu novada Rušonas pagastā» realizācijai 250 000,00
EUR apmērā. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 15 gadi, pa-
matsummas atmaksu uzsākot ar 2022. gada maiju. Aizņē-
muma atmaksu garantēt no Riebiņu novada pašvaldības kār-
tējā gada budžeta ieņēmumiem, bet kontroli par lēmuma iz-
pildi uzdot Riebiņu novada domes izpilddirektoram.

Izsludina mazo grantu konkursa papildkārtu
Deputāti domes sēdē nolēma novirzīt 1805,00 EUR uz

otro (papildkārtu) Mazo grantu 2021 projektu konkursam,
kā arī apstiprināja nolikumu un izsludināja mazo grantu
projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» papildkārtu
Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021.
gadā. Sēdē tika apstiprināta konkursa vērtēšanas komisija
piecu komisijas locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Ku-
diņa, Sanita Kabakova, Dina Staškeviča un Ineta Anspoka. 

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

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2021. gadā
29. maijā plkst. 12.45 – Pieniņu katoļu draudzes kapsētā;

plkst. 12.00 sv. Mise Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīcā.
29. maijā plkst. 15.00 – Mazo Prikuļu kapsētā.
30. maijā plkst. 15.00 – Petravsku kapsētā.
5. jūnijā plkst. 12.00 – Baltskaru kapsētā.
5. jūnijā plkst. 12.00 – Kapinieku kapsētā.
5. jūnijā plkst. 15.00 – Sprindžu kapsētā.
6. jūnijā plkst. 14.00 – Rutuļu kapsētā.
6. jūnijā plkst. 15.00 – Solkas kapsētā.
6. jūnijā plkst. 15.00 – Sila kapsētā.
12. jūnijā plkst. 12.00 – Bukšinu kapsētā.
13. jūnijā plkst. 15.00 – Kokoriešu kapsētā.
12. jūnijā plkst. 12.00 – Teilānu 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 ka-
toļu 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.


