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Katru gadu Riebiņu no-
vadā viens no plašāk ap -

meklētajiem pasākumiem ir Lat -
vijas Republikas proklamēšanas
gadadienas svētku koncerts. Arī
šis gads nebija izņēmums. Pie-
pildot pilnu Riebiņu kultūras
centra zāli, novada iedzīvotāji un
ciemiņi pulcējās uz Latvijas Re -
publikas proklamēšanas 99. ga-
dadienas svētku koncertuzve-
dumu «Latvietis caur Dievu, da -
bu un darbu».

Svinēt svētkus ar lepni paceltu
galvu un smelties spēku dziesmās
un dejās, jo tajās ir mūsu spēks un
diženums, aicināja Riebiņu nova -
da pašdarbības kolektīvi, vijot lat -
vieša dzīves gājumu caur trim lat -
vietim nozīmīgām vadlīnijām: Die -
vu, dabu un darbu.

Valsts dzimšanas dienā – 18. no -
vembrī – neatņemama sastāvdaļa
ir arī novada Atzinības rakstu un
naudas balvu EUR 75 apmērā pa -
sniegšana novada aktīvākajiem un
darbīgākajiem cilvēkiem. 

Riebiņu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns
LR dzimšanas dienā sveica gan
nominantus, kas saņēma novada
Atzinības rakstus, gan katru klāt -
esošo. Šogad Riebiņu novadā ti -
ka pasniegti 14 novada Atzinības
raksti un naudas balvas. 

No Riebiņu pagasta novada
Atzinības raksts tika pasniegts:
Vai vodu ģimenei – par nozīmīgu
ieguldījumu sabiedriskās dzīves
un novada sporta attīstībā. Vaivo -
du ģimene ir triju paaudžu dzim -
ta, labi pazīstama gan pagastā, gan
novadā, gan aiz tā robežām. Ģi-
menē visi ir strādīgi, patriotiski
noskaņoti, ticīgi cilvēki, kas ap -
zinās darba vērtību un to audzina
arī jaunajai paaudzei. Pateicoties
vectēva iniciatīvai un vecāku at-
balstam, dēls Juris jau no sākum-
skolas trenējas džudo, kas viņam
gan patīk, gan labi padodas. Pa -
ralēli viņš mācās Preiļu džudo spor -
ta klubā un nesen sāka braukt arī
uz treniņiem Rīgā. Latvijas jau-
natnes olimpiādē, svara kategorijā
66 kg sportists izcīnīja 3. vietu;
Veronikai Lacko – par nesavtīgu
ieguldījumu Riebiņu Sv. Pētera
un Pāvila Romas katoļu baznīcas
saglabāšanā un uzturēšanā, par
novada kultūras tēla populari-
zēšanu. Riebiņu pagasta iedzī-
votāja Veronika Lacko dzimusi
1951. gadā Krāslavā, bet jau 35 ga -
dus ar ģimeni dzīvo un darbojas
Riebiņos. Viņa ir 3 bērnu māte un,
jau būdama pensionāre, dāvā sa -
vu mīlestību 8 mazbērniem. Baz-
nīcas draudzes locekle Veronika
kopā ar citiem aktīvistiem daudzu
gadu garumā ir uzņēmusies rūpes
par telpu uzkopšanu, noformējuma
veidošanu, apkārtnes sakopšanu,
kā arī pati dzied baznīcas korī, pie -
dalās visās baznīcas aktivitātēs un
svētkos, palīdz izvadīt aizgājējus
bēru ceremonijās. Veronika mīl
ziedus un savā piemājas dārziņā
audzē daudz puķu. Vasarās viņas

māja ir ziedos ietērpta un vienmēr
sakopta; Dmitrijam Orlovam –
par godprātīgu darbu, humānu
attieksmi pret cilvēkiem un ne-
savtīgu kalpošanu saviem pa-
cientiem. Dakteris Dmitrijs Orlovs
ir mūsu puses cilvēks, pabeidzis
Rīgas Medicīnas institūta Ārstnie -
cības fakultāti. Pēc institūta beig-
šanas atgriezies Preiļos. No 1994.
gada strādā Riebiņos. Ģimenes
ārsts joprojām paaugstina savu
kvalifikāciju, par ko liecina kabi-
netā pie sienas esošie sertifikāti.
Darbā ārsts pavada daudz laika.
Šis gads Dmitrijam ir jubilejas
gads – šogad viņš svin 50 gadu ju -
bileju. Ārsts vienmēr ir labā for -
mā, pieņem visus pacientus un ne -
kad nesteidzas, jo rūpīga izmeklē -
šana ir pareizas diagnozes garants.

No Rušonas pagasta Atzinības
raksts tika pasniegts Lilijai Upe-
niecei – par mūža ieguldījumu
izglītībā. Lilija Upeniece, kura
savu darba mūžu ir veltījusi izglī -
tībai, šajā jomā nostrādājusi 42 ga -
dus. Paralēli direktores amatam ir
pildījusi Rušonas pagasta bāriņ-
tiesas locekles amatu. Lilija ir jauks
un pozitīvs cilvēks, teicami un god-
prātīgi veikusi savu darbu. Viņai
piemīt godīgums, mērķtiecīgums,
saimnieciskums, kā arī spēja vieg -
 li veidot attiecības ar apkārtējiem.
Lilija ir mīloša māmiņa diviem
dēliem, vecmāmiņa četriem maz-
bērniem un gādīga sieva dzīves-
biedram Albertam. Arī viņas bērni
un mazbērni turpina mātes un
vecmāmiņas iesākto pedagoģisko
darbību; Janīnai Šelegovičai – par
nozīmīgu ieguldījumu Rušonas
pamatskolas attīstībā, godprā-
tīgu, radošu pedagoģisko darbī -
bu skolēnu izglītošanā 30 gadu
garumā. Janīna ir Rušonas pamat -
skolas direktore un bioloģijas sko -
lotāja. Janīna ir aktīva, nenogur-
dināma, iniciatīvas bagāta, enerģis -
ka, mūsdienīga, radoša un atbildī -
ga. Pirmajā vietā viņai ir darbs, to
viņa veic ar mīlestību. Janīna ne-
mitīgi rūpējas gan par savu, gan
kolēģu tālākizglītību, motivējot vir -
zīties uz saviem mērķiem, orga-
nizējot pieredzes apmaiņas kursus
un seminārus; Irēna Aņinai – par
pilsonisko, sabiedrisko aktivitāti,
iejūtību pret līdzcilvēkiem un
godprātīgu pastnieces darbu Ru -
šonas pagastā. Pastniece Irēna, ku -
ra dzīvo Rušonas pagasta «Rēzēs»,

dienā nobrauc vismaz 120 km.
Ienākot katrā mājā, Irēnas kundze
atnes tikai jaunākās ziņas. Viņa
ienāk ar savu optimismu, dzīves-
prieku, prot nomierināt un uzmun -
drināt. Viņa ir atklāta un savu cil-
vēku labā dara visu iespējamo un
neiespējamo. Anna ir arī sargeņ-
ģelis kādai kundzei no «Kociņu»
mājām. Jo, tikai pateicoties Irēnai,
kundze tika izglābta.

No Silajāņu pagasta Atzinības
raksts tika pasniegts Antonam Me -
žinskim – par godprātīgu darbu
un panākumiem bagātu mūža
ieguldījumu biškopības attīstībā
Silajāņu pagastā. Antons, kurš
dzimis 1931. gadā, ir pieredzējis
biškopis un joprojām kopj dravu
ar 42 bišu saimēm. Tāpat Antons
ir ilggadējs Latvijas Biškopības
biedrs. Šogad Antons ar kundzi
Valentīnu svinēja arī Dimanta kā -
zu jubileju. Ģimenē Antons ir labs
tēvs, mīļš un gādīgs vectēvs, rū -
pīgs savas piemājas saimniecības
kopējs un sava dzimtā novada pat -
riots; Zojai Vilcānei – par god-
prātīgu darbu savas saimniecī -
bas vadīšanā un attīstībā Sila-
jāņu pagastā. Zoja Vilcāne zem-
nieku saimniecībā apsaimnieko
70 ha zemes. Pa šo laiku ir veik-
smīgi realizēti vairāki ES projekti.
Galvenā saimniecības nodarboša -
nās ir lopkopība. Zoja ir strādīga un
atsaucīga. Viņa ir komunikabla,
smaidoša un optimisma pārpilna.
Tas viņai palīdz sasniegt izvēlētos
mērķus un piepildīt savus sapņus. 

No Galēnu pagasta Atzinības
raksts tika pasniegts Ilzei Kudiņai
– par ieguldījumu VPDK «Ami-
zieris» izaugsmē Galēnu pagastā
un radošumu Riebiņu novada
attīstībā. Ilze Kudiņa augusi un
skolā gājusi Galēnu pagastā. Pēc
Lauksaimniecības Universitātes
beigšanas, ar ekonomista diplomu
kabatā uzsāka savas darba gaitas
Riebiņu novada domē. Strādā jau
10 gadus, veltot savu aktivitāti, ide -
jas un darbu jaunu projektu pie-
saistei. Ilzes radošais darbs ir re-
dzams brīvdienās, vienlaikus dar-
bojoties Galēnu amatierteātrī un
kopā ar vīru Andri vadot VPDK
«Amizieris». Mazs cilvēks ar lie -
lu sirdi. Viņa ir kā saule – izstaro
siltumu un dod to mums visiem.
Ilze ir kā mundruma eliksīrs, kas
liks mums saprast, ka mēs varam
izdarīt visu visaugstākajā līmenī;

Ļubovas un Jura Šustova ģime -
nei – par nesavtīgu palīdzību
līdzcilvēkiem Galēnu pagastā.
Ļubova un Juris ir pensionāri, bet
savu darba mūžu ir aizvadījuši gan,
strādājot kolhozā, gan tagad – dar -
bojoties savā piemājas saimniecī -
bā «Purmaļi». Šustovu ģimene ir
izaudzinājusi un izskolojusi divas
meitas – Valentīnu un Tatjanu.
Ieaudzinājusi bērnos darba tikumu,
krietnumu un mīlestību pret dzim -
to zemi. Ģimenei patīk apceļot Lat -
viju, iepazīt vēl nezināmas vietas,
baudīt dabas ainavas, priecāties
par valsts attīstību un izaugsmi.

No Sīļukalna pagasta Atzi-
nības raksts tika pasniegts Andre -
jam Sondoram – par vēsturiskā
mantojuma saglabāšanu Sīļu-
kalna pagastā. Andrejs dzīvo Sīļu -
kalna pagasta Grozu Bernānu cie -
mā, saimnieko no senčiem manto -
tā saimniecībā «Cīrulīši». Ar sie -
vu Līgu kopā audzina trīs meitiņas.
Sondoru ģimenē ir dziļi ticīgi cil-
vēki un ir arī baznīcas draudzes
aktīvisti, mudina un organizē ci -
tus iedzīvotājus veikt nepiecieša-
mos darbus, lai baznīca tiktu uztu -
rēta kārtībā. Andrejs paša spēkiem,
par paša līdzekļiem atjaunoja kru -
cifiksu un ar ģimenes spēkiem
kopj, apzaļumo un pušķo tā apkārt -
ni; Marutas un Pētera Upenieku
ģimenei – par brīvprātīgo darbu
Sīļukalna pagasta Opolūs kap-
sētas sakopšanā un labiekārto-
šanā. Maruta un Pēteris Upenieki
saimnieko savā īpašumā «Vītoli -
ņi», audzina trīs bērnus, abiem ir
algots darbs Sīļukalna pagastā, ta -
ču, neskatoties uz to, viņi arī ir
uzņēmušies Opolūs kapsētas ve-
cāko pienākumus. Maruta un Pē-
teris ir ļoti sirsnīgi, atsaucīgi un
izdarīgi cilvēki. Viņu sirdsdarbs ir
rūpēties par kapiem. Ar lielu at-
bildības sajūtu savā brīvajā laikā
rūpējas, lai kapi būtu sakopti.

No Stabulnieku pagasta At-
zinības raksts tika pasniegts ZS
«Jaunzemi» īpašniekiem Pēterim
un Marutai Anusāniem – par
ieguldījumu mājražojumu pro-
dukcijas veidu dažādošanā un
vides sakopšanā. Rūpes par saim -
niecības attīstību, bērnu skološanu,
apkārtējās vides sakopšanu saim-
niecības apkārtnē neapšaubāmi ir
ikdiena zemnieku saimniecībā
«Jaunzemi», kur saimnieko Maru -
ta un Pēteris Anusāni. Katra diena

ir piepildīta ar darbiem pie lopiem,
siltumnīcās, sieru siešanas, kāpos -
tu skābēšanas un ikdienišķiem dar -
biem, kas prasa ne mazums pūļu.
Lai cik smags darbs nebūtu, lai cik
arī prasītu negulētas naktis sieru
siešanā un siltumnīcu kurināšanā,
viņi paspēj apmeklēt arī pasāku -
mus novadā, aizbraukt atpūsties
un pierāda sevi, kā saimniecība,
ku rai ir nākotne un iespējas attīs-
tīties; Birutai Čaunānei – par ra -
došumu Stabulnieku pagasta bib -
liotēkas darbā un veiksmīgu dar -
bību dzejas jomā. Stabulnieku pa -
gasta bibliotekārei Birutai Čaunā -
nei viņas darbs ir gluži vai sirds -
lieta – tam veltīti vairāk nekā 25
dzīves gadi. Biruta ir viena no ra-
žīgākajām novada dzejniecēm –
pavisam iznākuši jau četri kop-
krājumi ar viņas dzeju. Līdztekus
dzejošanai Biruta atrod laiku arī
otram sirdsdarbam – gleznošanai.
Visvairāk viņai patīk gleznot da -
bas ainavas, bet citreiz tie ir arī ie -
domu tēli, kas nes kādu vēstījumu
pasaulei. Birutas gleznas pabijušas
izstādēs gan Stabulniekos un Ga-
lēnos, gan Pelēčos un Rēzeknē.
Trešā sirdslieta Birutai ir sportiskās
aktivitātes. Dienas beigās tās pa -
līdz atgūt garīgo līdzsvaru, iedves -
mo jaunām un radošām idejām.

Svētku koncertuzveduma ie-
tvaros bez novada Atzinības rak-
stiem tika pasniegts arī Riebiņu
novada pateicības raksts, ko saņē -
ma Latgales skolu atbalsta fonds
«Veronika» – par ziedojumiem
novada skolu mazturīgām ģime -
nēm vairāku gadu garumā. Tāpat
tika pasniegts arī Latvijas Nacionā -
lā kultūras centra atzinības raksts,
ko saņēma Galēnu KN folkloras
kopa «Vydsmuiža» – par ieguldī -
jumu novada tradīciju kopšanā
un popularizēšanā, sveicot kopas
35 gadu jubilejā. Atzinības rakstu sa -
ņēma vadītājaAnna Kupre un ilg -
 gadējā dziedātāja Regīna Šķestere.

Arī šogad mūsu valsts dzimša -
nas dienā skanēja daudz aplausu,
tika pasniegti krāšņi ziedi un teikti
daudzi labi vārdi mūsu novada
čaklākajiem cilvēkiem, bet koncert -
uzveduma noslēgumā brīnišķīgas
dziesmas kopā ar klātesošajiem
izdziedāja koncerta viešņa – šar-
mantā un talantīgā Ieva Sutugova.

Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Valsts svētki svinēti ar koncertuzvedumu 
«Latvietis caur Dievu, dabu un darbu»

2017. gadā novada Atzinības rakstu saņēmušo kopbilde.                                                                                                                   (Foto autors Juris Stikāns)



2. 2017. gada decembris

Ciema klubā darbojās sieviešu
vokālais ansamblis, un uz tā bāzes
arī tika dibināta folkloras kopa, ku -
ras vadītājs bija Juris Teilāns. Pir -
mās dziedātājas – Jevgēnija Auda -
re, Jevgēnija Šķestere, Tekla Mi-
čule, Anna Vaivode un Konstance
Brūdere. Sākotnēji kopas nosau-
kums bija «Maganeņas», jo ikvie -
nu darbu vislabāk sākt otrdien,
un ciemā bija labi zināma dziesma
par to, ka meitas «sieja ūtardīņ
ma ganeņas».

Kad kopas pirmajām dziedā-
tājām pievienojās bērnu un vīru
balsis, tad, aizbraucot uz citiem
novadiem, gribējās lepoties ar to,
ka esam no Preiļu rajona Galē -
niem, kur vietas nosaukums agrāk
bija Vidsmuiža. Tā folkloras ko -
pas karogā tika izšūts vārds «Vyds -
muiža». Kopš 1990. gada pavasa -
ra kopu vada Anna Kupre.

Ir dziedāts novadu folkloras
dienās Jelgavā. Rēzeknē, Turaidā
Dainu kalnā, Jasmuižā, Rīgā, pie -

dalījāmies visos starptautiskajos
folkloras festivālos «Baltica» kopš
1991. gada, 1990. gada Latgales
Dziesmu svētkos Daugavpilī, Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un deju
svētkos Rīgā, Latgales TV mūzi -
kas festivālā Rēzeknē 1995. gadā,
«Muzykas skrytuļs» Līksnā, Mi-
ķeļdienas pasākumos Līvānos,
starptautiskajos masku festivālos
Daugavpilī, Annas dienas pasāku -
mos Dagdā, Mākoņkalnā un daudz
kur citur novada svētkos. Sadar -
bībā ar folkloras kopu «Ceiruleits»
ir tapuši raidījumi «Klēts» par
Ziemassvētku, Lieldienu un Līgo
svētku tradīcijām Latgalē.

2016. gada vasarā kopa pieda -
lījās novadu dienā Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā Rīgā, starptau-
tiskajā folkloras festivālā Daugav -
pilī, 2017. gada maijā – Višķos
Latgales mākslas svētkos «Krāsas
karogā», «Baltica 2018» ieskaņu
pasākumā Dagdā.

Folkloras kopa popularizē sa -

va novada tautas dziesmas, rotaļas,
ticējumus, paražas, pieraksta un
apgūst vietējo teicēju senās me-
lodijas. Darbības misija – tradīciju
pētīšana, apguve, saglabāšana un
nodošana jaunajai paaudzei. Kopš
2011. gada decembra ir izveido-
jusies sadarbība ar Galēnu vidē -
jās paaudzes deju kolektīvu «Ami-
zieris».

Folkloras kopu «Vydsmuiža»,
kurā valda sirsnīgas, ģimeniskas
attiecības, savstarpēja cieņa un at -
saucība, sveikt jubilejā bija ieradu -
šās draugu kopas: Bārtas, Rikavas
un Saunas etnogrāfiskie ansambļi,
folkloras kopas «Kolnasāta» no
Sakstagala pagasta, «Olūteņš» no
Aglonas, «Leiči», «Jumaleņa», «Vi -
ļōnīši», «Dzeipurs», «Vecvārka -
va», Dekšāru vī ru kopa «Kūzuls»,
kā arī Galēnu kultūras nama paš -
darbības kolek tīvi: līnijdeju gru -
pa, teātris, deju kolektīvs «Ami-
zieris», Galēnu pa gasta iestādes un
Riebiņu kultūras centrs.

Galēnu pagasta folkloras kopai «Vydsmuiža» – 35

Riebiņu novada dome 2016. gada 14. septembrī
ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/777 ar Latvi -
jas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta
saņemšanu pasākuma «Starptautiskās konku-
rētspējas veicināšana» ietvaros, ko līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 

Saskaņā ar šo līgumu Riebiņu novada domes 3
pārstāvju delegācija reprezentēja pašvaldības un
vietējo uzņēmēju intereses Moldovā no 2017. gada
2. līdz 7. oktobrim un piedalījās uzņēmēju delegācijas
sastāvā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša valsts
vizītē Moldovā (Kišiņevā) kopā ar uzņēmēju un paš -
valdību delegāciju Moldovas biznesa nedēļas laikā
2017. gada 2.–6. oktobrī. Vizītes laikā tika veicinātas
jaunās partnerības. 

Vizītes ietvaros delegācija piedalījās Moldovas
gada biznesa pasākumā «Moldova Business Week
2017», izzinot Moldovas biznesa vidi, veiktos un plā -
notos pasākumus biznesa vides uzlabošanai, darba -
spēka pieejamības situāciju, izglītības iespējas at -
bilstoši darba tirgus prasībām, kā arī nosacījumus
ārvalstu investoriem. Latvijas uzņēmēju delegācija
da lī bai «Moldova Business Week 2017» bija izvir zī -
jusi konkrētus sadarbības priekšlikumus, tajā skaitā
pārtikas pārstrādes, automobiļu detaļu izstrādes un
remonta, konsultāciju un mentoringa, viesmīlības
speciālistu sagatavošanas, tūrisma attīstības jomās.
Pašvaldību pārstāvji tematisko paneļu ietvaros in-

formēja par uzņēmējdarbības vidi un investīciju pie-
saistes iespējām sadarbībai ar Moldovu.

Vizītes laikā delegācija apmeklēja Moldovas re-
ģionus, Latvijas ekspertiem uz vietas iepazīstoties
ar uzņēmējdarbības vidi, pašvaldību darbu, pakalpo -
jumu sniegšanu. Rezultātā tika pilnveidotas VARAM
šī gada augustā organizētās vasaras skolas-nomet -
nes ietvaros sagatavotās rekomendācijas starppaš -
valdību sadarbībai un sadarbības projektu idejas.
Riebiņu novada domes pārstāvji apmeklēja savus
sadarbības partnerus no Leovas rajona.

Tāpat tika organizēts seminārs ar ārvalstu part -
neru (Zviedrija, Ukraina, Vācija, Polija un citas val -
s tis) dalību, iepazīstinot ar Latvijas un Moldovas līdz-
šinējo sadarbību reģionālās attīstības jomā, plāno -
tajām projektu idejām un apspriežot ārvalstu finanšu
instrumentu finansējuma piesaistes iespējas ideju
īstenošanai koordinētai un daudzpusīgai sadarbībai.
Seminārā piedalījās visu Moldovas reģionālās attīs -
tības aģentūru pārstāvji, kā arī Moldovas un Latvijas
pašvaldību pārstāvji. Tika identificētas sadarbības
projektu idejas vietējās ekonomikas, vietējo resursu
uzlabošanas, vietējo pakalpojumu sniegšanas, da -
bas resursu izmantošanas, infrastruktūras un vietējās
pārvaldes jomā.

Riebiņu novada domes pārstāvji piedalījās VARAM rīkotajā
darba vizītē Moldovā – ar mērķi rast sadarbības iespējas

Šī gada 9. novembrī Riebiņu
novada Kultūras centrā norisi-
nājās erudīcijas konkurss «Lat-
vijai – 100!» Latgales kultūras
programmas 2017 projekta «Lat -
vija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana
dzimtā zeme» ietvaros. Projekta
mērķis – attīstīt motivāciju kul-
tūras līmeņa, erudīcijas paaug-
stināšanai un redzes loka par
Latviju paplašināšanai.

Erudīcijas konkursā piedalījās
5 komandas no Riebiņu novada
skolām: Dravnieku pamatskola,
Rušonas pamatskola, Galēnu pa-
matskola, Riebiņu vidusskola un
Sīļukalna pamatskola, kuras veica
gan radošus, gan izzinošus uzde-
vumus piecās kārtās, kur skolēni
va rē ja pārbaudīt savas zināšanas
tādās jomās kā: Latvija skaitļos, kul -
tūra, daba, nacionālie simboli u.c.

Komandas vērtēja žūrija, kuras
sastāvā bija novada izglītības jau -
tājumu koordinatore Evelīna Vi-
socka, novada jauniešu centra va -
dītāja Liene Opolā un novada cen -
t rālās bibliotēkas vadītāja Olga Ri -
 binicka.

Viens no uzdevumiem bija
mājas darbs – sveiciens Latvijai
100. dzimšanas dienā, kur žūrijas
komisija nolēma, ka Rušonas pa-
matskola sagatavojusi visemocio -
nālāko un spēcīgo priekšnesu -
mu, par ko tika arī apbalvoti. Sa-
vukārt pēc visu konkursa uzde-
vumu rezultātu apkopošanas tika
noskaidrots, ka 1. vietu ir izcīnī ju -
si Dravnieku pamatskola, 2. vie-
 tā – Galēnu pamatskolas komanda,

bet 3. vietā ierindojās Riebiņu vi -
dusskolas komanda.

Paldies skolotājiem un skolē-
niem par cītīgo gatavošanos un
aktīvu piedalīšanos erudīcijas
konkursā «Latvijai – 100!»

Attīstības un plānošanas daļa

Realizēta viena no Latgales kultūras programmas 2017
projekta aktivitātēm – Erudīcijas konkurss «Latvijai – 100!»

Folkloras kopas «Vydsmuiža» dalībnieki, svinot kopas 35. gadadienu.

Šī gada 11. novembrī Galēnu pagasta folkloras kopa «Vyds -
muiža» svinēja savas darbības 35 gadu jubileju. Kopas pirm -
sākumi meklējami 1982./1983. gada ziemā. Tajā laikā Galēnos
notika skates «Katrai sētai savu daiļumu», «Mana māja, mans
pagalms». Konkursu noslēgumā bija ģimeņu vakari, un kādā no
šiem vakariem notika sacensības starp galdiņiem tautas dziesmu
dziedāšanā, bet Jevgēnijai Audarei radās doma, ka vajadzētu iz-
veidot folkloras kopu. 

Realizējot projektu, tiks iegādāti 
tautas tērpi novada kolektīviem

Riebiņu novada dome šī gada jūnijā iesniedza projekta pieteikumu
biedrības «Preiļu rajona partnerība» atklātā projektu konkursa Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra -
tēģiju» ietvaros – projektu Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000002 «Rie -
biņu novada pašdarbības kolektīvi ceļā uz Latvijas simtgadi».
Sākotnēji projektu vērtēja biedrība «Preiļu rajona partnerība», pēc
tam – Lauku atbalsta dienests (LAD).

2017. gada 6. novembrī Riebiņu novada dome ir saņēmusi ap-
stiprinājumu no LAD projekta īstenošanai. Projekta mērķis ir iegā dā -
ties tautas tērpus Riebiņu novada pašdarbības kolektīviem, tādējādi
uzlabojot kolektīvu materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot kolektīvu
vizuālo tēlu, saglabājot, popularizējot un attīstot Latgales nemateriālo
kultūras mantojumu un tradīcijas novada teritorijā un visas valsts
mērogā. 

Projekta ietvaros tiks iegādāti tautas tērpi Rušonas jauniešu deju
kolektīvam «Rušona», Riebiņu vidusskolas 4.–6. klašu deju kolektīvam
un 1.–2. klašu deju kolektīvam, folkloras kopai «Jumaleņa», Stabul -
nieku vidējās paaudzes deju kolektīvam «Stabulnieki», Galēnu pa-
matskolas 1.–4. klašu deju kolektīvam, Sīļukalna vidējās paaudzes
deju kolektīvam un Sīļukalna jauniešu deju kolektīvam. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 22 364,30, no tām attiecināmās
izmaksas ir EUR 15 000,00, no attiecināmajām izmaksām publiskais
finansējums – EUR 13 500,00. Projekta īstenošana ir jāveic līdz
2018. gada 28. septembrim. 

Attīstības un plānošanas daļa

Īstenots Zivju fonda projekts «Sabiedrības 
informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu
novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai»

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju fonda projektu «Sa-
biedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu no -
vada ūdenstilpju resursu zivju resursu aizsardzībai».

Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu
novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai un
zināšanu līmeņa paaugstināšana par ieviesto licencēto makšķerēšanu
Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Ru -
šona ezerā.

Projekta ietvaros līdz decembra vidum tiks uzstādīti trīs infor -
mācijas stendi un ir izdoti 3000 ūdensizturīgi bukleti-kartes, kuros tiks
izvietota informācija par licencēto makšķerēšanu, par sastopamāka -
jām zivīm Riebiņu novada ezeros, kuros notiek licencēta makšķerēšana.
Tāpat papildus tiks norādītas tuvākās atpūtas vietas.

Stendi tiks uzstādīti pie Rušonas, Bicānu ezera un Jāšezera, bet
bukleti-kartes ir pieejami vietās, kur notiek licenču pārdošana, kā arī
elektroniski ir pieejami arī pašvaldības vietnē

http://riebini.lv/lv/sidemenu/novads/kartes
Projekta kopējās izmaksas – EUR 3550,00, no kuriem EUR

3017,00 finansē Zivju fonds un EUR 533,00 ir Riebiņu novada domes
līdzfinansējums.

Attīstības un plānošanas daļa

Erudīcijas konkursa «Latvijai – 100!» uzvarētāji – Dravnieku pamatskolas
skolēnu komanda ar pedagoģi (otrā no kreisās) Āriju Puduli. 



2017. gada decembris 3.

DOMES LĒMUMI
2. novembrī notika Riebiņu novada domes ārkārtas

domes sēde

Apstiprina noteikumu projektu
Novada domes deputāti, lai nodrošinātu Ministru

kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumus Nr. 399 «Valsts
pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles
un sniegšanas kārtība» 20. punkta izpildi Riebiņu no -
vada domes valsts un pašvaldību vienotajā klientu
apkalpoša nas centrā, pieņēma lēmumu apstiprināt no-
teikumu Nr. 10-2017 «Riebiņu novada domes valsts
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
klientu apkalpošanas noteikumi» projektu.

Apstiprina kandidatūras, 
kas saņems novada Atzinības rakstus 

Domes deputāti, izskatot iesniegtos priekšlikumus
no iedzīvotājiem, iestādēm un sabiedriskajām organi-
zācijām par kandidatūrām apbalvošanai ar Riebiņu
novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 
EUR 75 apmērā Lat vijas Republikas Proklamēšanas
99. gadadienā, nolēma ap bal vot un pasniegt novada
Atzinības rakstus 14 perso nām (sīkāk lasiet rakstā
«Valsts svētki svinēti ar koncertuzvedumu «Latvietis
caur Dievu, da bu un darbu»»).

11. novembrī notika kārtējā Riebiņu novada do mes
sēde

Piešķir finansējumu
Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt fi-

nansējumu EUR 100 apmērā Latgaliešu kultūras Gada
balvas «Boņuks 2017» balvu pasniegšanas ceremonijas
norises nodrošināšanai no projektu līdzfinansējumam
paredzētajiem līdzekļiem.

Piešķir Ziemassvētku dāvanas 
Ņemot vērā iesākto tradīciju vairāku gadu garumā

un nepieciešamību iepriecināt novada izglītības iestāžu
bēr nus un mazaizsargātos iedzīvotājus Ziemassvētkos,
do mes sēdē nolemts šogad piešķirt Ziemassvētku dā -
vanas (sal dumus) visiem Riebiņu novadā deklarēta -
jiem bērniem līdz pamatskolas vecumam (ieskaitot)
EUR 4,30 (ar PVN) apmērā katram. Tāpat nolemts
pie šķirt Zie massvētku dā vanas visiem bērniem, kuri
mācās Rie biņu novada izglī tības iestādēs, bērniem,
ku ri ir dekla rēti Riebiņu novadā, bet mācās specializē -
tajās skolās.

Ziemassvētku dāvanas – saldumi tiks sagādāti arī
Rie biņu novada vientuļajiem pensionāriem, 1. grupas
invalī diem, politiski represētajiem un Černobiļas AES
dalībniekiem, kā arī Riebiņu novada sociālās mājas
«Rudenāji» un Sociālās aprūpes centra «Rušona» ie-
mītniekiem par summu EUR 4,30 (ar PVN).

Piešķir materiālu pabalstu malkas iegādei
Ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc materiālās

palīdzības malkas iegādei, Sociālo jautājumu komiteja
un Sociālais dienests ir izvērtējis sociālā budžeta fi -
nan  siālās iespējas un konkrētās mērķgrupas vajadzī -
bas pēc atbalsta un konstatējis: visvairāk atbalstāmā
so ciā li mazaizsargāto iedzīvotāju grupa ir vientuļie 
2. grupas in valīdi, šiem cilvēkiem ir ierobežotas iespē -
jas sagādāt kurināmo. Saskaņā ar Riebiņu novada sais-
tošajiem noteikumiem pabalsts malkas iegādei tiek
pie šķirts citām iedzī vo tāju grupām, un līdz šim 2. gru -
pas invalīdiem netika pie šķirts pabalsts malkas iegādei.
Sociālā dienesta darbi nieki ir izvērtējuši novada pa -
gas tos dzīvojošo 2. grupas invalīdu sociālo situāciju
un ir iesnieguši sociālajā die nestā sarakstu par po -
tenciāla jiem materiālās palīdzības saņēmējiem. Kopē -
jais atbalstāmo skaits varētu būt līdz desmit personām
novadā.

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt
no vadā deklarētajiem maznodrošinātajiem vientuļajiem
2. grupas invalīdiem, kā arī maznodrošinātajiem 2. gru -
pas invalīdiem, kuri dzīvo kopā ar darbnespējīgu per -
sonu, kuri pašu spē kiem nevar sagādāt kurināmo – mal -
ku, pabalstu malkas iegādei EUR 100 apmērā, naudu
samaksājot malkas piegādātājam. Pabalstu malkas iegā -
dei nolemts izmaksāt 2017. gada novembrī–decembrī
uz vientuļo 2. grupas inva līdu iesnieguma pamata. 

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā
pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepir-
kumos. Nolemts slēgt līgumu:

‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu uz
Rie biņu novada pašvaldības autoceļiem (1. daļa – Rie -
biņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa 

Nr. 48 Duntišķi–Skanģeļu karjers–Riebiņi posma 
km 1,63–2,18 pārbūve) ar piedāvāto līgumcenu EUR
152 596,23 bez PVN; 

‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu uz
Rie biņu novada pašvaldības autoceļiem (2. daļa –
Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 15 Upes iela km 0,00–0,62 pārbūve) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 139 187,88 bez PVN; 

‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu uz
Rie biņu novada pašvaldības autoceļiem (3. daļa – Rie -
biņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00–0,68 pār -
būve) ar piedāvāto līgumcenu EUR 141 804,67 bez PVN; 

‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu uz
Rie biņu novada pašvaldības autoceļiem (4. daļa –
Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,00–0,795 pārbūve) ar
piedāvāto līgum cenu EUR 93 252,86 bez PVN; 

‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu uz
Rie biņu novada pašvaldības autoceļiem (5. daļa –
Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 26 Saules iela km 0,38–0,47 un Domes iela km
0,00–0,14 pārbūve) ar piedāvāto līgumcenu EUR 166
331,84 bez PVN;

‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu uz
Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (6. daļa –
Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 19 Saimniecības iela km 0,00–0,250 pārbūve) ar
piedāvāto līgumcenu EUR 79 241,22 bez PVN; 

‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu uz
Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (7. daļa – Rie -
bi ņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa 
Nr. 3 Dārzu iela (Lomi-Bortnieki) km 0,00–0,58 pārbūve)
ar piedāvāto līgumcenu EUR 111 855,08 bez PVN; 

‚ ar SIA «Ošukalns» par būvdarbu veikšanu uz
Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem (8. daļa – Rie -
biņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa 
Nr. 15 Opūgi–Runcavnieki posma km 0,00–0,745 pār -
būve) ar piedāvāto līgumcenu EUR 228 734,48 bez
PVN; 

‚ ar SIA «Recro N» par Riebiņu novada pašval -
dības autoceļu 2017./2018. gada ziemas dienesta ik die -
nas uzturēšanas darbiem (1. daļa – Riebiņu novada
Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas
uzturēšanas darbi 2017./2018. gadā) ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 21 814,00 bez PVN; 

‚ ar SIA «Recro N» par Riebiņu novada pašval -
dības autoceļu 2017./2018. gada ziemas dienesta ik -
die nas uzturēšanas darbiem (2. daļa – Riebiņu novada
Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ik -
dienas uzturēšanas darbi 2017./2018. gadā) ar pie -
dāvāto līgumcenu EUR 12 839,00 bez PVN; 

‚ ar ZS «Ozoli» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu 2017./2018. gada ziemas dienesta ikdienas
uzturēšanas darbiem (3. daļa – Riebiņu novada Stabul -
nieku pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas
uzturēšanas darbi 2017./2018. gadā) ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 10 560,00 bez PVN; 

‚ ar ZS «Ozoli» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu 2017./2018. gada ziemas dienesta ikdienas
uzturēšanas darbiem (4. daļa – Riebiņu novada Riebi -
ņu pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas uz-
turēšanas darbi 2017./2018. gadā) ar piedāvāto līgum -
cenu EUR 18 820,00 bez PVN; 

‚ ar SIA «Ceļi un tilti» par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu 2017./2018. gada ziemas dienesta
ikdienas uzturēšanas darbiem (5. daļa – Riebiņu no va -
da Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu ziemas
ikdienas uzturēšanas darbi 2017./2018. gadā) ar pie -
dāvāto līgumcenu EUR 9610,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Ceļi un tilti» par Riebiņu novada pašval -
dības autoceļu 2017./2018. gada ziemas dienesta ik -
die nas uzturēšanas darbiem (6. daļa – Riebiņu novada
Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu ziemas ikdienas
uzturēšanas darbi 2017./2018. gadā) ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 22 920,00 bez PVN; 

‚ ar SIA «Ceļi un tilti» par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu 2017./2018. gada ziemas dienesta
ikdienas uzturēšanas darbiem (7. daļa – Riebiņu no va -
da pašvaldības autoceļu un ielu slīdamības likvidēša -
na (kaisīšanas ar pretslīdes materiāliem)) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 12 896,00 bez PVN;

‚ ar SIA «NEITRINO» par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu ikdienas uzturēšanas papildus darbu
veikšanu un plūdu seku likvidāciju 2017./2018. gadā
ar piedāvāto līgumcenu EUR  109 720,73 bez PVN.

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

Tiek organizētas divu nekustamo īpašumu izsoles
Riebiņu novada dome 2018. gada 8. janvārī plkst. 12.00

Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 
14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes
vienība 2,25 ha) «Ozolāji» izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu
novadā, kadastra apzīmējums – 7670 004 0211. Izsoles
sākum cena – EUR 2928,13. 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinā -
jums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebi ņu
no vada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA»,
konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles
sludinājuma publicēšanas laikrakstā  «Latvijas Vēstnesis»
un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 11.30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz
izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā
8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā plkst. 9.00–17.00. 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro 00
centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē
vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA», konts
LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Riebiņu novada dome 2018. gada 8. janvārī plkst. 13.00
Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 
14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena ze -
mes vienība 2,39 ha) «Vārpas» izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu
novadā, kadastra apzīmējums – 7676 004 0308. Izsoles sā-
kumcena – EUR 2752,97. 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums
10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu no -
va da domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA»,
konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles
slu dinājuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»
un pār traukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 12.30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz
izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8,
Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā plkst. 9.00–17.00. 

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro 00
centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē
vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA», konts
LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Dievkalpojumi Ziemassvētkos novada dievnamos
Rušonas Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas Katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
Pieniņu Sv. Jēzus Sirds Katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 13.00 IV Adventa svētdienas Svētā Mise.
24. decembrī pusnaktī galvenā Svētku Mise
25. decembrī plkst. 13.00 Svētā Mise.

Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca
24. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 12.00 Svētā Mise.
Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca
24. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 8.00 Svētā Mise.
26. decembrī plkst. 13.15 Svētā Mise.



4. 2017. gada decembris

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

PASĀKUMI DECEMBRĪ
Riebiņu KC
F 15. decembrī plkst. 17.00 Riebiņu svētku egles ie-

degšana «Rūķu salidojums» kopā ar pašmāju kolektīviem,
jautro Trollīti un sniegavīru Olafu. Mīļi aicinām katru kļūt
par rūķi – dodoties uz svētkiem, ņemiet līdzi rūķu cepures.

F 23. decembrī plkst. 11.00 Riebiņu un Silajāņu pa -
gasta Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.

F 31. decembrī plkst. 21.00 Jaungada sagaidīšanas svēt -
ki. Sīkāku informāciju skatīt afišās.

Galēnu KN
F 25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts.

Piedalās Galēnu KN pašdarbnieki, ieeja – bez maksas.
Plkst. 21.00 Ziemassvētku groziņballe, spēlē jautrie muzi -
kanti «Arnis un Stasiks».

F 28. decembrī plkst. 13.00 Salatētis ielūdz pašus ma -
zā kos Galēnu, Sīļukalna un Stabulnieku pirmsskolas ve -
cu ma bērnus uz svētku eglīti. 

Galēnu pamatskola
F 15. decembrī plkst. 13.00 Robertam Mūkam veltītā

Latvijas skolu 2.–12. klašu skolēnu jaunrades darbu kon -
kursa noslēgums.

F 16. decembrī sporta zālē Riebiņu novada «Minifutbola
turnīrs 2017». Sacensību sākums plkst. 10.00. Komandu
pieteikšanās – līdz 15. decembrim.

Stabulnieku KN
F 26. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku koncerts.

Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle ar pārsteigumiem. Spēlē
Arnis un Stasiks, ieejas maksa – EUR 3. Līdz 22. decembrim
var rezervēt galdiņus pa tālruni 26166660.

Sīļukalna KN
F No 6. līdz 18. decembrim rokdarbu izstāde – pārdošana.
F 25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts.

Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle, spēlē grupa «Zaļā gais -
ma». Ieejas maksa uz balli – EUR 4.

Rušonas KN
F 16. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku rūķu darbnī -

ca – veidojam svētku galda dekoru. Nodarbība – bez
maksas. 

F 23. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku eglīte pirms -
skolas vecuma pagasta bērniem.

F 25. decembrī plkst. 18.00 pagasta pašdarbības ko -
lek tīvu koncerts «Balti nāca Ziemassvētki….» Plkst. 21.00
groziņballe. Spēlē «Inga un Normunds», ieejas maksa –
EUR 3.

Silajāņu KN
F 25. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku koncerts ar

pašdarbības kolektīviem.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 4. decembra līdz 4. janvārim izstāde «Fantāzija,

darbošanās, gandarījums». 15. decembrī plkst. 16.00 tik -
šanās ar izstādes autori – Evitu Kivriņu. 

F 16. decembrī plkst. 13.00 lasītāju klubiņa tikšanās
«Ziemassvētku prieks».

F No 18. decembra tematiskā izstāde «Klājam galdu
Ziemassvētkos».

F 20. decembrī plkst. 15.00 gada noslēguma pasākums
čaklākajiem lasītājiem «Gada lasītāji pie Ziemassvētku
eglītes».

Ar visiem decembrī paredzētajiem pasākumiem, lite -
rāra jām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
paš valdības vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv
vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/
un http://facebook.com/riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lū -
gums sekot informācijai afišās!

Šī gada 1. decembrī Riebiņu
novada Sīļukalna kultūras namā,
apvienojoties Latgalē un Latvijā
pazīstamiem mūziķiem, Sīļu -
kal na pašdarbības kolektīviem,
cie miņiem no Rušonas, labda-
rības pasākuma «Ja tu esi bla -
kus man» apmeklētāji tika prie-
cēti gan ar īpašu koncertprogram -
mu, gan balli nakts garumā.

Būt blakus un palīdzēt, būt
blakus un iepriecināt, būt blakus,
lai iemirdzētos mazās acis un pa-
rādītos neviltoti smaidi, kuri šo
pasauli dara daudz laimīgāku un
piepildītāku… Labdarības akcija
«Ja tu esi blakus man» bija mēģi-
nājums, apvienojot dziedošās bal -
sis un labās sirdis, radīt prieku
Riebiņu novada daudzbērnu ģime -
ņu bērniem brīnumu gaidīšanas
un saņemšanas laikā – Ziemas-

svētkos. Lai  piepildītos bērnu Zie -
mas svētku sapņi, ne vienmēr vecā -
ki vai  Ziemassvētku vecītis vieni
paši var tik daudz brīnumu radīt!

Labdarības pasākums tika or-
ganizēts divās daļās. Koncertpro -
grammā piedalījās Gints Ločme -
lis (grupa «Ginc & Es»), Gita Du -
kaļ ska (grupa «Starpbrīdis»), San -
ta Kasparsone, Ēriks Gruzniņš,
Sīļukalna kultūras nama pašdar -
bī bas kolektīvi, ciemiņi no Rušo -
nas – vīru vokālā grupa. Koncerta
noslēgumā apsveikuma un patei-
cības vārdus pasākuma organiza-
toriem, māksliniekiem, visām la-
bajām sirdīm teica Riebiņu nova -
da domes izpilddirektors Juris Lei -
cis un Sociālā dienesta vadītā ja
Sandra Sprindža, kā arī pirmat-
skaņojumu piedzīvoja tieši šim no -
tikumam rakstītā dziesma «Ja tu

esi blakus man» (mūzika – Gints
Ločmelis, teksts – Ineta At pile-
Jugane, studijas atbalsts – Kas -
pars Maks, Andris Šīrants, Ģirts
Ločmelis, Oļegs Kurakins).

Savukārt ballē par izdancoša-
nos rūpējās Santa Kasparsone,
Ēriks Gruzniņš, Ainārs Lipskis,
grupas «Ginc & Es», «Starpbrīdis»
un «Zaļā gaisma».

Paldies katram, kurš bija bla -
kus šajā gaišajā un silto siržu sa-
rūpētajā pasākumā. Reizēm ne-
vajag nemaz tik daudz – tikai būt
blakus. Riebiņu novada daudz-
bērnu ģimeņu bērnu skaistākie
Ziemassvētku sapņi piepildīsies
un pavisam drīz!

Pasākuma organizatori,
Ineta Atpile-Jugane, 

Pēteris Laizāns

Uz Sīļukalna kultūras nama skatuves labdarības pasākuma «Ja tu esi blakus man» koncerta dalībnieki,
organizatori un atbalstītāji.                                                                               (foto autors – pasākuma organizatori)

Kārtējo reizi, nu jau piekto gadu pēc kārtas,
Riebiņu vidusskolā notika Riebiņu novada sko -
lēnu un jauniešu roku spēka sacensības «Lāč -
p lēša tvēriens». Zēni pievilkās pie stieņa un at -
spiedās no sola, bet meitenes atspiedās no sola
un izpil dīja kārienu saliektās rokās ar apakš -
tvērienu. 

Sacensības aizritēja divās vecuma grupās: 9. kla -
se un jaunāki, kā arī vidusskolas vecuma jaunieši.
Liels prieks, ka mūsu novadā ir skolēni, kuri gatavi
pierādīt savu spēku pie stieņa. Šoreiz noskaidrojām,
ka stiprākie zēni mācās Riebiņu vidusskolā – 
9. klases skolēns Juris Vaivods un 10. klases sko -
lēns Aleksandrs Danilovs, bet stiprākā meitene –
Melita Sirmā no Dravnieku pamatskolas 8. klases.

Šogad sacensībās tika laboti divi sacensību re -
kordi zēnu grupā. Pievilkšanās pie stieņa – 23 rei -
zes (A. Danilovs), atspiešanās – 77 reizes (J. Vai -
vods). Ilggadējās sacensību dalībnieces Lauras Sta-
bulnieces (Riebiņu vidusskola) rekords kārienā sa-
liektās rokās arī šogad palika nepārspēts – 101 se-
kunde. Savukārt Zanda Luīze Lukjanova no Galēnu
pamatskolas saglabā stiprākās meitenes titulu vin-
grojumā atspiešanās no sola – 23 reizes. 

Katra novada skola var priecāties par atsaucīgiem,
mērķtiecīgiem un centīgiem sportistiem un viņu
treneriem. Gaidām jaunus dalībniekus un rekordus
Latvijas simtgades jubilejas gadā. Ar sacensībās tver -
tajiem fotomirkļiem var iepazīties skolas mājas lapā
www.riebinuvidusskola.lv 

Sporta MA vadītāja M. Pokšāne

Lāčplēša tvēriens Riebiņu vidusskolā

Stiprākie zēni sacensībās «Lāčplēša tvēriena» (no
kreisās) Aleksandrs Danilovs un Juris Vaivods.

Ja tu esi blakus man

Riebiņu novada dome 2017. gada 16. jūnijā no-
slēdza vienošanos par projekta «Veselības veici-
nāšanas un slimības profilakses uzlabošanas
pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta» īstenošanu.
Projekta mērķis ir organizēt veselības veicināšanas
un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzī-
votājiem, tādējādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu
sabiedrībā un iesaistot sabiedrību pašvaldības or-
ganizētajos veselības veicināšanas un slimības pro-
filakses pasākumos. 

Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, tajā
skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības
veselības veicināšanai un slimību primārai profilaksei.
Projekta īstenošana ir paredzēta līdz 2019. gada
decembrim.

28. oktobrī projekta ietvaros tika organizēta in-
formatīvā kampaņa «Veselības diena», kuras ietvaros
notika dažādas aktivitātes visas dienas garumā. Ve-
selības dienas mērķis bija veicināt un popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, tās laikā tika organizētas da -
žādas fiziskās aktivitātes – orientēšanās, basketbola

soda metieni, diskgolfa spēle, nūjošana, aerobikas
nodarbības un citas aktivitātes. 

Visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar
zālīšu tējām un putekšņu – alergēnu veidiem, no -
teikt savu holesterīna un cukura līmeni asinīs, izmē -
rīt asinsspiedienu, noteikt ķermeņa masas indeksu
un uzzināt, kā sniegt pirmo palīdzību. Tāpat bija arī
iespēja noklausīties lekciju ar praktiskām nodarbībām
par veselīgu uzturu un tā pamatprincipiem, kā arī
iziet sajūtu taku. Savukārt bērniem bija ierīkota spē -
ļu is taba ar dažādām aktivitātēm. Veselības dienas
noslēgumā paraugdemonstrējumus un dzīves pieredzi
par veselīga dzīvesveida uzsākšanu demonstrēja
un stāstīja ielu vingrotāji no Daugavpils. 

Paldies ikvienam, kas iesaistījās un piedalījās
informatīvajā kampaņā «Veselības diena» un tās
tapšanā.

Attīstības un plānošanas daļa

Noorganizēta informatīvā kampaņa «Veselības diena»

2017. gada 30. decembrī
plkst. 10.00. Riebiņu

vidusskolas sporta zālē
ZIEMASSVĒTKU 

volejbola turnīrs 2017.
Pieteikšanās 

pa tālr. 26173320.
Nolikums: www.riebini.lv


