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Tika apbalvoti izglītības iestāžu
skolēni un pedagogi

31. maijā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni,
skolotāji un vecāki pulcējās Riebiņu KC uz tradicionāla-
jiem mācību gada noslēguma svētkiem, kas notika jau de-
vīto reizi. Pasākuma dalībniekus uzrunāja un balvas pa-
sniedza novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.
Par skolēnu panākumiem 2017./2018. mācību gadā infor-
mēja Izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. 

Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpus-
klases konkursos un sporta sacensībās Riebiņu novada domes
diplomus un naudas balvas kopumā saņēma 102 skolēni. Atzi -
nība un naudas balva par rezultatīvu darbu izglītojamo sagata -
vo šanā tika pasniegta 11 pedagogiem: Anitai Punculei, Ritai
Pu dānei, Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Mārītei Pokšānei, Skaid-
rītei Vulānei, Gunitai Strodei, Annai Kuprei, Ingai Elstei, Guntim
Belkovskim, Jānim Upeniekam, Ļubovai Stepanovai. Savukārt
50 skolotāji par paveikto darbu saņēma pateicības rakstus.

Mācību priekšmetu olimpiādēs kopā iegūtas 60 godalgotas
vietas, tajā skaitā 2 godalgas republikas olimpiādēs (mājturībā
un tehnoloģijās Laura Zalāne un Dana Patrejeva no Riebiņu
vidusskolas, sagatavoja skolotāja Anita Puncule), reģionālajās –
8 (ķīmijā Rinalds Tumāns un Alvis Lemps no Galēnu pamat-
skolas, sagatavoja skolotāja Anna Kupre; angļu valodā Kristaps
Ancāns un Alvis Lemps no Galēnu pamatskolas, sagatavoja
skolotāja Valentīna Mičule; zinātniski pētnieciskajos darbos
Alvis Kudrjaševs no Galēnu pamatskolas, sagatavoja skolotāja
Rita Upeniece; matemātikā Ritvars Vjakse no Riebiņu vidus-
skolas, sagatavoja skolotāja Alla Solovjova; datorātrrakstīšanā
Andrejs Holopovs no Riebiņu vidusskolas, sagatavoja skolo-
tājs Guntis Tjarvja; zinātniski pētnieciskajos darbos Sandis
Sparāns no Riebiņu vidusskolas, sagatavoja skolotāja Jeļena
Saulīte). Starpnovadu olimpiādēs kopā iegūtas 20 godalgotas
vietas, bet novadā rīkotajās olimpiādēs – 30. Kopējais apbal-
vojamo skaits par sasniegumiem ārpusklases konkursos – 62
skolēni, bet par panākumiem sportā – 38 skolēni.

Kā ierasts, mācību gada noslēguma pasākumā izglītības
iestāžu skolēni uzstājās ar dažādiem priekšnesumiem. Paldies
par paveikto un uz sadarbību 2017./2018. mācību gadā! Lai
jauka vasara!            

Izglītības jautājumu koordinatore
Evelīna Visocka

Riebiņu novada dome informē, ka līdz ar plā-
notajiem grants un asfaltbetona seguma pārbūves
darbiem uz pašvaldības autoceļiem un ielām būs
ierobežotas satiksmes iespējas. Seguma demontā -
žas darbu laikā, kā arī ierakumu, caurteku un asfal t -
betona seguma izbūves darbu laikā satiksme var
tikt īslaicīgi slēgta šādos autoceļu un ielu posmos:

• Riebiņi, Saimniecības iela km 0,00.–0,250.;
• Riebiņi–Kalnacki km 0,00.–0,795.;
• Riebiņi, Saules iela km 0,38.–0,47. un Domes

iela km 0,00.–0,14.
Plānotais remontdarbu uzsākšanas laiks – 2018.

gada 4. jūnijs. Paredzētais būvdarbu izpildes termiņš –
astoņi mēneši.

Savukārt 2018. gada jūlijā plānots uzsākt re-
montdarbus šādos ceļu un ielu posmos:

• Duntišķi–Skangaļu karjers–Riebiņi km 1,63.–
2,18.;

• Opūgi–Runcavnieki km 0,00.–0,745.

Lūdzam lielgabarīta tehnikas pārvietošanās un
pārvadājuma maršrutus izvēlēties atbilstoši esošajai
situācijai, izturēties ar sapratni par pagaidu neērtī-
bām, kā arī ievērot uzstādītās ceļa zīmes un apbrau-
camos ceļus.

Iepriekš pateicamies par sapratni un sadarbību.

Riebiņu novada dome

Ceļu būvdarbu laikā Riebiņu novadā būs būtiski satiksmes ierobežojumi 

Riebiņu novada domes pār-
stāvji – domes priekšsēdētājs Pē -
teris Rožinskis, domes priekš sē -
 dētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns,
projektu vadītāja Sanita Kaba-
kova un sabiedrisko attiecību spe-
ciālists Rolands Naglis – 23. mai jā
devās vizītē pie uzņēmējiem, kas
2017. gadā piedalījās Riebi ņu no-
vada domes izsludinātajā uzņē-
mēju grantu projektu konkursā
«Attīstība Riebiņiem» un saņēma
pašvaldības finansējumu pro-
jektu realizācijai.

Pašvaldības izsludinātā projektu
konkursa mērķis bija sniegt atbalstu
vidējo komersantu un saimnieciskās
darbības veicēju projektiem, kas 
saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību
un jaunu darba vietu veidošanos
Riebiņu novadā, radot inovatīvus,
ar paaugstinātu pievienoto vērtību
produktus un pakalpojumus, kas
veicinātu esošās saimnieciskās dar-
bības attīstību vai dažādošanu, lai
attīstītu alternatīvus ienākumu avo-
tus un palielinātu ienākumu līmeni
Riebiņu novada teritorijā.

Kopumā 2017. gadā tika ie-
sniegti seši projektu pieteikumi, kas
visi tika arī apstiprināti. Šobrīd ir
realizēti četri projekti, bet divi pro-
jekti atrodas realizācijas procesā.

Apmeklējot uzņēmējus, kas jau
realizējuši savas ieceres, pašvaldī-
bas pārstāvji apskati sāka ar vieso-
šanos pie saimnieciskās darbības
veicējiem Tatjanas un Aināra Lā-
čiem. Tatjana Lāce projekta «In-
ventāra iegāde izklaides pasā-
kumu organizēšanai un vadīša-
nai» ietvaros iegādājās krēslu pār-
valkus (100 gab.), galda lentas (30
gab.) un  krēslu lentas (300 gab.).

Saņemtais pašvaldības atbalsts –
EUR 374,43. 

Savukārt Ainārs Lācis projek ta
«Metālapstrādes pakalpoju ma un
metāla izstrādājumu ražošanas
efektivitātes paaugstināšana» ie-
tvaros iegādājās metāla lentzāģi
Cormak, bet pašvaldī bas sniegtais
finansiālais atbalsts šim mērķim –
EUR 1896,80.

Turpinājās ceļš uz Galēnu pa-
gasta Lomiem-Bortniekiem, kur do -
mes pārstāvjus sagaidīja IU «Mak-
ra» īpašniece ar dzīvesbiedru. Rie-
biņu novada dome projekta «Iegul-
dījumi IU «Makra» attīstībai»
realizēšanai kopumā piešķīra EUR
2000,00, kuri tika izlietoti, lai ie-
gādātos kūpinātavu, divus ledus-
skapjus, divas saldēta vas, gāzes
plīti, ūdens boileri, tvai ku nosūcēju,
četrus katlus, divas izlietnes un di-
vus nažus. Novada uzņēmēji – Va-

lentīna un Aleksandrs Litvjakovi
plāno uzsākt mājas kūpinājumu iz-
gatavošanu Galēnu pagastā.

Zemnieku saimniecības «Vil-
kači» īpašniece Skaidrīte Grigale
saņēma EUR 2000,00 lielu finan-
sējuma projekta «ZS «Vilkači»
konkurētspējas paaugstināša na,
palielinot ražošanu un jau nu pro-
duktu ražošanu» realizācijai. Pro-
jekta ietvaros tika iegādāti cidoniju
stādi, upeņu stādi, kartupeļu-dār-
zeņu racējs/kratītājs un nerūsējošā
tērauda augļu žāvētava. Apmeklējot
saimniecību, tika izrādīts ne tikai šī
projekta ietvaros iegādātais aprīko-
jums, bet arī ar Lauku atbalsta die-
nesta atbalstu iegādātā tehnika, kas
atvieglo stādu kopšanas darbus.

Riebiņu novada dome pateicas
uzņēmējiem par ieguldījumu Rie-
biņu novada attīstībā un labklājības
veicināšanā! 

Novada uzņēmēji realizē savas ieceres

Ainārs Lācis novadā pazīstams kā dažādu metāla pro -
duktu izgatavotājs un metā l apstrādes pakalpojumu snie -
dzējs. Piedaloties novada izsludinātajā mazo gran tu pro -
jektu konkursā «Attīstība Riebiņiem», viņš iegādājās me -
tāla lentzāģi.

IU «Makra» īpašnieces dzīvesbiedrs Aleksandrs Litvjakovs
pašvaldības pārstāvjus aicināja nodegustēt mājas kūpinā -
jumus. Uzņēmēji veiksmīgi ap guvuši projekta ietvaros
saņemtos EUR 2000,00 dažādu iekārtu iegādei un jau uz -
sākuši mājas kūpinājumu izgatavošanu un tirdzniecību.

Jau tuvākajā laikā pie Riebiņu novada domes ēkas sāksies Domes
ielas remontdarbi, kas apgrūtinās auto novietošanu. Taču pašvaldība
aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret pagaidu neērtībām, kā arī
sekot līdzi uzstādītajām ceļa zīmēm.

Nepilni divi hektāri – tik daudz cidoniju stādu iestādījuši Stabulnieku pagasta
zemnieku saimniecības «Vilkači» īpašnieki, kas Riebiņu novadā nodarbojas
ar cidoniju sukāžu, kaltētu bumbieru, ābolu, tēju un garšvielu ražošanu. Visi
produkti izstrādāti atbilstoši PVD un produktu bioloģiskajām prasībām.



2. 2018. gada jūnijs

Tiek gatavoti tautastērpi pašdarbības kolektīviem
Pērnā gada novembrī tika apstiprināts Riebiņu novada domes  pro-

jekts Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000002 «Riebiņu novada pašdarbības
kolektīvi ceļā uz Latvijas simtgadi». Projekta mērķis ir iegādāties tau-
tastērpus Riebiņu novada pašdarbības kolektīviem, tādējādi uzlabojot
kolektīvu materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot kolektīvu vizuālo tēlu, sa-
glabājot, popularizējot un attīstot Latgales nemateriālo kultūras mantojumu
un tradīcijas novada teritorijā, kā arī visas valsts mērogā. 

Projekta ietvaros tiks iegādāti tautastērpi Rušonas jauniešu deju ko-
lektīvam «Rušona», Riebiņu vidusskolas 4.–6. klases deju kolektīvam
un 1.–2. klases deju kolektīvam, folkloras kopai «Jumaleņa», Stabulnieku
vidējās paaudzes deju kolektīvam «Stabulnieki», Galēnu pamatskolas
1.–4. klašu deju kolektīvam, Sīļukalna vidējās paaudzes deju kolektīvam
un Sīļukalna jauniešu deju kolektīvam. 

Šobrīd aktīvi norit darbi pie tautastērpu izgatavošanas. Riebiņu vi-
dusskolas 4.–6. klases deju kolektīvs un 1.–2. klases deju kolektīvs jau
ir saņēmis jaunos tērpus. Tāpat arī gandrīz pilnu tautastērpu komplektāciju
ir saņēmis Stabulnieku vidējās paaudzes deju kolektīvs «Stabulnieki».
Jāteic, ka šis gads ir īpašs, jo ir Latvijas simtgades svētki un XXVI Vispā-
rējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Šajos svētkos piedalīsies arī
Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi un pārstāvēs savu novadu, protams,
jau jaunajos tautas tērpos. 

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

Attīstības un plānošanas daļa

Projekta ietvaros novada izglītības iestādēs
notiek dažādas aktivitātes

Jau kopš 2017. gada oktobra Riebiņu novada dome ir aktīvi sākusi
īstenot projektu «Veselības veicināšanas un slimības profilakses pa-
kalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta». Projekta
ietvaros ir paredzētas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām. 

Arī izglītības iestāžu bērniem notika dažādas aktivitātes, proti, vin-
grošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā gan pamatskolās, gan arī
PII «Sprīdītis», kā arī tika rīkots pasākuma cikls «Jūties labi skolā», kur
nodarbības vadīja psihologs. Šīs aktivitāte tika organizēta Sīļukalna, Ga-
lēnu un Dravnieku pamatskolā, bet, sākoties jaunam mācību gadam, tās
turpināsies Rušonas pamatskolā un Riebiņu vidusskolā. 

Arī turpmāko projekta īstenošanas laiku ir paredzētas aktivitātes no-
vada izglītības iestāžu bērniem. Tāpēc aicinām ikvienu sekot līdzi infor-
mācijai gan pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos
un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.

Projekta īstenošana ir līdz 2019. gada decembrim. Kopējās projekta
izmaksas ir EUR 69 352,00, no tām – 85 % Eiropas Sociālā fonda finan-
sējums un 15 % Valsts budžeta dotācija.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu  novada dome aktīvi sākusi īstenot
projektu «PROTI un DARI!»

Kopš Riebiņu novada dome
īsteno projektu «PROTI un
DARI!», individuālu atbalstu
saņēmusi viena jauniete, šobrīd
projektā aktīvi iesaistīti jau 10
jaunieši, bet no jūnija tiks ie-
saistīti vēl četri jaunieši.

Dalība projektā jaunietim pa-
redz individuālu atbalstu – iespēju
attīstīt tās prasmes, zināšanas un
iemaņas, kas palīdzēs pēc dalības
projektā uzsākt darba gaitas, ie-
saistīties izglītībā, tajā skaitā arī
aroda apguvē, kļūt sociāli aktī-
vam. Sadarbībā ar katru jaunieti,
balstoties uz profilēšanas rezul-
tātiem, tiek izstrādāta viņa indi-
viduālā pasākumu programma,
kas sastāv no četrām obligātajām
komponentēm (UNESCO izstrā-
dātie mācīšanās pīlāri): personī-
bas attīstība, iekļaušanās sabied-
rībā, «darba tikums», mūžizglītī-
bas kompetences. 

Projekta ietvaros, realizējot
jauniešiem paredzētās aktivitātes,
jauniešiem tiek piedāvāts Riebiņu
novada kultūras centra, multi funk -
cionālā jauniešu iniciatīvu centra
«Pakāpieni», jauniešu centra «Čet -
ri», nodibinājuma «Viduslatgales
pārnovadu fonds» un dažādu
biedrību resursi, norit sadarbība
starp dažādiem speciālistiem.

Šī projekta ietvaros jaunietes
ir apguvušas neformālās izglītības
kursus: «Nagu pieaudzēšana un
dizains», «Klasiskais manikīrs»
un «Uzacu korekcija», kā arī ir jau-
nieši, kas apgūst B un C katego-
rijas autovadītāju kursus. Pabei-
dzot šos kursus, jaunieši kļūs mo-
bilāki un iegūs vairāk iespēju paš -
realizēties. Meitenes, kas ir apgu -
vušas skaistumkopšanas kursus,
plāno kļūt par pašnodarbinātajām
personām un interesentiem sniegt
pakalpojumus skaistumkopšanas
jomā.

Aicinām visus jauniešus ve-
cumā līdz 29 gadiem, kuri nemā-
cās, nestrādā, nav reģistrēti Nodar -
binātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieki, pieteikties pras-
mju un motivācijas attīstīšanas
projektā «PROTI un DARI!». 

Ko projekts var piedāvāt?
Balstoties uz katra prasmēm,

interesēm, iespējamajiem attīstī-
bas virzieniem un vajadzībām,
tiks izstrādāta piemērota pro-
gramma prasmju un pieredzes
pilnveidošanai, piedāvājot dažā-
dus tieši Tev piemērotus atbalsta
pasākumus. Starp piedāvātajiem
atbalsta pasākumiem var minēt:

• seminārus, kultūras pasāku-

mus, nometnes, sporta aktivitātes,
neformālās un ikdienas mācīšanās
aktivitātes;

• brīvprātīgā darba aktivitātes;
• iesaisti nevalstisko organi-

zāciju un jauniešu centru aktivi-
tātēs, pasākumos un projektos;

• ekskursijas uz uzņēmumiem
vai īslaicīgu praksi uzņēmumā;

• aktivitātes profesijas speci-
fikas iepazīšanai;

• speciālistu konsultācijas (kar -
jeras konsultants, psihologs u.c.);

• iesaisti vietējās sabiedriska-
jās aktivitātēs;

• regulāru individuālu men-
tora atbalstu, kas ietver motivēša -
nu, veicinot mācīšanās mērķu sa-
sniegšanu.

Projekts «PROTI un DARI!»

ir Eiropas Savienības fondu
2014.–2020. gada plānošanas pe-
rioda darbības programmas «Iz-
augsme un nodarbinātība» 8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt
NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti iz-
glītībā, NVA īstenotajos pasāku-
mos Jauniešu garantijas ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā» projekts,
kuru īsteno Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra sadar-
bībā ar Latvijas pašvaldībām.

Projekta īstenošanas laiks Rie -
bi ņu novadā: 2016. gada 2. jūnijs –
2019. gada 31. decembris. Projekta
«PROTI un DARI!» programmas
vadītājas Riebiņu novadā – Sandra
Sprindža un Ine se  Jakovele.

Mentore Ilga Pokšāne ar mērķgrupas jaunieti un atbalsta grupu.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Ja Jums ir zināmi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās,

nestrādā vai neapgūst arodu, kā arī nav reģistrējušies Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, lūdzu sniegt informāciju par šiem
jauniešiem pa tālr. 27130411 (Inese Šuksta, projekta «PROTI un DARI!»
mentore) vai tālr. 26336395 (Inese Jakovele, projekta «PROTI un DARI!»
programmas vadītāja), lai palīdzētu viņiem iesaistīties izglītībā, aroda ap-
guvē, jauniešu centru vai nevalstisko organizāciju darbībā!

Kontaktinformācija: sandra.sprindza@riebini.lv, inese.jakovele@rie-
bini.lv. Vairāk informācijas par projektu «PROTI un DARI!» var atrast
aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

Stabulniekos uzsākta projekta 
«Ar saknēm ieaudzis Latgalē!» realizācija

Riebiņu novada biedrība «Atspulgs L» ar šī gada 1. jūniju biedrības
telpās I. Sorokina ielā 14 ir uzsākusi Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF),
VAS «Latvijas valsts meži» un Latgales reģiona attīstības aģentūras
(LRAA) atbalstītā projekta «Ar saknēm ieaudzis Latgalē!» realizāciju.

Ar latgalisko dzīvesziņu saistās daudz kultūrvēsturisku tradīciju, amata
prasmju, kuras jau arī vidējā paaudze sāk aizmirst. Īstenojot šo projektu,
gribam panākt, lai novada aktīvā un ne tik aktīvā sabiedrības daļa pēc ie-
spējas plašāk sāk izmantot uz vietas pieejamos materiālos un nemateriālos
resursus, atsauktu atmiņā senās senču gudrības, māku pielietot tās ik-
dienā, un atsauktu atmiņā seno amatu prasmes: aušanu, latvisko rotaslietu
gatavošanu, māla trauku izgatavošanas mākslu.

Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju
saglabāšanu un attīstību, apgūstot tradicionālās, sen aizmirstās amatu
prasmes un iemaņas, kā arī motivēt iedzīvotāju vēlmi piedalīties pilsonis-
kās līdzdalības aktivitātēs, lai celtu vietējās kopienas dzīves kvalitātes
uzlabošanos un vēlmi dzīvot Latgalē.

Projekta uzdevumi: aušanas amata apguves nodarbību noorganizē-
šana; māla un linu dienas meistarklases īstenošana; latvisko rotaslietu,
atšķirības zīmju izgatavošanas meistarklašu noorganizēšana; projektā iz-
gatavoto radošo darbu izstādes noorganizēšana Stabulnieku pagasta bib-
liotēkā un projekta īstenošanas noslēguma pasākuma noorganizēšana.

Meistarklašu noslēgumā tiks organizēta izstāde Stabulnieku pagasta
bibliotēkā – kā apliecinājums labajiem darbiem, kas tālāk aizceļos uz
večo ļaužu aprūpes centru Rušonā un Galēnos.

Saglabājot un attīstot latgaliskās tradīcijas, reģionam parādīsim, kā
ar citādām darba metodēm, netradicionāliem risinājumiem un latgalisko
identitāti varam popularizēt un saglabāt nākamajām paaudzēm tās kul-
tūrvēsturiskās tradīcijas, kas raksturīgas Latgales reģionam: latgaliešu
ēdieni, māla trauki un to tapšanas process, linu izstrādājumi, spēka zīmes
un daudz kas cits.

Šis projekts veicinās arī sabiedrisko kultūras, atpūtas aktivitāšu un
citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu, kas balstās uz vietē-
jiem resursiem, tādējādi saglabājot to ilgtspējīgu izmantošanu.

Īstenojot projektu, būsim panākuši to, ka ikviens iedzīvotājs neatkarīgi
no vecuma, dzimuma, izglītības līmeņa varēs piedalīties piedāvātajās
aktivitātēs, paplašināt saites ar citiem līdzcilvēkiem, būt līdzatbildīgs par
pagastā notiekošajiem pasākumiem, jaunu ideju īstenošanu, kā arī apgūt
jaunas zināšanas.

Visus interesentus aicinām uz nodarbībām un meistarklasēm.

Projekta vadītāja S. Grigale

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija
ir sākusi īstenot projektu «Veselības veicināšanas
un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas
pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta».

Projekta mērķis ir organizēt veselības veicināšanas
un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu no-
vada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
tādējādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā
un iesaistot sabiedrību pašvaldības organizētajos vese-
lības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos. 

Laika posmā no 18. aprīļa līdz 23. maijam Riebiņu
novada pagastos tika organizētas nodarbības par sirds
veselības riska faktoriem. Sirds veselība ikvienam ir
ļoti svarīga un nozīmīga. Iedzīvotāji nodarbību laikā
saņēma ļoti noderīgu informāciju par sirds veselību ie-
tekmējošiem riska faktoriem, par to, kas ir jādara, lai
laikus atklātu nevēlamu saslimšanu, kā arī par to, kā
rūpēties par sirds veselību. Nodarbību laikā ikviens ie-
dzīvotājs varēja noteikt cukura un holesterīna līmeni
ar ekspresmetodēm, izmērīt asinsspiedienu un noteikt
ķermeņa masas indeksu.

Projekta īstenošana notiek līdz 2019. gada decem-
brim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 69 352,00,

no tām – 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums
un 15 % – Valsts budžeta dotācija.

Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, tajā
skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības
veselības veicināšanai un slimību primārai profilaksei.
Rudenī atsāksies vingrošanas, nūjošanas, aerobikas
nodarbības, deju un kustību terapija, kā arī tiks rīkotas
Veselības un uztura svētku dienas, informatīvās kam-
paņas gan par sirds veselību, gan Pretvēža diena. Tā-
pat notiks praktiskas nodarbības par ekonomisku uz-
tura pagatavošanu un citas aktivitātes. Ikviens novada
iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos
un piedalīties tajos bez maksas.

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas-
lapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos un piedalīties
rīkotajos pasākumos bez maksas.

Attīstības un plānošanas daļa

Tika rīkotas nodarbības par sirds veselības riska faktoriem

Mērķgrupas jaunietes ar diplomiem par veiksmīgi pabeigtiem kursiem ko -
pā ar Izglītības mācību centra «Lode» vadītāju Lolitu Kivlenieci-Kuz ņecovu
un kursu pasniedzēju Līgu Garkalni.



2018. gada jūnijs 3.

29. maijā Riebiņu novada domē viesojās Latgales plānošanas
reģiona uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un re -
emigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, lai tiktos ar pašval-
dības vadītāju un speciālistiem, pārrunājot aktuālus jautājumus
par aizbraukušo riebiniešu iespējām atgriezties dzimtajā novadā. 

Riebiņu novada domes vadība norādīja, ka iespējas var rast mā-
jokļa, darba un nodarbinātības ziņā. Reemigrantiem ar bērniem ir ie-
spēja iekārtot savas atvases pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās –
rindu nav. Bērniem tiek nodrošināti bezmaksas pulciņi, aktīvi darbojas
jauniešu centrs. 

Riebiņu novada dome veiksmīgi īsteno projektu «PROTI un
DARI!», kurā šobrīd aktīvi iesaistīti 10 jaunieši. Neformālas izglītības
kursos ir iegūti sertifikāti: «Nagu pieaudzēšana un dizains», «Klasis-
kais manikīrs» un «Uzacu korekcija», kā arī B un C kategorijas auto-
vadītāju apliecības. Tāpat pašvaldība jau otro gadu rīko uzņēmēju
grantu projektu konkursu «Attīstība Riebiņiem», kas ir iespēja Riebiņu
iedzīvotājiem saņemt pašvaldības finansējumu līdz EUR 1500,00
biznesa idejas realizācijai.

Diskusijas laikā speciālisti norādīja, ka šobrīd novadā veiksmīgi
attīstās lauksaimniecība, zemkopība, metālapstrāde un metāla izstrā-
dājumu ražošana. Darba vietas ir pieejamas ceļu būvniecības jomā,
skalu ražošanas uzņēmumā SIA «Manco Energy Latgale», kas atrodas
Rušonas pagastā. Strādnieki ir vajadzīgi arī Riebiņu novada zemnieku
saimniecībās, it sevišķi tagad, sezonas laikā, tiem trūkst palīgu.

Novadā ir labiekārtota infrastruktūra, sakārtoti ceļi, kas var pie-
saistīt investorus. Piemēram, Silajāņu pagastā atrodas skolas ēka (bi-
jusī muiža), kur vietējais vai ārvalstu investors var uzsākt uzņēmēj-
darbību, ēkā ierīkojot veselības aprūpes kompleksu.

Novada vadība ir gatava nākt pretī tiem tautiešiem, kuriem nav,
kur atgriezties. Šobrīd ir pieejami pašvaldības dzīvokļi vairākos novada
pagastos: Sīļukalnā, Galēnos, Stabulniekos, Silajāņos un Rušonā.

Riebiņu pašvaldības vadība uzskata, ka reemigrācijas procesa vei-
cināšanai un riebiniešu atgriešanai valstij ir jāveic izmaiņas nodokļu
un pensiju sistēmā.

Kā norādīja Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordina-
tore Astrīda Leščinska, ar viņu ir sazinājušies Riebiņu novada iedzīvo -
tāji, kuri vēlas atgriezties no ārzemēm dzimtajā novadā un uzsākt uz-
ņēmējdarbību. Viņiem kā reemigrantiem ir iespēja piedalīties VARAM
pilotprojektā «Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai»,
lai pieteiktu savu biznesa ideju «Atgriešanās grantam». Paredzētais
līdzfinansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai ir EUR 9000,00. Vairāk
informācijas par šo pilotprojektu ir pieejama Latgales plānošanas re-
ģiona mājaslapā www.lpr.gov.lv sadaļā Reemigrācija. 

Facebook vietnē ir izveidota arī lapa «Es atgriežos Latgalē», kur
aktīvi tiek izvietota informācija par Latgales pašvaldībās notiekošajiem
pasākumiem un aktualitātēm. Reģionālā koordinatora galvenais uzde -
vums ir uzrunāt potenciālos reemigrantus un noskaidrot to vajadzības,
sagatavot atbilstošus piedāvājumus par darba un dzīves iespējām Lat-
vijā. Sazināties ar Latgales koordinatori reemigrācijas jautājumos
Astrīdu Leščinsku var, rakstot uz e-pastu: astrida.lescinska@lpr.gov.lv
vai zvanot pa tālr. 65423801, 29122163.

Reemigrācijas koordinatore Latgalē Astrīda Leščinska

Informācijas apmaiņa par iespējām aizbraukušajiem riebiniešiem at griez -
ties dzimtajā novadā. Diskusijā piedalās (no kreisās) Latgales plānošanas
reģiona uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins, reemigrācijas
koordinatore Latgalē Astrīda Leščinska, novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis un novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs Artūrs
Meluškāns.

Riebiņu novada pašvaldībā ir piemērota
vide uzņēmējdarbības uzsākšanai

Mācīsimies dzīvot un ceļot zaļi!
Riebiņu novada pašvaldība ir viens no 7 partneriem, kas

2018. gada maijā uzsākuši realizēt projektu Nr. LLI – 349
«Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens
resursus» («Learn Eco Travel»), ko līdzfinansē Interreg V-A
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–
2020. gadam.

Projekta mērķis ir attīstīt reģiona pievilcību, kopīgi uzla-
bojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidojot
jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi pa-
lielinot Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā pierobežas
apmeklētāju skaitu.

Projekta ERAF finansējums ir EUR 525 469,95, savukārt
Riebiņu novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir EUR
57 364,52, no kuriem pašvaldības un valsts līdzfinansējuma

daļa ir 15 % (EUR 8 604,68). Projekta īstenošanas laiks:
02.05.2018.–01.11.2019.

Projektā iesaistījušies septiņi partneri no Latvijas un Lie-
tuvas: Preiļu novada dome, kas uzņēmusies vadošā partnera
lomu, Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome, Molētu
pašvaldība, Anīkšču pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Gra-
žutes un Sartu reģionālo parku direkcija.

Ekotūrisma attīstības veicināšanai projekta ietvaros tiks
uzlabota ūdens objektu infrastruktūra un to pieejamība perso-
nām ar invaliditāti (iegādāti ratiņkrēsli pludmalei, dūņu sūkņu
komplekti un niedru pļāvēji ūdens tīrīšanai, uzstādītas pontonu
laipas, āra aprīkojums vingrošanai), tiks radīti jauni ekotūrisma
produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas re-
ģionā. Projekta aktivitāšu ietvaros tiks aktualizēti vides aizsar-
dzības jautājumi, tūrisma speciālistus, bērnus, ģimenes ar bēr-
niem, vietējos iedzīvotājus un tūristus iesaistot piedzīvojumu
nometnēs, tūrisma festivālos un praktiskajos semināros. Pirmā
nometne plānota šovasar, no 15. līdz 22. jūlijam Aglonā, kurā
piedalīsies arī četri Riebiņu novada bērni vecumā no 12 līdz
14 gadiem. Savukārt 4. augustā projekta ietvaros tiks rīkots Eko
festivāls – Rušonas ezera svētki atpūtas bāzē «Silmalas».

Projekta laikā tiks apzināta ekotūrisma situācija un tās at-
tīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Jau šajā ru-
denī, piedaloties tūrisma ekspertiem no Latvijas un Lietuvas,
tiks izstrādāti trīs jauni kopīgi ekotūrisma maršruti pa Latgali
un Aukštaitiju, no kuriem viens būs piemērots personām ar
invaliditāti. Lai dažādotu atpūtas iespējas pie ūdeņiem, tiks
iegādāts aprīkojums brīvā laika pavadīšanai, ņemot vērā arī
tā pielietošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem, kas izvēlējušies ceļot. Attīstot tūrisma pakalpojumu
piedāvājumu Riebiņu novadā, tiks iegādātas 3 laivas, 3 ūdens
velosipēdi, 3 katamarāni, 25 glābšanas vestes, 4 ūdens at-
rakciju bumbas, kā arī motorlaiva. Tikmēr «Sabalunkos» kem-
pings Gražutes reģionālajā parkā kļūs par pirmo pilnīgi pielā-
goto atpūtas vietu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Aicinām iedzīvotājus un novada viesus sekot līdzi informā -
cijai un iesaistīties projekta aktivitātēs! Sīkāka informācija par
projektu un programmu pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu,
kā arī Riebiņu novada pašvaldības vietnē www.riebini.lv, pro-
jekta koordinatore Riebiņu novadā – Antra Meluškāne,
antra.meluskane@riebini.lv

Antra Meluškāne, projekta koordinatore

DOMES LĒMUMI
15. maijā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina dalību projektā un finansējuma apmēru 
Novada domes deputāti domes sēdē pieņēma lēmu -

mu iesniegt projektu «Riebiņu novada Rušonas pagas -
ta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0,00.– 0,68.
pārbūve» Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākumā «Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
atklātu projektu iesniegumu konkursā. Projekta ap-
stiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekš-
finansējumu EUR 182 803,98 (ar PVN 21 %). Tāpat
nolemts paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no
attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 14 990,20,
tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā no projektu līdzfi-
nansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. gada bu-
džetā, kā arī paredzēt neattiecināmo izmaksu, tas ir
EUR 32 901,96, tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā.

Piešķir līdzekļus
Pamatojoties uz Dzīvnieku aizsardzības likuma

(01.01.2000.) 5. pantu, un, lai realizētu šī likuma
prasību izpildi, ir nepieciešams finansējums, lai
segtu klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas un to nogā-
dāšanas dzīvnieku patversmē izmaksas, ko regla-
mentē Dzīvnieku aizsardzības likuma 10. pants un
noslēgtais sadarbības līgums ar dzīvnieku patversmi
«Mežavairogi». Domes deputāti nolēma piešķirt fi-
nansējumu EUR 2 000 apmērā klaiņojošo dzīvnieku
izķeršanai un to nogādāšanai dzīvnieku patversmē.

Domes sēdē nolemts piešķirt EUR 172 Latvijas
pašvaldību ģerboņu gleznojuma izveidei (Rīgā,
Torņa ielā 4) no projektu līdzfinansējumiem plāno-
tajiem līdzekļiem, finansējumu pārskaitot Latvijas
Pašvaldību savienībai.

Vienbalsīgi pieņemts lēmums piešķirt līdzfinan-
sējumu Pieniņu Svētās Jēzus Sirds Romas katoļu
draudzes projektam «Pieniņu Romas katoļu baznīcas
dārza labiekārtošana ar stāvlaukuma izbūvi» 10 %
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tas
ir EUR 4894,54 no projektu līdzfinansējumam plā-
notajiem līdzekļiem. 

Nolemts piešķirt finansējumu EUR 200 apmērā
Riebiņu Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcas 125 gadu
jubilejas pasākuma organizēšanai no izdevumu po-
zīcijas «Pārējie izdevumi».
Apstiprina Iepirkumu komisijas pieņemtos lēmumus

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

‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašval-
dības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu
2018. gadā ar piedāvāto līgumcenu EUR 167 485,90
bez PVN;

‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu ik-
dienas uzturēšanas darbu (planēšana, profilēšana,
nošļūkšana) veikšanu 2018. gadā ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 8314,06 (Silajāņu pagasts) bez
PVN; ar piedāvāto līgumcenu EUR 14 568,26 (Rie-
biņu pagasts) bez PVN; ar piedāvāto līgumcenu
EUR 15 532,70 (Rušonas pagasts) bez PVN;

‚ ar SIA «Preime» par mērniecības pakalpo-
jumiem Riebiņu novada domes vajadzībām pašval-
dības objektu (kapsētu) mērniecībai ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 6447,11 bez PVN;

‚ ar Anatoliju Gorevu par mērniecības pakal-
pojumiem Riebiņu novada domes vajadzībām paš -
valdības atsavināmo objektu mērniecībai ar piedā-
vāto līgumcenu EUR 5010,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Jūrmalas Mežaparki» par ģimenei
draudzīgas infrastruktūras izveidošanu un ģimenes

vērtību aktualizēšanu Riebiņu novadā ar piedāvāto
līgumcenu EUR 10 826,60 bez PVN;

‚ ar SIA «Elektroserviss Preiļi» par ielu apgais-
mojuma projektēšanas un ierīkošanas darbiem Skolas
ielā, Dārzu ielā un parka gājēju celiņam Riebiņos ar
piedāvāto līgumcenu EUR 16 219,96 bez PVN;

‚ ar SIA «Gludi LM» par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu ar melno segumu bedrīšu remontu
ar bitumena emulsiju un šķembām vai asfaltbetonu
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2018. gadā ar
piedāvāto līgumcenu EUR 22 960,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada paš -
valdības autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu ik-
dienas uzturēšanas darbu (planēšana, profilēšana,
nošļūkšana) veikšanu 2018. gadā – atkārtots iepir-
kums ar piedāvāto līgumcenu EUR 12 418,00 (Ga-
lēnu pagasts) bez PVN; ar piedāvāto līgumcenu
EUR 8993,00 (Stabulnieku pagasts) bez PVN; ar
piedāvāto līgumcenu EUR 10 158,40 (Sīļukalna
pagasts) bez PVN.

Izveido jauniešu domi
Domes sēdē pieņemts lēmums izveidot Jauniešu

domi, lai nodrošinātu Riebiņu novada jauniešu in-
terešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, dotu
iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvātu problēmu
risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot
priekšlikumus Riebiņu novada domei. Tāpat sēdē
tika apstiprināts Riebiņu novada Jauniešu domes
nolikuma projekts.

Jauniešu domes mērķi ir veicināt jauniešu līdz-
dalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras
norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā, kā
arī veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas
veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas dis-
kusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem.

Saskaņo vasaras diennakts nometni
Domes sēdē, izskatot biedrības «Latvijas Sar-

kanais Krusts» Preiļu komitejas priekšsēdētājas Ine-
tas Anspokas iesniegumu par vasaras nodarbību,
treniņnodarbību organizēšanu bērniem un jaunie-
šiem Riebiņu vidusskolas telpās vasaras periodā,
nolemts saskaņot vasaras diennakts nometnes «Zirgu
jāšanas sporta nometne» darbību: nometnes orga-
nizētājs – biedrība «Latvijas Sarkanais Krusts»; no-
metnes vadītājs – pašnodarbinātā persona Aleksejs
Vasiļjevs; nometnes darbības laiks un vieta: no 2018.
gada 21. jūlija līdz 2018. gada 29. jūlijam, Riebiņu
vidusskola, diennakts nometne; nometnes dalībnieku
skaits: 17 dalībnieki. 

Tāpat saskaņota treniņnodarbību darbība – tre-
niņnodarbību darbības laiks un vieta: no 2018. gada
5. augusta līdz 2018. gada 14. augustam, Riebiņu
vidusskola; treniņnodarbību dalībnieku skaits un ve-
cums: no 15 līdz 20 dalībniekiem vecumā no 10 līdz
16 gadiem. Nolemts pilnvarot Riebiņu vidusskolas
di rektori slēgt līgumu ar nometnes organizētāju par
Riebiņu vidusskolas internāta telpu un inventāra
nomu vasaras nometnei «Zirgu jāšanas sporta no-
metne» uz nometnes darbības laiku no 2018. gada
21. jūlija līdz 2018. gada 29. jūlijam, nosakot nomas
maksu EUR 300 (ar PVN); pilnvarot Riebiņu vidus-
skolas direktori slēgt līgumu ar biedrību «Latvijas
Sarkanais Krusts» par Riebiņu vidusskolas sporta
bāzes (stadions, skolas apkārtne, sporta zāle), ēdi-
nāšanas bloka un internāta telpu nomu treniņnodar-
bību diennakts pasākumiem no 2018. gada 5. augusta
līdz 2018. gada 14. augustam, nosakot nomas maksu
EUR 900 (ar PVN). Organizējot treniņnodarbības, ievē -
rot normatīvo aktu prasības treniņnodarbību laikā.

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



4. 2018. gada jūnijs

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.

Vasaras brīvlaikā nekursēs autobuss
Līdz ar autobusu vadītāju atvaļinājumu, skolēnu brīvlaiku

un plānotajiem autobusu remontdarbiem, no šī gada 4. jūnija
NEKURSĒS autobuss maršrutā Stabulnieki–Dravnieki–Sī-
ļukalns–Galēni–Meža Trūpi–Preiļi. Autobuss atsāks kursēt
iepriekšminētajā maršrutā no 2018. gada 20. augusta. 

Sacensību distances – 1000 m
pašiem mazākajiem, 3000 m un

garākā distance – 6000 m. Liels
prieks, ka vislielākais sacensību

dalībnieku skaits bija 1000 m dis-
tancē, jo tā ir mūsu topošā sporta
paaudze.

Sacensību dalībnieki bija no
tuvākiem un tālākiem novadiem
un pagastiem: Preiļiem, Dagdas,
Viļāniem, Feimaņiem, Silajāņiem,
Rušonas, Sīļukalna, Jūrmalas,
Drabešiem, Rīgas un, protams, no
pašiem Riebiņiem. Sacensību da-
lībnieku pulku pirmo gadu papil-
dināja sporta klubs «Ašais», kas
ir viens no Latvijas vadošajiem
sporta klubiem jauniešiem. 

Starts un finišs bija pie Riebiņu
vidusskolas. Finišā katrs dalībnieks
saņēma AS «Preiļu siers» sieriņu
«Mazulītis», «Venden» ūdens pudeli
un Riebiņu novada domes sarū-
pētos magnētiņus, kas tika perso-
nalizēti izveidoti šīm sacensībām.

Pēc skrējiena visi dalībnieki
un arī atbalstītāji varēja pārbaudīt

savu precizitāti Diskgolfā, bet ģi-
menes varēja pārbaudīt savus spē -
kus orientēšanās disciplīnā pa Rie-
biņu ielām. Pēc sacensībām dalīb -
nieki, pateicoties Riebiņu vidus-
skolas pavārei, varēja baudīt sarū -
pēto spēcinošo putru un karstu tēju.

Visgaidītākais sacensību no-
tikums – apbalvošana. Tika ap-
balvoti sportisti astoņās dažādās
vecuma grupās.  Ātrākajiem spor-
tistiem – diplomi un dizainiski
veidotas medaļas, un balvas, ku-
ras bija sarūpējuši: Riebiņu no-
vada dome, «Adidas Latvija»,
«MySport» veikals un Anita Ka-
žemāka. Ātrākajiem dalībniekiem
distanču kopvērtējumā Anita Ka-
žemāka bija sarūpējusi naudas
balvas papildus motivācijai. 

Tika noteikta arī viskuplākā un
pārstāvētākā ģimene, kas tika apbal-
vota ar Guntara Ormaņa piemiņas

balvu. Šogad šo balvu saņēma
Meluškānu ģimene no Riebiņiem. 

Ar šī gada skrējiena sacensību
rezultātiem var iepazīties pašval-
dības vietnē http://riebini.lv/lv/
jaunumi/sidemenu/nozares/sports
/sacensibu-nolikumi un aplūkot
fotogrāfijas http://riebini.lv/lv/
jaunumi/sidemenu/foto-un-video-
galerija/2018-gads1

Paldies Riebiņu novada domei
un Rolandam Naglim, Riebiņu vi-
dusskolai, Mārītei Pokšānei un vi-
ņas palīgu komandai, visiem ties-
nešiem, sekretariātam un, protams,
paldies atbalstītājiem: «Adidas
Latvija», «MySport» veikalam,
«Venden Latvija», AS «Preiļu
siers», Riebiņu novada domes
kārtībniekiem par drošību. Tieka-
mies arī 2019. gada pavasarī!

Ar cieņu, Anita Kažemāka

«Pavasara kross ar Anitu Kažemāku» – jau ceturto gadu pēc kārtas

Uz starta līnijas sacensību dalībnieki, kuriem jāpārvar 3000 m un 6000 m
garā distance.

PASĀKUMI JŪNIJĀ
Riebiņu parka estrāde
F 22. jūnijā plkst. 21.00 lustīga ielīgošana un balle

Riebiņos.

Stabulnieku KN
F 16. jūnijā plkst. 22.00 balle. Ieeja – bez maksas.
F No 20. jūnija līdz 20. jūlijam Antona Salīša darbu

izstāde «Latvju zīmes», bet 25. jūnijā plkst. 14.00 tikšanās
ar darbu autoru – Antonu Salīti.

Sīļukalna KN
F 9. jūnijā plkst. 20.00 Sīļukalna pašdarbības kolektīvu

koncerts. Ieeja – bez maksas. 
F 16. jūnijā plkst. 22.00 balle ar grupu «Paldies par

dejām». 
F 19. jūnijā plkst. 11.00 radošā darbnīca «Sieru gata-

vošana un degustācija». Sīkāka informācija pie KN vadī-
tājas.

Galēnu KN
F 23. jūnijā  Galēnu parkā pasākums «Līgosim i šo-

naksniņu...». Plkst. 22.00 KN pašdarbnieku koncerts, pēc
koncerta Jāņu un Līgu sumināšana un ugunskura iededzi-
nāšana, bet plkst. 23.30 Līgo zaļumballe kopā ar muzikan-
tiem «Arnis un Stasiks». Darbosies bufete, ieeja uz pasā-
kumu – bez maksas.

Rušonas KN
F 16. jūnijā plkst. 19.00 pasākums «Vasaras saulgriežu

ieskandināšana». Piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi. 
F16. jūnijā plkst. 22.00 diskotēka. 

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 2. jūnija izstāde «Tā dzīvo un strādā Sīļukalnā»,

bet no 4. jūnija – kolekciju izstāde «Krūze stāsta».
F 13. jūnijā plkst. 13.00 ielūkosimies Ēģiptes tuksnešos

un oāzēs no sēriju cikla: ceļojumu piezīmes.
F 20. jūnijā plkst. 14.00 skaļās lasīšanas cikls visiem

interesentiem.
F 26. jūnijā plkst. 14.00 animācijas filmu diena.

Ar visiem jūnijā paredzētajiem pasākumiem, literārajām
un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sociā-
lajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ un
http://facebook.com/riebinubiblioteka 

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

16. jūnijā plkst. 12.00 – Teilānu kapsētā.
16. jūnijā plkst. 14.00 – Saunas Vulānu kapsētā.
17. jūnijā plkst. 12.00 – Krištopeņu kapsētā.
17. jūnijā plkst. 15.00 – Kokoriešu kapsētā. 
30. jūnijā plkst. 12.30 – Riebiņu katoļu draudzes 

kapsētā (plkst. 11.00 Sv. Mise Riebiņu baznīcā).
30. jūnijā plkst. 13.00 – Eikšas kapsētā ar Sv. Misi. 
1. jūlijā plkst. 12.00 – Rušonas kapsētā.
7. jūlijā plkst. 14.00 – Krištobu kapsētā. 
14. jūlijā plkst. 14.00 – Opolūs kapsētā.
14. jūlijā plkst. 15.00 – Rutkovsku-Kažu kapsētā.
14. jūlijā plkst. 15.30 – Salenieku kapsētā.
21. jūlijā plkst. 13.00 – Ondzuļu kapsētā ar Sv. Misi.

21. jūlijā plkst. 14.00 – Seiļu kapsētā.
21. jūlijā plkst. 14.00 – Maltas Trūpu kapsētā.
21. jūlijā plkst. 15.00 – Eisāgu kapsētā.
22. jūlijā plkst. 15.00 – Gailīšu kapsētā.
28. jūlijā plkst. 13.00 – Červoniku kapsētā.
28. jūlijā plkst. 15.00 – Žogotu kapsētā.
29. jūlijā plkst. 14.30 – Baibu kapsētā.
4. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā.
4. augustā plkst. 14.00 – Pastaru kapsētā.
4. augustā plkst. 15.00 – Antonišku kapsētā.  
11. augustā plkst. 15.00 – Trūpīšu kapsētā.
25. augustā plkst. 15.00 – Vidsmuižas kapsētā. 
Sv. Mise baznīcā, tad aizlūgums kapsētā.

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2018. gadā

Bagāta jo bagāta ir mūsu
Latvijas pūra lāde. Latviešu dai -
nas, lustīgas tautas melodijas,
krāšņas dejas, koši dzīpari tau-
tastērpos un vēl, un vēl...  Rie-
biņu novada Stabulnieku kul-
tūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Stabulnieki»
jau 15 gadus ir pavēris šīs lādes
vāku un priecē sevi un citus ar
dejām un lustīgiem sadančiem.

Kolektīva vēsture rakstāma vis -
maz piecās desmitgadēs, taču eso-
šais sastāvs Natālijas Balodes va-
dībā darbojas otro gadu desmitu.

Pēc veiksmīgi aizvadītās deju
skates, kur iegūta augstākā pakā -
pe, dejotāji velta laiku, apgūstot de -
jas ārpus Dziesmu un deju svētku
repertuāra, kas pašu sirdij un ska-
tītājiem tuvākas un jestrākas.

Kā katru gadu, arī šajā Latvijas
simtgades pavasarī, 5. maija vaka -
rā kopā ar draugu kolektīviem VPDK
«Stabulnieki» dejoja, dzie dāja un
priecājās par pavasarīgi ziedošās
Latvijas pūra lādes bagātībām.
Skatītājus koncertā ar lieliskiem

uznācieniem priecēja paši jubilāri,
tuvākie kaimiņi – VPDK «Amizie -
ris» no Galēniem, ilggadējie drau -
gi – Dricānu VPDK «Jumalo», Va -
rakļānu VPDK un SDK «Varavīk -
sne», Viļānu SDK «Kūmas» un
JDK «Austra». 

Kā tradīcija jubilejas koncer-
tos kļuvu si leģendārā Gatves deja
VPDK «Stabulnieki» izpildījumā,
kurai šoreiz īpašu vizuālo tēlu
piešķīra jaunie tautastērpi. Dzies-
mas skandināja pašmāju dziedo-

šie vīru un sievu ansambļi.
Šī gada deju sezona nenoslē-

dzas, kolektīvi joprojām aktīvi
koncertē tuvākos un tālākos no-
vados, līdz visi kopā jūlijā sadejos
XXVI Vispārējos latviešu Dzies -
mu un XVI Deju svētkos Rīgā.
VPDK «Stabulnieki» saka pal-
dies visiem, kas dalījās pavasara
priekos.

Antra Meluškāne,
VPDK «Stabulnieki» dejotāja

Pavasara lustes Stabulniekos

Stabulnieku kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Stabulnieki»
ar savu ilggadējo vadītāju Natāliju Balodi.

Pie Riebiņu vidusskolas 12. maijā jau ceturto gadu pēc kārtas
saulainos laika apstākļos pulcējās skrējēji no visas Latvijas. Da-
lībnieku vidū bija gan lieli, gan mazi, gan iesācēji, gan jau profe-
sionāli sportisti, bet jaunākajam skrējējam – tikai 4 gadi. Kopumā
trasē devās 99 dalībnieki.


