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Izlaidumi novada izglītības iestādēs
v Riebiņu PII «Sprīdītis» – 25. maijā plkst. 16.00.
v Riebiņu vidusskolā 12. klases atvadu vakars  

Riebiņu KC – 9. jūnijā plkst. 18.00.
v Rušonas pamatskolā – 15. jūnijā plkst. 17.00. 
v Galēnu pamatskolā – 16. jūnijā plkst. 17.00.
v Riebiņu vidusskolā 9. klases izlaidums – 

16. jūnijā plkst. 18.00.
v Dravnieku pamatskolā – 16. jūnijā plkst. 19.00.
v Sīļukalna pamatskolā – 16. jūnijā plkst. 19.00.

13. aprīlī Riebiņu novada
pašvaldībā viesojās ASV politi-
kas un ekonomikas nodaļas va-
dītāja vietniece Mišele Azevedo
(Michelle Azevedo) un politikas
speciālists Artjoms Uršuļskis.
ASV vēstniecības pārstāvji ti-
kās ar Riebiņu novada domes
priekšsēdētāju Pēteri Rožinski,
izpilddirektoru Juri Leici, no-
vada izglītības jautājumu koor-
dinatori Evelīnu Visocku un
multifunkcionālā jauniešu ini-
ciatīvu centra vadītāju Oskaru
Bērziņu.

Pašvaldības pārstāvji iepazīs-
tināja ciemiņus ar Riebiņu novada

vēsturi, tā ekonomiskajiem un so-
ciālajiem rādītājiem, savukārt do-
mes priekšsēdētājs informēja par
pašreizējām aktivitātēm pašval-
dības infrastruktūras sakārtošanā. 

Runājot par sociālpolitiska-
jiem jautājumiem, domes priekš-
sēdētājs uzsvēra, ka gan Riebiņu
novadā, gan visas Latvijas Re-
publikas kontekstā var runāt par
diviem jautājumiem, kas šobrīd
ir ļoti būtiski un risināmi: reemig-
rācija un dzimstība. «Arī Riebiņu
novadu daudzi iedzīvotāji pame-
tuši, lai dotos labāka darba mek-
lējumos uz ārvalstīm, tādējādi
mums ir samazinājies iedzīvotāju

skaits. Tāpat būtiski nepieaug
dzimstība, kas ir pilnībā saistāms
arī ar jaunām darba vietām – būs
darbs, pieaugs arī dzimstība,» uz-
svēra pašvaldības vadītājs.

Tikšanās noslēgumā ASV po-
litikas un ekonomikas nodaļas va-
dītāja vietniece Mišele Azevedo
izteica prieku par līdzšinējo ASV
vēstniecības un Riebiņu novada
sadarbību un sacīja, ka būs gan-
darīta sadarboties politikas, eko-
nomikas, kultūras un citās jomās
arī turpmāk.

Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Riebiņu novada pašvaldību apmeklēja ASV vēstniecības pārstāvji

Esam apraduši ar domu, ka
aprīļa beigās cilvēki visā Latvi -
jā piedalās vienotā pasākumā –
Lielajā Talkā, kas ir vislatvijas
sakopšanas talka, ar mērķi pada-
rīt Latviju par viszaļāko valsti
pasaulē. Gandarījums un prieks,
ka 28. aprīlī – Lielās Talkas die-
nā – arī Riebiņu novadā bija daudz
entuziastu, kuri aktīvi iesaistījās
novada teritorijas sakopšanā.

Kopumā novadā līdz talkas
dienai tika pieteiktas 12 talkoša-
nas vietas, taču daudzviet, kā tas
bijis arī iepriekš, iedzīvotāji tal-
koja gan oficiāli izsludinātajā Lie-
lās Talkas dienā, gan pirms un pēc
tās, sakopjot savus īpašumus. Tā-
pat, nereģistrējot kā oficiālu tal-
košanas vietu, seniori Riebiņos
sakopa kapsētu, bet novada do-
mes kārtībnieki – atkritumus uz
ezeru salām un krastos. 

Par tradīciju ir kļuvis, ka Sīļu-
kalna mednieki sakopj autoceļa no-
males. Tā mednieku biedrība «Ošas-
mala» piedalījās lielceļa Rudzāti–
Stirniene posma Aizpurieši–Kas-
salieši un meža ceļa Aizpurieši–
Vilciņi ceļmalu uzkopšanā, bet
ceļa posmā Sīļukalns–Čaunāni
talkoja mednieku kolektīvs «Dup-
lets». Arī ciemata centrā rosījās tal-
cinieki. Tāpat tika sakopts Silajā -
ņu ciemata centrs un Bikovas cie-
mata apkārtne Silajāņu pagastā.
Savukārt Rušonas pagastā tika sa-
kopta Gailīšu un Kristapeņu kap-
sēta, kā arī savākti atkritumi Ag-
lonas stacijā, Kastīres ciematā un
Kategrades pilskalna apkārtnē.

Novada centrā Riebiņu cie-
matā šogad talkot aicināja multi-
funkcionālā jauniešu iniciatīvu
centra (MJIC) «Pakāpieni» dalīb-
nieki, kuri sakopa Feimankas
upes krastu aiz Riebiņu Sv. Pētera
un Pāvila Romas katoļu baznīcas,
kur upe sanesusi daudz dažādu
atkritumu, kurus cilvēki iemetuši
ūdenī. Tāpat skaistais upes ieloks
aiz dievnama tika atbrīvots no no-
lūzušajiem kokiem un krūmiem.

Daudzviet novadā ne tikai sa-
vāca atrastos atkritumus, bet arī
iekopa un labiekārtoja teritorijas,
tostarp Riebiņu vidusskolas ko-
lektīvs un skolēni labiekārtoja te-
ritoriju pie vidusskolas. 

Kopumā visā novada teritorijā
tika savākti 663 maisi ar atkritu-
miem, kas ir krietni vairāk nekā
aizvadītajā gadā. Vai talcinieki pa-
likuši darbīgāki un vērīgāki, vai
arī piesārņotāji vēl aktīvāki?...

Katrā ziņā ir milzīgs gandarī-
jums un paldies jāsaka visiem tiem
entuziastiem, labprātīgajiem un ak-
tīvajiem novada iedzīvotājiem –
talciniekiem, organizētājiem un at-
bildīgajiem –, kuri iesaistījās Lie-
lajā Talkā 2018. Īpašs paldies jā-
saka koordinatoriem pieteiktajās
talkošanas vietās: Dainim Alžā-
nam, Ivetai Plintai, Ingai Jurkānei,
Parfirijam Ivanovam, Arnim Opo-
lajam, Voldemāram Teilānam, Vi-
tālijam Slūkam, Jurim Čižikam, Ar-
turam Onužānam, Riebiņu senioru
biedrībai un MJIC «Pakāpieni»
vadītājam Oskaram Bērziņam.

Kā katru gadu ļoti operatīvi
tās pašas dienas pēcpusdienā no-
vadā strādājošais atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmums SIA
«Ekolatgale» nogādāja Lielās Tal-
kas ietvaros savāktos atkritumus
Dienvidlatgales reģiona atkritumu
noglabāšanas poligonā.

Atgādinājums tiem, kas uzska -
ta, ka piesārņot, tas ir normāli, –
saskaņā ar Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta
2. daļu par sadzīves atkritumu ra-
dītāja vai īpašnieka nepiedalīša-
nos pašvaldības organizētajā sa-
dzīves atkritumu savākšanā uzliek
naudas sodu – fiziskajām perso-
nām, sākot no EUR 70,00 līdz
EUR 700,00.

R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators

Riebiņu novadā

Lielās Talkas ietvaros Riebiņu novadā
savākti 663 maisi ar atkritumiem

Apkārtnes sakopšanā aiz dievnama Riebiņos šogad aktīvi iesaistījās
jaunieši, kurus ar savu dalību atbalstīja arī novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis.

Latvija sākas mūsu sirdīs, tā ir mūsu prātos un do-
mās. Lai ikvienam no mums, darot ikdienas darbus un
veicot tiešos pienākumus, nekad nezustu vēlme un gri-
basspēks stiprināt mūsu zemi – mūsu Latviju! 

No sirds sveicu novada iedzīvotājus 
Latvijas Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas dienā! 
Patiesā cieņā,

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs un ASV politikas un ekonomikas
nodaļas vadītāja vietniece Mišele Azevedo.

Par daudziem kilogramiem atkritumu mazāk kļuvis uz Rušonas pagasta
ezeru salām pēc novada domes kārtībnieku talkošanas. Diemžēl nākas
konstatēt, ka ne katrs atpūtnieks pēc sevis savāc atkritumus.



2. 2018. gada maijs

Riebiņu novada pašvaldība jau 2017. gadā uzsāka
trīs Lauku atbalsta dienesta (LAD) apstiprināto pro-
jektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pasākumā «Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» paš -
valdības ceļu infrastruktūras uzlabošanai, bet 2018.
gadā turpināsies šo ceļu pārbūves darbi, kā arī tiks
uzsākti vēl četru pašvaldības autoceļu būvdarbi.

Pašvaldība šobrīd ir piesaistījusi Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu sep-
tiņiem pašvaldības ceļiem. 2018. gada maijā paš -
valdība plāno sagatavot un iesniegt LAD vēl vienu
projekta pieteikumu iesniegšanai šajā programmā.
Projektus plānots realizēt līdz 2018. gada beigām.

Projektu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pārvie-
tošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem in-
teresentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma
autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot
apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīs-
tību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi
ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi
2018. gadā turpināsies šādiem objektiem:

Projekta Nr. 17-03-A00702-000001 «Riebiņu
novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu
Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Baltbārži km 0,00–2,50
un Nr. 7 Antāni–Kotlerova km 1,20–2,10 pār-
būve» ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa 
Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Baltbārži km 0,00–2,50
un Nr. 7 Antāni–Kotlerova km 1,20–2,10 Riebiņu
novada Silajāņu pagastā pārbūvi 3,40 km garumā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 253 345,29, no
kurām ELFLA finansējums ir EUR 228 010,76 un
pašvaldības līdzfinansējums – EUR 25 334,53. Mi-
nēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuz-
ņēmējs VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs».

Projekta Nr. 17-03-A00702-000065 «Riebiņu
novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa 
Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,795–3,420 pārbūve»
ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 7 Rie-
biņi–Kalnacki km 0,795–3,420 Riebiņu novada Rie-
biņu pagastā pārbūvi 2,625 km garumā. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 220 545,50, no kurām
ELFLA finansējums ir EUR 196 391,49 un pašval-
dības līdzfinansējums – EUR 24 154,01. Minētā
pašvaldības ceļa pārbūves darbus veic būvuzņēmējs
SIA «E Būvvadība».

Projekta Nr. 17-03-A00702-000005 «Riebiņu
novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82
pārbūve» ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa
Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82 Rie-
biņu novada Rušonas pagastā pārbūvi 1,82 km ga-
rumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 155 216,76,
no kurām ELFLA finansējums ir EUR 130 147,81
un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 25 068,95.
Minētā pašvaldības ceļa pārbūves darbus veic būv -
uzņēmējs SIA «RIVIERA L».

Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi
2018. gadā tiks uzsākti šādiem objektiem:

Projekta Nr. 17-03-A00702-000063 «Riebiņu
novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 20 Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–1,10
un Nr. 42 Kliškovas–Sededži km 1,76–2,46 pār-
būve» ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu 
Nr. 20 Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–1,10
un Nr. 42 Kliškovas–Sededži km 1,76–2,46 Riebiņu
novada Rušonas pagastā pārbūvi 1,80 km garumā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 190 233,79, no
kurām ELFLA finansējums ir EUR 168 852,65 un
pašvaldības līdzfinansējums – EUR 21 381,14 ap-
mērā. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic
būvuzņēmējs SIA «E Būvvadība».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000005 «Riebiņu
novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa 
Nr. 3 Soboļevka–Maltas Trūpi km 0,00–2,00 pār-
būve» ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa 
Nr. 3 Soboļevka–Maltas Trūpi km 0,00–2,00 Rie-
biņu novada Galēnu pagastā pārbūvi 2,00 km ga-
rumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 287 080,46,
no kurām ELFLA finansējums ir EUR 258 372,41
un pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 28 708,05.
Minētā pašvaldības ceļa pārbūves darbus veiks būv -
uzņēmējs SIA «RIVIERA L».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000003 «Riebiņu
novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 4 Stabulnieki–Pastari km 0,00–3,43 pārbūve»
ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr. 4 Stabul-
nieki–Pastari km 0,00–3,43 Riebiņu novada Stabul-
nieku pagastā pārbūvi 3,43 km garumā. Projekta ko-
pējās izmaksas ir EUR 362 052,75, no kurām ELFLA
finansējums ir EUR 311 634,83 un pašvaldības līdz-
finansējums – EUR 50 417.92. Minētā pašvaldības ce-
ļa pārbūves darbus veiks būvuzņēmējs SIA «Alņi AS».

Projekta Nr. 18-03-A00702-000004 «Riebiņu
novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 18 Teilāni–Grāvuļi–Straujupe km 0,550–
2,820 pārbūve» ietvaros paredzēts veikt pašvaldības
ceļa Nr. 18 Teilāni–Grāvuļi–Straujupe km 0,550–
2,820 Riebiņu novada Sīļukalna pagastā pārbūvi
2,27 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 284 471,62, no kurām ELFLA finansējums ir
EUR 253 076,63 un pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 31 394,99. Minētā pašvaldības ceļa pārbūves
darbus veiks būvuzņēmējs SIA «Alņi AS».

Tā kā iepriekš minētie darbi tiks uzsākti jau pava-
sarī, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturē-
ties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un ne-
ērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja
Inese Jakovele

Tuvākajā laikā Riebiņu novada Riebiņu pagastā uz autoceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,795–3,420 tiks atsākta
ceļa pārbūve.

Profesiju darbnīca 
«Pielaiko pavāra profesiju!»

13. aprīlī Sīļukalna pamatskolā viesojās pieredzes bagāta, augsta
līmeņa profesionāle, pavāre Ināra Liepiņa, kura ESF projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs» ietvaros vadīja profesiju darbnīcu «Pielaiko pa-
vāra profesiju!»

Pasākuma ietvaros 7.–9. klašu skolēniem tika atklātas dažādas pa-
vāra profesijas ikdienas, darba vides un specifikas īpatnības, kas ir darbs
ar dažādām iekārtām, instrumentiem, pārtikas produktiem, kuru apstrādē
un pārstrādē ir jāievēro īpaši noteikumi, kā arī tas, ka ļoti svarīgs pavāra
profesijas atribūts ir forma. Interesentiem tika dota iespēja to pielaikot,
iemēģināt savu roku, darbojoties praktiski un apkalpojot savus skolas-
biedrus. Pavāre sniedza dažādus paraugdemonstrējumus, kuru laikā tika
atklāti vairāki veiksmīgas ēdienu pagatavošanas noslēpumi un vienkārši
paņēmieni, ko parasti ikdienā nezinām un neizmatojam.

Veicot paraugdemonstrējumus un ik pa laikam iesaistot arī skolēnus
praktiskā darbībā, pamazām tika noskaidrots, kādas zināšanas (jāprot
ne tikai pagatavot garšīgu, skaistu un drošu ēdienu, bet jāzina arī fizika,
ķīmija un matemātika), prasmes (ne tikai profesionālās, bet arī komuni-
katīvās un sadarbības prasmes, labas garšas sajūtas), personības un
rakstura īpašības (fiziskā izturība, mērķtiecība, radošums) nepieciešamas
veiksmīgam pavāram. Pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja «pie-
laikot» arī pavāram ļoti tuvās bārmeņa (pagatavojot garšīgu un veselīgu
kokteili) un viesmīļa profesijas. 

Paralēli aktīvi darbojoties un sarunājoties, tika atklātas ļoti daudzas
pavāra profesijas nianses, pagatavoti un degustēti dažādi ēdieni (uzkodas,
deserti, dzērieni), kā arī izzinātas iespējas gan iegūt pavāra izglītību,
gan karjeras veidošanas un izaugsmes iespējas.

Lolita Šmukste, pedagoģe–karjeras konsultante 

Zivju Fonda padomes sēdē 
apstiprināti trīs projekti

2018. gada 20. martā Zivju Fonda padomes sēdē tika apstiprināti
trīs Riebiņu novada domes iesniegtie projekti: «Zivju resursu pavairo-
šanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā», «Zivju
resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Salmeja,
Bicānu, Jāšezerā», «Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana
Eikša, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Kaučera un Kategrades ezeros»
pasākumā «Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī pri-
vātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana».

Projekta mērķis ir veikt zivju resursu pavairošanu, radot vietējiem ie-
dzīvotājiem pievilcīgu telpu, kā arī palielinot makšķerēšanas un vides tū-
risma attīstības iespējas Riebiņu novadā.

Projekta rezultātā Riebiņu novada Rušonas pagasta ezeros tiks ielaisti
līdaku mazuļi: Lielajā Kurtaša ezerā – 5000 gabali, Lielajā Salkas ezerā –
5000 gabali, Salmeja ezerā – 10 000 gabali, Bicānu ezerā – 15 000
gabali un Rušona ezerā – 50 000 gabali zandartu mazuļu.

Projektu kopējās izmaksas – EUR 22 833,87, no kuriem EUR 3951,37
ir pašvaldības līdzfinansējums.

Attīstības un plānošanas daļa

Riebiņu novada dome katru gadu aktīvi piedalās
Zivju Fonda rīkotajos pasākumos. Arī šogad Zivju
Fonda pasākumā «Sabiedrības informēšanas pasā-
kumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un sau -
dzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tajā
skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu li-
teratūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem
vai radioraidījumiem» tika iesniegts un apstiprināts pro-
jekts «Sabiedrības informēšanas pasākumu nodro-
šināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu
aizsardzībai».

Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par pasāku-
miem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju aizsardzības
nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanai
par ieviesto licencēto makšķerēšanu.

Projekta ietvaros tiks uzstādīti pieci lielie informa-
tīvie stendi Rušonas pagasta Zolvas (Zalvu), Eikša,
Kategrades, Rušona un Jāšezera krastos. Uz stendiem
būs izvietota informācija par makšķerēšanu, Riebiņu
novada ezeros mītošajām zivju sugām, iekļauti mak-
šķerēšanas nolikuma galvenie un svarīgākie punkti,
informācija par makšķerēšanas licenču iegādi, atzī-
mētas tuvākās naktsmītnes un tūrisma objekti, un ceļu
tīkls. Projekta kopējās izmaksas – EUR 5493,40, no
kuriem EUR 824,01 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Attīstības un plānošanas daļa

Apstiprināts projekts «Sabiedrības informēšanas pasākumu 
nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai»

Riebiņu novadā turpinās pašvaldības ceļu 
infrastruktūras uzlabošana
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DOMES LĒMUMI
5. aprīlī notika Riebiņu novada ārkārtas domes

sēde

Apstiprina piedāvāto infrastruktūras
attīstības risinājumu 

Domes deputāti ārkārtas domes sēdē skatīja
vienu jautājumu – par pašvaldības saskaņojumu pie-
dāvātajam infrastruktūras risinājumam. Sēdē no-
lemts saskaņot Latgales plānošanas reģiona dein-
stitucionalizācijas plānā 2018.–2020. g. (izstrādāts
Latgales plānošanas reģiona projekta «Deinstitucio-
nalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā»,
vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005, ietvaros) iekļauto
Riebiņu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības
risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma
avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vēr-
tības.

Nolemts piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar
pieejamo finansējumu darbības programmas «Iz-
augsme un nodarbinātība» 9.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa «Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā» 9.3.1.1.
pasākumā «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» ietvaros,
bet kontroli par lēmuma izpildi uzdod Sociālajam
dienestam un Attīstības un plānošanas daļai.

16. aprīlī notika kārtējā Riebiņu novada domes
sēde

Apstiprina mazo grantu projektu 
konkursa finansējuma saņemšanu
Domes sēdē tika skatīts jautājums par mazo

grantu projektu konkursa «Mēs Latvijas 100gadei»
rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības
finansējuma saņemšanai 2018. gadā.

Nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā
apjomā projektiem: projekts Nr. 1 – Galēnu kul-
tūrvēstures biedrība «Skani, myusu dzīsme!», Ga-
lēnu pagasts – EUR 600,00, tā mērķis – popularizēt
Galēnu novada nemateriālo kultūras mantojumu, iz-
dodot pagastā pierakstīto tautasdziesmu CD. 

Projekts Nr. 2 – Riebiņu vidusskolas iniciatī-
vas grupa brošūra «Riebiņu novada Riebiņu vidus-
skolas folkloras kopas ««Jumalāni» – 25» (novadam
raksturīgie stāsti, pasakas, dziesmas), Riebiņu pa-
gasts – EUR 600,00. Brošūrā tiks apkopoti novadam
raksturīgie stāsti, pasakas, dziesmas, izstrādē būtisku
ieguldījumu dos jaunieši un pedagogi no Riebiņu
vidusskolas, kas ir viena no UNESCO Asociētajām
skolām Latvijā. Brošūra tādējādi būs veiksmīgs ap-
liecinājums pētnieku un skolēnu mērķtiecīgas sa-
darbības iespējai nemateriālās kultūras mantojuma
saglabāšanā. 

Projekts Nr. 3 – nereģistrēta iniciatīvas grupa
fotogrāmatas «Silajāņu pagasts gadu simta garumā»
izdošana, Silajāņu pagasts – EUR 600,00. Savākt,
apkopot, digitalizēt fotogrāfijas par Silajāņu pagasta
vēsturi, notikumiem, cilvēkiem, viņu tradīcijām, sa-
dzīvi, darba gaitām, un, iekļaujot tās fotogrāmatās,
tādējādi padarīt šīs fotogrāfijas plašāk pieejamas
apskatei novada iedzīvotājiem un citiem interesen-
tiem.

Projekts Nr. 6 – iniciatīvas grupa «Dejā ir
spēks», Rušonas pagasts – EUR 600,00. Apzināt
foto materiālus no bijušajiem un esošajiem dejotā-
jiem, apkopot labākos kopējā albumā un izveidot
foto izstādi «Deja 30 gadu garumā Rušonā». 

Projekts Nr. 7 – iniciatīvas grupa «Pagasta vēs-
tures pētnieki» «100 portreti Galēnos Latvijas
100gadei», Galēnu pagasts – EUR 600,00. Izveidot
Galēnu pagasta iedzīvotāju fotogrāfiju kolekciju,
un viņu CV grāmatu, kā veltījumu nākamajām pa-
audzēm no ļaudīm, kuri dzīvo Galēnu pagastā Lat-
vijas 100gades laikā, kas te ir dzimuši, auguši, strādā
un vairo mūsu pagasta labklājību.

Projekts Nr. 8 – Arnis Opolais «Sibīrija – daļa
no dzīves», Sīļukalna pagasts – EUR 600,00. At-
spoguļot Sīļukalna pagasta 1949. gada 25. marta
de portācijas upuru atmiņas, stāstus un pārdzīvoto,
apkopojot tos nelielā brošūrā-grāmatā, iekļaujot arī
fotogrāfijas no viņu dzīves dzimtenē un Sibīrijā.

Projekts Nr. 9 – iniciatīvas grupa «Lauksaim-
nieki» «Fotogrāmata «Ar lepnumu sirdī par savu
saimniecību»», Stabulnieku pagasts – EUR 577,00.
Izveidot fotoalbumu, kurš stāstītu par mūsu novada
100 zemnieku dzīvēm simtgades vasarā un kuru
būtu iespējams aplūkot arī vairākus gadus pēc svi-
nību beigām. 

Projekts Nr. 10 – iniciatīvas grupa «Do – re –
mi» «Mana dziesma manam novadam», Stabul-
nieku pagasts – EUR 600,00. Latvijas valsts simt-
gades jubilejas ietvaros apzināt Riebiņu novada pa-
gastos dzīvojošos radošos muzikantus, kuri paši sa-
cer dziesmām tekstus un mūziku un savos skaņdar-
bos pauž patiesu mīlestību pret savu dzimto vietu,
dabu, ļaudīm un valodu, slavina sava pagasta un
novada vērtības, ar dziesmām darot zināmu novada
vārdu arī valsts mērogā, ierakstīt un izdot šīs dzies-
mas audio diskā CD kā paliekošu nemateriālā kul-
tūras mantojuma vērtību nākamajām paaudzēm.

Projekts Nr. 11 – iniciatīvas grupa «Riebiņu
jaunieši – Riebiņu nākotne» «Stāstnieki», Riebiņu
novads – EUR 600,00. Izveidot 3 minūšu garu vi-
deo stāstu, ko izbaudīs, izstāstīs divi mazi ceļotāji,
Riebiņu jaunā paaudze. Tā būs reklāma par Riebiņu
novadu, ietverot visus Riebiņu novada pagastus,
dabu, kultūru, vērtības, apskates objektus un iedzī-
votājus.

Projekts Nr. 12 – iniciatīvas grupa «Riebiņi ie-
dvesmo» «Dizaina prezentmateriālu izstrāde un ie-
gāde Riebiņu novada tēla popularizēšanai», Riebiņu
novads – EUR 597,10. Radīt personalizētus reklā-
mas dāvanu iesaiņojumus (lina auduma maisiņi un
kartona kārbas) ar Riebiņu novada simboliku, kas
ar radošiem līdzekļiem popularizēs Riebiņu novadu
un būs reprezentējoša dāvana pašmāju un ārvalstu
viesiem.

Nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā
apjomā projektam Nr. 5 – Inta Selicka «Veco māju
lauku stāsti», Rušonas pagasts – EUR 300,00. Izdot
brošūru «Vacō sāta» piešķirtās summas ietvaros.
2017. gada mazo grantu projektu konkursā ir izga-
tavots makets A5 formātā un iznākuši pirmie 30
brošūras eksemplāri. Latvijas projektu konkursā
«Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi»
projekts «Vacō sāta» ieguva trešo vietu Latgales re-
ģionā. Šī projekta prasība ir brošūru «Vacō sāta»
pavairot. To nepieciešams tiražēt, lai popularizētu
mūsu kultūrvēsturi skolās, bibliotēkās, pagasta un
novada iedzīvotāju vidū.

Nolemts nepiešķirt pašvaldības finansējumu pro-
jektam Nr. 4 Photo Industry «Riebiņu novads 
21. gadsimtā» (EUR 428,47) Riebiņu novada attē-
lošana foto grāmatā un filmā. Projekts kopumā ir
nepilnīgi izstrādāts, trūkst informācijas par projekta
veiksmīgu realizāciju.

Apstiprināto projektu kopsumma ir EUR 6274,10,
bet pašvaldības finansējums – EUR 6000,00. No-
lemts projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto
finansējumu pirms līguma noslēgšanas iesniegt paš -
valdībā labotu projekta budžeta tāmi atbilstoši pie-
šķirtā finansējuma apjomam. 

Piešķir līdzfinansējumu
Deputāti pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansē-

jumu EUR 187,00 apmērā projektam «Latvijas skolu
jaunatnes foto konkurss «Mana zeme skaistā»», ko
īsteno nodibinājums «Zinātnes un inovāciju parks».

Tāpat nolemts piešķirt līdzfinansējumu projek-
tam «Roberta Mūka darbos sakņotu koka skulp -
tūru izgatavošana un uzstādīšana Galēnu parkā»
EUR 966,70 apmērā no izdevumu pozīcijas «Līdz-
finansējumi biedrībām», bet pašvaldībai projekta
uzraudzības periodā uzturēt kārtībā Galēnu parka
teritoriju un rūpēties par takas un koka skulptūru
saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai.

Lemj par aizņēmuma ņemšanu projekta
realizācijas priekšfinansēšanai

Domes deputāti skatīja jautājumu par aizņē-
muma ņemšanu specifiska atbalsta mērķa projekta
realizēšanai – autoceļu remonta uzsākšanai 50 %
apmērā līdz projekta atbalstīšanai CFLA.

Tika pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu EUR
630 491,85 «Preiļu novada un ietekmes areāla paš -
valdību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras at-
tīstība» projekta realizācijas priekšfinansēšanai, kā
arī lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pār-
raudzības un kontroles padomi piešķirt aizņēmumu
«Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uz-
ņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» pro-
jekta realizācijas priekšfinansēšanai – EUR 630
491,85 Valsts kasē uz 15 gadiem ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksu garantēt
ar Riebiņu novada domes pamatbudžetu, bet aizņē-
muma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019. gada
martā.

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

28. martā 6. un 9. klašu skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/
16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs» ietvaros apmeklēja Līvānu ražošanas uzņēmumus, lai
iepazītu ražotņu darba vidi, tajās nodarbinātās profesijas, izzinātu
izglītības un karjeras iespējas, kā arī gūtu atbildes uz interesējo-
šiem jautājumiem un izmēģinātu sevi praktiskā darbībā.

9. klases skolēni apmeklēja mīksto mēbeļu ražotni SIA «Sencis»,
guva priekšstatu par galdnieka, piegriezēja, šuvēja, tapsētāja, kvalitātes
kontroliera un citām uzņēmumā nodarbinātājām profesijām, par ga-
tavās produkcijas noieta tirgiem un cenām,  par ražotnes vēsturi un
izaugsmes ceļu. Ražošanas vadītājs labprāt iepazīstināja ar telpām
(audumu piegriešanas un šūšanas cehs, koka detaļu izgatavošanas
cehs, tapsēšanas cehs, mēbeļu montāžas cehs u.c.), kurās top visiem
zināmās un ļoti kvalitatīvās mīkstās mēbeles. Cehu apmeklējuma
laikā interesentiem tika dota iespēja darboties arī praktiski – pārvilkt
krēslu ar audumu, to piestiprināt un nodot kvalitātes kontrolei, ko
skolēni labprāt arī izmantoja.

Savukārt 6. klases skolēni ekskursijas ietvaros apmeklēja metāl -
apstrādes uzņēmumu SIA «LīvMet» Līvānos. Skolēni Zanes Gaidukas
vadībā iepazinās ar uzņēmuma rašanās priekšvēsturi, kā arī iepazina
metālapstrādes rūpnieciskā procesa soļus. Interesanti bija uzzināt, ka
«LīvMet» nodarbojas ar metālapstrādi ļoti augstā un starptautiski
sertificētā profesionālā līmenī. Produkcija tiek eksportēta uz Skandi-
nāvijas valstīm un realizēta arī tepat Latvijā, piemēram, dažādu sporta
haļļu, angāru un citu iespaidīgu objektu būvniecībā. 

Skolēni uzzināja, kādas ir metālapstrādes profesijas, kā arī par
mācību iestādēm, kurās var apgūt specializācijas uzņēmuma ražotnes
vajadzībām. Metālapstrāde šodien prasa lielu precizitāti, uzmanību,
jo smagākos un darbietilpīgākos pienākumus veic dažādi augstas rau-
dzes elektroniskie instrumenti, mēraparāti un smagumu pacēlāji –
pārvietotāji telferi. Visur svarīga ir darba drošība, un šeit ir arī darbi,
kas ir piemēroti meitenēm. Saņēmām atbildes uz sev interesējošajiem
jautājumiem, tostarp par peļņas apmēriem, kas ir visai iespaidīgi, ja
darbiniekam ir atbilstoša kvalifikācija un izglītība.

Diāna Bravacka, 6. klases audzinātāja, 
Lolita Šmukste, pedagoģe-karjeras konsultante

9. klases skolēni iemēģināja spēkus, pārvelkot krēslus ar audumu.

Mācību ekskursijas «Ražots Latvijā»
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13. aprīlī Galēnos emocio-
nālā, izjustā Ivetas Seimanovas
stāstījumā ikvienam pasākuma
apmeklētājam bija iespējams
izsekot Vidsmuižas tautastērpa
izpētes un tapšanas gaitai. Tika
prezentēts 19.  gadsimta 60. ga -
du tērps, kuru savulaik tautas-
tērpu krātuvē bija iesniedzis
Salimons Briška no Galēnu pa-
gasta Voveru ciema. 

Iveta Seimanova soli pa solim
kopā ar pasākuma dalībniekiem
izstaigāja tautastērpa darināšanas
ceļus, sākot ar brunčiem, kuros
dominē oranžā krāsa, tumši zilo
kopku, balto kreklu, skustiem, ze-
ķēm, būrtītēm, cilpiņām un dau-
dziem sīkumiem, kuri patiesībā it
nemaz nav sīkumi, jo katrai lietai
ir īpašs pielietojums. 

Kultūrvēstures pētniece, māk-
slas zinātņu doktore Ieva Pīgozne
iepazīstināja ar tautastērpu veido-
šanos laika gaitā no 12. līdz 20.
gadsimtam. Bija interesanti vērot,
kā sākotnējā  zemnieciskajā  tērpā
laika gaitā  parādās muižas un pil-
sētas ietekme, kas izmaina atse-
višķas tērpa detaļas, ienes jauni-
nājumus un pakāpeniski izmaina
ģērbšanās tradīciju.

«Atdarinātais Vidsmuižas
tērps ir balstīts uz vēstures avo-
tiem, kas glabājas Latvijas Na-
cionālajā Vēstures muzejā Rīgā.
Par kreklu, zeķēm, apaviem, la-
katiem, priekšautu un jaku jeb
kopku informāciju smēlāmies
Pieminekļu Valdes ekspedīciju
laikā 1925. un 1943. gadā pierak-
stītajās intervijās. Kopā ar inter-
viju tekstiem bija uzskicēts arī šo
apģērba gabalu izskats, kuru cen-
tāmies rekonstruēt. Brunči atda-
rināti visprecīzāk, par paraugu ņe-
mot muzeja krājumā glabātos
brunčus, kuri muzejam nodoti
gandrīz pirms 100 gadiem. Tērps
komplektēts tā, lai tas atbilstu
1860. gados valkātajam apģēr-
bam, kurā jau tika izmantotas ķī-
miskās krāsvielas un zemnieku
mode strauji tuvojās pilsētas ap-
ģērbam. Blakus sievas tērpam iz-
veidojām arī vīra tērpu, kurš at-
bilst šajā pašā laikā valkātajam
vīriešu apģērbam un sastāv no
krekla, biksēm, vestes, svārkiem
jeb žaketes, cepures ar nagu un
zābakiem,» pastāstīja Ieva Pī-
gozne.

«Kopā ar Ivetu strādājām vai-
rākus mēnešus, lai tērpi atdzimtu.
Meklēju informāciju par tērpiem
Pieminekļu Valdes materiālos un
plānoju to komplektāciju, lai abi
tērpi atbilstu 19. gadsimta sešdes-

mitajiem gadiem. Man bija pa-
tiess prieks būt Galēnos, manas
vecmāmiņas dzimtajā pagastā un
piedalīties Vidsmuižas atjaunotā
tērpa lielajā dienā. Centāmies pa-
rādīt arī citu laiku tērpus, kādus
Galēnu ļaudis varētu sev darināt:
12. gadsimta apģērbu un 19. gad-
simta sākuma tērpu, pie kura va-
ram vilkt pazīstamo Vidsmuižas
villaini. Ļoti ceru, ka galēniešiem
piedāvātās tērpu rekonstrukcijas
patiks un pamazām tās kļūs par
atpazīstamu šejieniešu tērpu svēt-
kos. Nebūt ne visām vietām Lat-
vijā ir paveicies ar tik daudzām
liecībām par 19. gadsimta ap-
ģērbu kā Galēniem. Aicinu vietē-
jos ļaudis novērtēt to bagātību,
kāda viņiem ir, un lepoties ar to,»
uzsvēra zinātņu doktore Ieva Pī-
gozne.

Pasākumā iepazinām dažādus
tērpus: latgaļu seno tērpu de-
monstrēja Ieva Pīgozne un Kas-
pars Špelis, ar Varakļānu tautas
tērpu iepazīstināja «Latgolys sā-
tys» saimniece Astrīda Zeimule.
Emocionāls un aizkustinošs bija
Lienītes Bites stāstījums un Vents -
pils tautastērpa cildinājums, sa-
vukārt Marita Vilcāne bija līdzi

atvedusi gan Alūksnes, gan Jas-
muižas brunču audeklu, kas bija
kā apliecinājums tam, ka katra
sieviete var pati noaust audeklu
sava novada tautastērpam. Aiz-
kustinošs bija Martas Ences at-
miņu stāstījums un dalīšanās pie-
redzē par savu ceļu uz tautastērpu.

Tautastērpa godināšanas pa-
sākumā dziedāja folkloras kopa
«Vydsmuiža», vokāli instrumen-
tālais ansamblis «Arnis & Staņi -
slavs», vokālais ansamblis «Ri-
tentiņi», bet kokli spēlēja Karlīna
Vilcāne.

Paldies visiem, kuri palīdzēja
organizēt pasākumu, īpaši kultū-
ras nama vadītājai Annai Vanagai,
Meikulānu, Čaunānu un Sermo
ģimenēm Gribolvā un Silvijai
Dreijerei Maltas Trūpos. Paldies
visiem, kuri izrādīja interesi par
Vidsmuižas tautastērpu, mēroja
tuvāku vai tālāku ceļu, lai apmek-
lētu pasākumu, godināja senču at-
stāto mantojumu savās dziesmās,
vārdos, domās un sirdīs. Tā ir lie-
liska dāvana mūsu mīļajai Latvi-
jai simtgadē. 

R. Mūka muzeja vadītāja 
Marta Binduka

Galēnos godināja Vidsmuižas tautastērpu

Iveta Seimanova – atdarināto Vidsmuižas tērpu autore.

27. maijā plkst. 15.00 – Petrausku kapsētā.
2. jūnijā plkst. 11.00 – Pieniņu katoļu draudzes

kapsētā (plkst. 10.00 Sv. Mise Pieniņu baznīcā).
2. jūnijā plkst. 12.00 – Kapenieku kapsētā.
2. jūnijā plkst. 14.00 – Baltskaru kapsētā.
3. jūnijā plkst. 14.00 – Rutuļu kapsētā.
3. jūnijā plkst. 14.00 – Solkas kapsētā.
9. jūnijā plkst. 14.00 – Bukšinu kapsētā.
9. jūnijā plkst. 15.00 – Sila kapsētā (Ondzuļos).
10. jūnijā plkst. 15.00 – Sprindžu kapsētā.
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 – Antoņišku 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

PASĀKUMI MAIJĀ
Riebiņu KC
F 11. maijā plkst. 14.00 Mātes dienai veltīts koncerts

«Paldies Tev, māmiņ!» Uzstājas Riebiņu vidusskolas un
Riebiņu PII «Sprīdītis» deju kolektīvi. Ieeja – bez maksas.

F 26. maijā plkst. 13.00 Bērnības svētki.
F 1. jūnijā Riebiņu parka estrādē plkst. 20.00 vasaras se -

zonas atklāšanas pasākums «Dziesmu svētku vasara Rie-
biņos». Uzstāsies Samanta Tīna, Brāļi Puncuļi, Olga Rajec -
ka un Guntis Veits koncertprogrammā «Es dziedu savu
dziesmu». Koncertu krāšņāku darīs Riebiņu novada tautas
deju kolektīvi. Vasaras nakts balles sākums plkst. 22.00 ar
grupām «Serenāde», «Zaļā gaisma» un DJ Rūdi. Ieejas
maksa koncertā – EUR 4, bērniem līdz 15 gadu vecumam –
bez maksas. Ieejas maksa ballē – EUR 5. Darbosies brīv-
dabas kafejnīca un amatnieku tirdziņi.

Roberta Mūka muzejs
F 19. maijā plkst. 20.00–24.00 Muzeju nakts.
F 23. maijā plkst. 16.00 tikšanās ar mākslinieci Diānu

Apeli un Viļānu bērnu un jauniešu folkloras kopu «Biteites»
(vad. Inga Stafecka).

Silajāņu KN
F 19. maijā plkst. 17.00 Māmiņu un Ģimeņu dienas

koncerts.

Sīļukalna KN
F 20. maijā plkst. 16.00 Vasaras svētku pasākums –

Sīļukalna amatierteātra izrāde «Pogosta pučes».
F 22. maijā plkst. 12.00 radošā darbnīca kulinārijā. Sī-

kāka informācija – pie KN vadītājas.
Rušonas KN
F 18. maijā plkst. 21.00 m. f. «Mērijas ceļojums». Ieeja –

bez maksas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 2. maija izstāde «Riebiņu kultūras centram – 5»,

bet no 7. maija – pastāvīgā izstāde «Mātes vissiltākais smaids».
F 18. maijā plkst. 15.00 Latvijas animācijas filmas

Latvijas simtgadei.
F 18. maijā plkst. 16.00 izbaudīsim brīvdienas Gruzijā

kopā ar Andri Ivanovu no sēriju cikla: Ceļojumu piezīmes.
F 23. maijā plkst. 16.00 skaļās lasīšanas cikls visiem inte -

resentiem.
Ar visiem maijā 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!


