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2017. gada 26. decembrī, Otrajos Ziemas-
svētkos daudzi no mums sekoja balvas «Latvijas
lepnums 2017» svinīgajai pasniegšanas ceremonijai,
kur starp desmit laureātiem nominācijā «Ģimene»
balvu saņēma rušoniete, audžumamma daudziem
bērniem – Anna Verze.

Smaidīga, dzīvespriecīga, atklāta, drosmīga un
stipra – tāds paliek iespaids par Annu, viesojoties
pie viņas Rušonas pagasta «Rītiņu» mājās janvāra
sākumā, kad aiz muguras svinīgā «Latvijas lepnums
2017» ceremonija, vairākas intervijas ar TV un re-
ģionālo laikrakstu žurnālistiem.

«Viss sākās 2004. gadā,» tā stāsta Anna, jautāta,
kad viņas mājā iesoļoja pirmais audžubērns. «Kad
juka un bruka darbi, bet kopā ar dzīvesbiedru
pārsvarā dzīvojāmies mājās un pašu trīs meitas jau
izaugušas, bija kļuvis tā kā skumji. Man vajag ro -
sību un bērnu čalas. Arī vīrs nebija pret, tieši otrādi –
aicināja paņemt kādu bērnu no bērnunama. Tā vis-
pirms kļuvu par aizbildni, tad ieguvu statusu, ka
varam būt audžuģimene. Tā mūsu mājās atkal bija
mazs bērns – meitene. Sākums, protams, bija grūts,
taču kopā ar vīru, ar kopīgu mīlestību pret bērnu,
mums veidojās tas, ko saprotam ar vārdu – laime.
Diemžēl kopīga bērna audzināšana nebija ilga, jo
vispirms aizsaulē devās vīramāte, bet vēl pēc trim
mēnešiem – arī dzīvesbiedrs,» stāsta Anna.

Taču Anna nav palikusi viena, jo gan tad, gan ta -
gad viņu vienmēr atbalsta pašas meitas ar ģimenēm.
Tolaik arī pati apjautusi, ka viņas aicinājums ir rū -
pē ties par bērniem. Šo gadu laikā Annu par mam -
mu ir saukuši 16 bērni. 

Turpinot sarunu ar Annu par bērniem, viņa atzīst:

«Tā, protams, ir milzīga atbildība. Lai pa ņem tu savā
ģimenē svešu bērnu, galvenais nosacījums – bērni
ir jāmīl. Jābūt siltai sirdij.  Tā ir mīlestības atdo ša -
na viņiem. Ja man nebūtu šo bērnu, es nezinu, ko
darītu. Viņi mani mobilizē, uztur formā. Es ne -
drīkstu nolaisties, jo man ir jāizskatās labi, jābūt
aktīvai. Un bērni man palīdz!».

Annai esot patiess prieks par bērniem, kurus adoptē
un viņi paliek Latvijā. Viņa gan atzīst, ka sa biedrī -
bas attieksme pret audžuģimenēm ir dažāda, taču,
paldies Dievam, šī situācija mainās uz pozitīvo pusi.

«Tāpat mēs – audžuģimenes palīdzam viens
otram. Katru mēnesi tiekamies atbalsta grupā Rušo -
nas pagasta Aglonas stacijā. Pie mums viesojas gan
psihologs, gan psihoterapeits, un no pieredzes varu
sacīt, ka šādas nodarbības, konsultācijas un palīdzība
ir ļoti nepieciešama audžuģimenēm». Taču, kā uz sver
Anna, būtisks gan atbildīgo die nestu, gan visas sa-
biedrības atbalsts ir nepieciešams tieši tām riska ģi-
menēm, no kurām nereti izņem bērnus, kas vēlāk
nonāk bērnunamos.

«Mums vajag ieaudzināt nākamajām paaudzēm
mīlestību un cieņu vienam pret otru. Pret bērniem,
pret gados veciem, pret visiem. Jāraugās ir pozitīvi,
jo tomēr daudzas lietas uzlabojas. Tikai ar pozitīvu
un labvēlīgu domāšanu kaut ko panāksim,» norāda
Latvijas lepnums – Anna Verze.

«Milzīgs saviļņojums un prieks, ka šai nominācijai
mani izvirzīja mani mazbērni un bērni. Patīkami
apzināties, ka esmu vajadzīga Latvijai, savukārt
pati esmu lepna, ka dzīvoju Latvijā,» uzsver Anna. 

Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

«Latvijas lepnums 2017» –
rušoniete Anna Verze

Aizvadītā gada pati nogale –
28. decembris – bija tā laimīgā
diena, kad piepildījās Riebiņu
novada daudzbērnu ģimeņu
bērnu skaistākie Ziemassvētku
un Jaungada brīnumu laika
sapņi. Labdarības pasākumā «Ja
tu esi blakus man», kas notika
1. decembrī Sīļukalna kultūras
namā, iegūtie līdzekļi dāvāja
bērniem prieku visas dienas ga -
rumā. Piepildījās mazās Pau -
las (tāpat kā citu bērnu) vēlēša -
nās, kas skanēja tik vienkārši –
«Aizbraukt uz Īgu»! (Aizbraukt
uz Rīgu!). Diena bija bagāta ar
visdažādākā veida priekiem no
agra rīta līdz pat vēlam vakaram. 

Brauciena pirmā pieturvieta –
«Ādažu čipsi» uzturklases apmek -
lē šana, kuras laikā tika aplūkotas
gan kartupeļu, no kuriem gatavo
čipsus, novietnes, gan uzzināts,
cik daudz čipsu drīkst apēst die -
nas laikā, bērni arī varēja nokļūt
virtuālajā čipsu gatavošanas darb -
nīcā un paši kļūt par savas čipsu
markas izgudrotājiem. Un kur nu
vēl degustācija un čipsu veidu
minēšana.

Kā nākamā izpriecu vieta tika
apmeklēts batutu parks «Jump
Space», kur tika dota iespēja iz-
baudīt priecīgus lēcienus un lido-
jumus. Bērni piedzīvoja patiesu
brīvību un, galvenais, bezrūpību
un labu noskaņojumu gan lēkājot,
gan izpriecājoties porolonu ba-
seinos, gan kāpelējot pa sienu.

Dienas noslēgumā patiess
ūdensprieks un atpūta tika baudīta

«Līvu akvaparkā», lai saguruši
un laimīgi jau pāri pusnaktij at-
grieztos mājās. Cerams, ka šis
Ziemassvētku un Jaungada laika
sapņu piepildījums paliks bērnu
atmiņā vēl ilgu laiku.

Paldies katram, kas bija blakus,
lai notiktu tik skaists labdarības
pasākums un brauciens! Paldies
Riebiņu novada domei, īpaši Rie-
biņu novada domes Sociālā die-
nesta vadītājai Sandrai Sprindžai,
sabiedrisko attiecību speciālistam
Rolandam Naglim, Sīļukalna kul-
tūras nama vadītājai Anitai Upe-
niecei, šoferiem, mūziķiem –
Gintam Ločmelim un grupai
«Ginc & Es», Gitai Dukaļskai un
grupai «Starpbrīdis», Santai Kas-
parsonei, Ērikam Gruzniņam, 
Aināram Lipskim, Mārtiņam Stro-

dam, Normundam Litovniekam
no grupas «Zaļā gaisma», Oļegam
Kurakinam, Sīļukalna kultūras
nama pašdarbības kolektīviem,
Rušonas novada māksliniekiem,
Riebiņu novada sociālajām dar-
biniecēm – Lūcijai Mičulei, Re-
gīnai Ūsānei, Zojai Slūkai, Ļubovai
Laputai, Ilzei Mičulei, kā arī Ser-
gejam Čakānam un katram pasā-
kuma «Ja tu esi blakus man» at-
balstītājam un apmeklētājam.

Lai labie darbi un prieks
bērnu sirsniņās būtu vispatiesākā
blakus būšanas sajūta katram no
mums!

Labdarības pasākuma 
«Ja tu esi blakus man» 

organizatoru vārdā
Ineta Atpile-Jugane

Smaidīgi un laimīgi. Labdarības pasākuma «Ja tu esi blakus man» daudz bērnu
ģimenes un bērni iegūto līdzekļu ietvaros apmeklēja «Ādažu čipsi» ražotni.

Anna Verze ar audžubērniem un balvu «Latvijas lepnums» nominācijā
«Ģimene».

Bērnu sapņi piepildījušiesAicinām jauniešus iesaistīties projektā
«PROTI UN DARI!»

Jaunieti, tev ir iespēja mainīt savu dzīvi! Ja neesi vēl atradis to,
ko vēlies darīt, bet tev ir sapņi, mēs atļausimies palīdzēt tev tos
īstenot. Tev ir tikai jānotic un jāvēlas mainīt šo to savā dzīvē. Mēs
tevi uzklausīsim un atradīsim tev piemērotu mācību programmu,
aizvedīsim ekskursijā pie uzņēmēja, nodrošināsim prakses iespējas.

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa 
aicina nova da jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem

un citus iedzīvotājus uz neformālu tikšanos:
Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē – 2018. gada 16. janvārī plkst. 10.00.
Riebiņu pagasta teritoriālajā pārvaldē – 2018. gada 16. janvārī plkst. 13.00.
Silajāņu pagasta teritoriālajā pārvaldē – 2018. gada 17. janvārī plkst. 10.00
Stabulnieku pagasta teritoriālajā pārvaldē – 2018. gada 18. janvārī plkst. 10.00.
Galēnu pagasta teritoriālajā pārvaldē – 2018. gada 18. janvārī plkst. 12.00.
Sīļukalna pagasta teritoriālajā pārvaldē – 2018. gada 18. janvārī plkst. 14.00.

Iegūt papildus informāciju vari arī Riebiņu novada domes Attīstības
un plānošanas daļā vai pa tālr. 65324379, kā arī e-pastā:
inese.jakovele@riebini.lv, sandra.sprindza@riebini.lv 



2. 2018. gada janvāris

Galēnu Kultūrvēstures biedrība aiz-
vadītajā gadā īstenoja Latvijas Valsts
mežu atbalstīto Latgales kultūras pro-
grammas 2017 projektu «Robertam Mū -
kam veltītā Latvijas skolu 2.–12. klašu
skolēnu jaunrades darbu konkursa or-
ganizēšana». 

2017. gada 15. decembrī Galēnu pamat -
skolas sporta zālē pulcējās skolēni no da-
žādām Latvijas vietām konkursa noslēguma
pasākumā. Pavisam konkursam tika iesniegti
372 jaunrades darbi no 75 Latvijas skolām.
Rakstītājus konsultējuši 112 skolotāji, bet
darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās.

Izvērtējot 2.–4. klašu grupā iesniegtos
darbus, konkursa noslēguma pasākumā ti -
ka pasniegtas atzinības 24 skolēniem, 6 sko -
lēni saņēma diplomus un piemiņas balvas
par iegūto III vietu, 2 skolēni izcīnīja 
II vietu, bet kā uzvarētāji, diplomu par 

I vietu saņēma trīs skolēni: Loreta Egle no
Aglonas internātvidusskolas, Edīte Rimša
no Galēnu pamatskolas un Dana Mihailova
no Jersikas pamatskolas. Laureātus un vi -
sus šīs vecuma grupas dalībniekus sveica
žūrijas komisijas vadītāja – Riebiņu novada
domes izglītības darba organizatore Evelīna
Visocka.

5.–7. klašu grupā tika iesniegts visvairāk
radošo darbu. Šīs vecuma grupas žūrijas ko-
misijas vadītājs – novada domes sabiedrisko
attiecību speciālists Rolands Naglis – ko-
pumā pasniedza atzinības 60 skolēniem, 
4 skolēniem tika pasniegti diplomi par
iegūto III vietu, 6 skolēniem tika piešķirtas
II vietas, bet par labākajiem jaunrades
dar bu autoriem šajā vecuma grupā tika
atzīts Oto Veliks no J. Pilsudska Daugavpils
valsts poļu ģimnāzijas un Lāsma Slaidiņa
no Jaunpiebalgas vidusskolas.

Konkursa noslēguma pasākumā 8.–9.
klašu grupā laureātus sveica novada domes
izpilddirektors Juris Leicis, kas bija arī šīs
vecuma grupas žūrijas komisijas vadītājs.
Tika pasniegtas 38 atzinības, diplomus
par III vietu saņēma divi skolēni, 4 sko -
lēni tika apbalvoti par iegūto II vietu, bet
par konkursa uzvarētājiem šajā vecuma
grupā tika nosaukti: Marianna Pankeviča
no Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Trī -
na Pavloviča no Neretas J. Jaunsudrabiņa
vidusskolas un Megija Gunda Broka no
Viļānu vidusskolas.

Savukārt 10.–12. klašu grupā tika pa-
sniegtas 48 atzinības, par III vietu pasniegti
diplomi 4 skolēniem, par II vietu – trim
skolēniem, bet labākie jaunrades dar bu
autori vecākajā grupā – Nikola Ščad ro no
Jēkabpils valsts ģimnāzijas un Kintija Al -
pe no Ogres valsts ģimnāzijas.

Konkursa dalībniekus iepriecināja arī
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju
prorektores Angelikas Juško-Štekeles teiktie
atzinības vārdi un pasniegtās balvas. Kon-
kurss šogad notika 12. reizi, un, kā katru
gadu, arī šoreiz jaunrades darbus lasīja un
izvērtēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
žūrija. Viņu atzinību izpelnījas, diplomus
un balvas saņēma šādi skolēni: Jersikas
pamatskolas 3. klases skolniece Dana Mi-
hailova, Maltas vidusskolas 4. klases skol-
nieks Marks Tučs, Daugavpils J. Pilsudska
valsts poļu ģimnāzijas 5. klases skolnieks
Oto Veliks, Krāslavas pamatskolas 6. kla -
ses skolniece Evija Vagale, Aglonas inter-
nātvidusskolas 7. klases skolniece Kerija
Keita Kampāne, Rēzeknes 5. vidusskolas

8. klases skolniece Austra Litavniece, Ru-
dzātu vidusskolas 9. klases skolnieks
Dāvids Rubens un Aglonas vidusskolas
12. klases skolniece Amanda Repša-Kon-
dratjeva. 

Jāpiebilst, ka konkursa dalībnieki, kuri
neizcīnīja godalgotās vietas, arī nepalika
tukšām rokām. Tādēļ vislielākā pateicība
atbalstītājiem: Riebiņu novada domei,
Lat vijas Grāmatizdevēju asociācijas vadītā -
jai Dacei Pugačai, Latgales Kultūras centra
izdevniecībai un personīgi Jānim Elksnim,
SIA «Salang – P» vadītājam Gunāram Svi -
lānam, E. Smiļģa Teātra muzeja zinātniska -
jai līdzstrādniecei Margitai Mantiņai, Galē -
nu pamatskolas kolektīvam, SIA «Vietējā»,
AS «Latgales Piens» un personīgi Paulim
Onckulim. Paldies par atsaucību un saprat -
ni, labdarību un labvēlību.

Paldies sakām arī visiem konkursa da-
lībniekiem par gaišajiem, siltajiem, mīlestī -
bas cauraustajiem darbiem, kuri atklāja
mums skolēnu dziļo un patieso mīlestību
pret dzimto zemi – Latviju. Tā ir lieliska
dā va na Latvijai, simtgadi sagaidot. Pal -
dies pedagogiem par iedrošināšanu, kon -
sultēša nu, līdzjušanu, atsaucību un iegul -
dīto darbu.

Galēnu kultūrvēstures biedrības vārdā 
Marta Binduka

Galēnos pulcējās Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa dalībnieki no visas Latvijas

Galēnu pamatskola atkal pulcē radošos jauniešus no visas Latvijas. Jau 12. reizi notika
Robertam Mūkam veltītais Latvijas skolu 2.–12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkurss.

Riebiņu novada dome kopš 2017.
gada 16. jūnija ir sākusi īstenot projektu
«Veselības veicināšanas un slimības pro-
filakses pakalpojumu uzlabošanas pa-
sākumi Riebiņu novadā, 1. kārta». 

Projekta mērķis ir organizēt veselības
veicināšanas un slimības profilakses pasā-
kumus visiem novada iedzīvotājiem, jo
īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvo-
tājiem, tādējādi popularizējot veselīgu dzī -
ves veidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību
pašvaldības organizētajos veselības veici-
nāšanas un slimības profilakses pasākumos. 

No 2017. gada oktobra līdz decembra

beigām tika īstenotas dažādas aktivitātes,
lielākoties tās bija fiziskās aktivitātes. Ti -
ka noorganizēta nometne bērniem par ga -
rīgās veselības nozīmi un «Veselības diena
Riebiņos». Aktīvi tika uzsāktas fiziskās
aktivitātes katrā Riebiņu novada pagastā –
aerobikas – deju un kustību nodarbības;
vingrošanas nodarbības visām vecuma gru -
pām; vispārattīstošās vingrošanas nodarbī -
bas bērniem izglītības iestādēs; nūjošanas
nodarbības.

Jāteic, ka projekts paredz daudzveidīgus
pasākumus, tajā skaitā informatīvās lekcijas
un praktiskas nodarbības veselības veici-
nāšanai un slimību primārai profilaksei.

Arī 2018. gadā turpināsies aizsāktās
fiziskās aktivitātes, kā arī būs jogas nodar-
bības, mākslas terapijas nodarbības un citas
aktivitātes. Bez fiziskām aktivitātēm tiks
rīkoti onkoloģisko slimību, sirds un asin s -
vadu profilakses pasākumi, kā arī tiks
organizēta «Pretvēža diena» un «Sirds
diena», lai veicinātu iedzīvotāju izpratni
un zināšanas par onkoloģiskajām slimībām,
onkoloģisko slimību profilaksi, laicīgu sli -
mī bu atklāšanu, kā arī ārstēšanās iespējām,
un, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību
savas sirds veselībai, kā arī izglītotu par
sirds slimību riskiem un iespējām stiprināt
veselību.

Veselības veicināšanas jomā tiks orga -
nizēti pasākumi reproduktīvās veselības vei -
cināšanas jomā, kur būs organizēti lekci ju
cikli par higiēnu, dzimumbrieduma iestā -
šanos, kontracepcijas lietošanu, par rakstu -
rīgākajām fiziskajām un emocionālajām
izmaiņām pusaudžu vecumā. Paredzēts
lekciju cikls topošajām māmiņām par
veselības aprūpi grūtniecēm, dzemdētājām
un jaundzimušajiem; par mātes veselību:
grūtniecības laikā, pirmsdzemdību un pēc-
dzemdību periodā un par bērnu veselību:
sociālo pamatprasmju apguve jaundzimušā
periodā un pirmajos dzīves gados.

Tāpat ir paredzēts organizēt lekciju cik -
lus un nodarbības par atkarības profilak -
ses jautājumiem un dažādām veselības

veicināšanas tēmām. Veselīga uztura vei-
cināšana, uztura paradumu uzlabošana,
kuras ietvaros tiks organizēts semināra
cikls par ekonomisku uztura pagatavošanu
un veselīgu uzturu, lai iepazīstinātu ar jau-
niem uztura pagatavošanas veidiem, kā arī
lai izglītotu par dažādiem ēšanas paradumu
aspektiem, tajā skaitā psiholoģisko, fizio-
loģisko un citiem. Tiks organizēti ikgadēji
«Veselīga uztura svētki» ar dažādiem
pasākumiem, kas veicinātu veselīga uztura
paradumu uzlabošanu. Paredzēts arī pasā-
kumu cikls «Jūties labi skolā!» novada iz-
glītības iestāžu skolēniem psihoemocionālā
klimata uzlabošanai.

Projekta īstenošana ir paredzēta līdz
2019. gada decembrim. Kopējās projekta
izmaksas ir EUR 69 352,00, no tām 85 %
ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums
un 15 % – Valsts budžeta dotācija.

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt
veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumus rīkotajos pasākumos, tādēļ
aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan
pašvaldības vietnē www.riebini.lv, gan arī
sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos
pasākumos, kas ir bez maksas. 

Attīstības un plānošanas daļa

Aktīvi tiek īstenots veselības veicināšanas un slimības profilakses
uzlabošanas pasākumu projekts Riebiņu novadā

Vingrošanas nodarbības Galēnos.

Gada nogalē noslēdzies mazo grantu
projektu konkurss «Ieguldīsim savu dar -
bu novada attīstībā», kura ietvaros Ru-
šonas pagastā īstenots projekts «Vacō sā -
ta». Projekts «Vacō sāta» paredzēja pē tīt
vecās lauku mājas Rušonas pagastā: to
savdabīgo arhitektūru, apbūvi, vāca mā -
ju neparastos stāstus, iemūžināja tās
fotogrāfijās.

Laiks nepielūdzami steidzas, izdzēšot
no ļaužu atmiņām to, kas bijis. Aiziet cil vē -
ki, paaudzes un nebūtībā pazūd fakti. No -
veco un sadrūp ēkas, mainās iedzīvotāji un
mājas. Mūsu vēsture ir plaša un bagāta,

tādēļ tā jāsaglabā, kamēr ir pieejama un
aiz sniedzama. Pateicoties foto fiksācijai,
informācijai par ēkām, to apkārtni, māju
nosaukumiem, vietējiem nostāstiem, kas
dzīvo vēl cilvēku atmiņās, iznākusi brošūra
«Vacō sāta». Tajā aizsākts stāsts par pa -
gastu, novadu, Latviju simts gadu garumā.
Tas atklāj mūsu tautas darba tikumu, garī -
gās vērtības, stiprus un nesalauztus cilvēkus,
stipru dzimtu saknes, mūsu vērtības un
dzīvesziņu. Tas viss stiprina piederību sa -
vai valstij, caur dzimtām godinām Latviju
tās simtgadē.

Riebiņu novada Rušonas bibliotēka, kas

ir projekta īstenotāja, sadarbībā ar Riebiņu
novada Kastīres un Gailīšu bibliotēkām, kā
arī foto mākslinieku – novadnieku Anto nu
Vo guli darbu uzsāka jau jūnijā. Projektam
bija vairāki etapi: apsekoti bibliotēku mik -
rorajoni, vāktas laikabiedru atmiņas, no -
stāsti, apkopoti bibliotēkās jau esošie ma-
teriāli un izveidots jauns stāsts par Latvijai
nozīmīgiem cilvēkiem, kuri dzimuši un
augu ši Rušonas pusē. Tas ir stāsts arī par
nozīmīgiem pagasta kultūrvēsturiskiem ob -
jektiem un notikumiem pagastā.

Gada nogalē Rušonas bibliotēkā pulcējās
projekta darba grupa, māju īpašnieki un

novada attīstības un plānošanas daļas dar-
binieces, lai atskatītos uz paveikto un ap-
lūkotu jauno izdevumu.

Pasākumā varēja aplūkot rokdarbus –
krāšņus cimdus, ko adījušas Rušonā ve cā -
kās mājas «Pirtnieki» saimnieces. Savukārt
no Gailīšu puses – «Lejas ozoliņiem» nā -
ca gardā maize «Veiskteknis» un «Raga-
žeņi». Šo vienkāršo gardumu receptes no
seniem laikiem mantojusi māju saimniece
Veneranda Utināne. Tās tagad nodotas nā-
kamajām paaudzēm.

I. Selicka, projekta autore

Realizēts Rušonas pagasta bibliotēku projekts «Vacō sāta»
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18. decembrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina dalību ceļu pārbūves projektos 
un nepieciešamo finansējuma apmēru

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu iesniegt projek -
tu «Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 3 Soboļevka–Maltas Trūpi km 0,00–2,00 pārbūve» Lau -
ku atbalsta dienestā Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos» atklātu projektu iesniegumu
konkursā. Nolemts projekta apstiprināšanas gadījumā paš -
valdībai paredzēt priekšfinansējumu 10 % apmērā no at-
tiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 28 708,05, tajā
skaitā arī PVN 21 % apmērā no projektu līdzfinansējumiem
paredzētiem līdzekļiem 2018. gada budžetā.

Iepriekšminētajā programmā nolemts iesniegt projektu
«Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 18 Teilāni–Grāvuļi–Straujupe km 0,550–2,820 pār -
būve». Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt līdzfi-
nansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām –
EUR 28 447,16, tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā no pro -
jektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2018. ga -
da budžetā.

Tiks iesniegts arī projekts «Riebiņu novada Stabulnieku
pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki–Pastari
km 0,00–3,43 pārbūve», kura apstiprināšanas gadījumā
tiks paredzēts līdzfinansējums 10 % apmērā no attiecinā-
majām izmaksām – EUR 36 205,28, tajā skaitā arī PVN
21 % apmērā no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem
līdzekļiem 2018. gada budžetā.

Tiks uzsākta jaunatnes politikas attīstības
plāna izstrāde

Likuma «Par Jaunatni» 5. pants nosaka, ka pašvaldība,
pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot
jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes
politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība
plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes
politikas attīstības plānošanas dokumentus. Līdz šim
darbs ar jaunatni Riebiņu novadā plānots viena gada
ietvaros, balstoties uz Riebiņu novada multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra «Pakāpieni» (turpmāk –
Centra) izstrādāto gada aktivitāšu plānu, bet, lai sekmīgi
veiktu darbu ar jaunatni ilgtermiņā un piedalītos projektu
konkursos, ir nepieciešams apstiprināt Riebiņu novada
jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2022. gadam
izstrādi un darba grupu.

Domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Riebiņu no -
vada jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2022. gadam
izstrādi un apstiprināt šī plāna izstrādes darba grupu šādā
sastāvā: darba grupas vadītāja – Riebiņu no vada multifunk -
cionālā jaunatnes iniciatīvu centra «Pa kāpieni» jaunat nes
lietu speciāliste, vadītāja Liene Opolā; darba grupas lo -
cekļi: Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore
Evelīna Visocka, Riebiņu novada attīstības un plānošanas
daļas projektu vadītāja Sanita Kabakova, Riebiņu novada
iedzīvotājas – jaunietes Gun da Pastare un Andra Struka.

Nolemts paziņojumu par Riebiņu novada jaunatnes
politikas attīstības plāna 2018.–2022. gadam izstrādes
uzsākšanu publicēt pašvaldības vietnē www.riebini.lv un
pašvaldības informatīvajā izdevumā «Riebiņu Novada
Ziņas», bet lēmumu par izstrādes uzsākšanu nosūtīt Lat -
gales plānošanas reģionam un kaimiņu pašvaldībām.

Piešķir finansējumu
Domes sēdē nolemts piešķirt finansiālu atbalstu EUR

200 apmērā Preiļu novada domei grāmatas izdošanai par
izcilo novadnieku – keramiķi Polikarpu Čerņavski un

mākslas zinātnieci Veroniku Kučinsku. Preiļu novada
dome garantē grāmatā informāciju par Riebiņu novada
domes finansiālu atbalstu, kā arī 52 foto albuma grāmatas
eksemplārus.

Tāpat piešķirts finansiāls atbalsts EUR 100,00 apmē -
rā Kokneses fondam Likteņdārza kalna uzbēruma izvei-
došanai no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem lī-
dzekļiem.

Atļauj koka skulptūru uzstādīšanu
Domes deputāti apstiprināja lēmumu slēgt vienošanos

ar Galēnu Kultūrvēstures biedrību par atļauju 6 koka
skulptūru uzstādīšanai uz pašvaldībai piederošās zemes
Galēnu muižā, kas atrodas Riebiņu novada Galēnu pa -
gastā, uz laiku līdz 2024. gadam (ieskaitot).

Koka skulptūras paredzēts uzstādīt projekta ietvaros,
kura mērķis ir, popularizējot spilgtas un savdabīgas per-
sonības – dzejnieka un reliģiju vēsturnieka Roberta Mū -
ka – garīgo mantojumu, izgatavot un uzstādīt Galēnu parkā
sešas R. Mūka darbos sakņotas koka skulptūras – cilvēks –
koks, cilvēks – olis, eņģelis, stārķis, zirgs un varde.

Apstiprina ietekmes uz vidi monitoringa ziņojumu
Domes sēdē tika apstiprināts «Riebiņu novada teri -

torijas plānojuma 2012.–2024. gadam īstenošanas ietekmes
uz vidi monitoringa ziņojuma» projekts, kā arī nolemts
iesniegt «Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012.–
2024. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa
zi ņojumu» Vides pārraudzības valsts birojā.

Slēdz sadarbības līgumu
Vienbalsīgi nolemts slēgt līgumu ar Preiļu novada

domi par sadarbību tūrisma jomā līdz 2018. gada 31. de-
cembrim. Līguma ietvaros Preiļu un Riebiņu novada TIC
mērķis ir attīstīt un veicināt tūrismu abu pašvaldību ad-
ministratīvajās teritorijās, īstenojot abiem novadiem vie -
notu tūrisma politiku, izstrādājot vienotus tūrisma nozares
attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, kopīgi iz-
veidotu tūrisma objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un
attīstību, koordinēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu abu
novadu iedzīvotājiem un viesiem, vienlaikus rūpējoties
par kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, vides saglabāša -
nu ar tūrismu saistītajās abu novadu teritorijās. 

Nolemj izveidot Riebiņu novada Būvvaldi
Domes deputāti nolēma ar 2018. gada 2. janvāri iz -

vei dot Riebiņu novada Būvvaldi, kas ir Riebiņu novada
domes izveidota struktūrvienība, šādā sastāvā: būvvaldes
vadītājs; arhitekts; būvinspektors. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, nolemts veikt atbil-
s tošus grozījumus Riebiņu novada domes saistošajos no-
teikumos Nr. 7 «Riebiņu novada pašvaldības nolikums».

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

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

‚ ar SIA «RoadLat» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada autoceļiem (1. daļa – Riebiņu novada
Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka–
Maltas Trūpi km 0,00–2,0 pārbūve) ar piedāvāto līgum -
cenu EUR 11 647,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Baltline Globe» par būvuzraudzības veik -
šanu uz Riebiņu novada autoceļiem (2. daļa – Riebiņu
novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4
Stabulnieki–Pastari km 0,00–3,43 pārbūve) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 15 001,00 bez PVN;

‚ ar SIA «RoadLat» par būvuzraudzības veikšanu
uz Riebiņu novada autoceļiem (3. daļa – Riebiņu novada

Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni–
Grāvuļi–Straujupe km 0,55–2,84 pārbūve) ar piedāvāto
līgumcenu EUR 14 139,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Zelta zeme» par kūdras kurināmo granulu
piegādi Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto
līgumcenu EUR 19 140,00 bez PVN;

‚ ar IK «Ziedonis 04» par šķeldas piegādi Riebiņu
novada domes vajadzībām (kurināmās šķeldas piegāde
Stabulnieku ciemata katlu mājai pie Dravnieku pamatskolas)
ar piedāvāto līgumcenu EUR 12 265,00 bez PVN;

‚ ar SIA «AJA 1» par šķeldas piegādi Riebiņu no -
vada domes vajadzībām (kurināmās šķeldas piegāde
Rušonas pamatskolas katlu mājai) ar piedāvāto līgumcenu
EUR 5 500,00 bez PVN;

‚ ar IK «Ziedonis 04» par šķeldas piegādi Riebiņu
novada domes vajadzībām (kurināmās šķeldas piegāde
Sīļukalna KN katlu mājai pie Dravnieku pamatskolas) ar
piedāvāto līgumcenu EUR 4 460,00 bez PVN;

‚ ar SIA «VIETĒJĀ» par Riebiņu novada domes
informatīvā izdevuma «Riebiņu Novada Ziņas» sagata-
vošanu, iespiešanu un piegādi 2018. un 2019. gadā ar
piedāvāto līgumcenu EUR 19 200,00 bez PVN;

‚ ar SIA «RIVIERA L» par būvdarbu veikšanu uz
Riebiņu novada autoceļiem (1. daļa – Riebiņu novada
Ga lēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka–
Maltas Trūpi km 0,00–2,0 pārbūve) ar piedāvāto līgum -
cenu EUR 220 559,00 bez PVN;

‚ ar SIA «Aļņi AS» par būvdarbu veikšanu uz Rie -
biņu novada autoceļiem (2. daļa – Riebiņu novada Sta-
bulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki–
Pastari km 0,00–3,43 pārbūve) ar piedāvāto līgum cenu
EUR 275 555,40 bez PVN;

‚ ar SIA «Aļņi AS» par būvdarbu veikšanu uz Rie -
biņu novada autoceļiem (3. daļa – Riebiņu novada Sīļu -
kalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18 Teilāni–Grā -
vuļi–Straujupe km 0,55–2,84 pārbūve) ar piedāvāto līgum -
cenu EUR 215 179,26 bez PVN;

‚ ar SIA «Salang–P» par kancelejas preču iegādi
Riebiņu novada domes vajadzībām ar piedāvāto līgumcenu
EUR 30 013,92 bez PVN.

29. decembrī notika Riebiņu novada domes ārkārtas
domes sēde

Par darījumu konta atvēršanu
Ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums apstiprināt

līgumu starp Riebiņu novada domi, SIA «Neitrino» un
AS «SEB banka». AS «SEB banka» tika atvērts konts uz
SIA «Neitrino» vārda, lai ieskaitītu avansa līdzekļus par
summu EUR 67 227,72 par 2017. gadā neizpildītajiem
remontdarbiem uz ceļiem, kurus finansē no VARAM ie-
skaitītajiem līdzekļiem plūdu novēršanai.

Nosaka darba samaksu 
un slodzi būvvaldē strādājošajiem

Ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt
šādu darba samaksu mēnesī Būvvaldē strādājošajiem:
būvvaldes vadītājs – EUR 900, arhitekts – EUR 780,
būv inspektors – EUR 780 un šādu darba slodzi: būv -
valdes vadītājs – 1 pilna slodze, arhitekts – 0,9, būv -
inspektors – 0,2.

Tāpat sēdē tika pieņemts lēmums slēgt deleģēšanas lī-
gumu ar Vārkavas novada domi par Būvvaldes funkciju
nodrošināšanu.

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

Projekta ietvaros organizētā konkursa
«Mans dzimtais novads» darbi izdoti
grāmatā, kas ir radošo Riebiņu no -
vada iedzīvotāju dāvana Latvijai.

Realizēts projekts «Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme»
Riebiņu novada dome šī ga  da maijā sa -

ņēma apstiprinājumu projekta «Ak, Latvija,
cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme»
īstenošanai, kas tika iesniegts Latgales kul -
tūras programmas 2017 ietvaros. 

Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas valsts
simtgades svinību daudzveidību, stipri nāt Lat -
gales kultūras, mākslas, starppaaudžu komuni -
kāciju un solidaritāti, attīstīt Riebiņu novada
iedzīvotāju radošo darbību, kas vei cinās kultūr -
vides, vērtību un savu senču tradīciju attīstību.

Riebiņu novada dome projekta ietvaros
organizēja erudīcijas konkursu Riebiņu no -
vada izglītības iestāžu skolēniem «Latvijai –
100», kura mērķis bija attīstīt motivāciju
kul  tūras līmeņa, erudīcijas paaugstināšanai,
redzesloka paplašināšanai par Latviju. 

Tāpat tika organizēts radošo darbu un
zīmējumu konkurss «Mans dzimtais novads»,
kura mērķis bija attīstīt bērnu, jauniešu un
ikviena Riebiņu novada iedzī votāja radošās

iemaņas, stiprināt Riebiņu novada skolu jau-
niešos tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma
jūtas un atbildību par sa vu valsti. Zīmējumu
konkursā tika iesniegti 44 autoru darbi, kas
bi ja zīmēti gan individuāli, gan kopā, pie -
mēram, pirms skolas bēr nu gru pa ar vecākiem
un audzinātājām, gan arī bērni kopā ar vecā-
kiem. Radošo darbu konkursā tika iesniegti
30 autoru darbi, kas arī ti ka rakstīti gan indi-
viduāli, gan ko  pā ar klases biedriem. Pēc
iesnieg to darbu iz vērtēšanas ir iz do ta grā -
mata «Mans dzimtais novads», kurā ir publi -
cēti visu autoru dar bi. Šī grāmata ir kā dāva -
na Lat vijas simtga dei ar Riebiņu novada ie-
dzīvotāju radošajiem darbiem.

Tika organizēts arī fotokonkurss «Es un
mana dzimtā ze me», kura mērķis bija vei -
cināt un popularizēt Riebiņu novada iedzīvotāju
dzīvi, kultūrvidi, kultūras dzīvi, atklāt un at-
spoguļot Riebiņu novada krāšņumu: dabas
ainavas, plašākam iedzīvotāju lokam mazpa-

zīstamas vietas, kā arī interesantus Riebiņu
novadu raksturojošus dabas ob jektus, svētkus.
Kon kursā piedalījās 16 autori ar foto grāfijām.
Pēc ie sniegto fotogrāfiju izvērtēšanas, tika iz -
vēlētas piecu autoru skaistākās fotogrāfijas –
Antons Vogulis, Sanda Čingule-Vinogradova,
Aleksandrs Ivanovs, Ilmārs Deiko un Ritvars
Vjakse. Pārējiem dalībniekiem iz sakām pa-
teicību par piedalīšanos un vēlam radošu iz-
pausmi arī nākamajos konkursos. Fotokonkur -
sā iesniegtās fotogrāfijas apskatāmas izstādē
Riebiņu novada domes pirmajā stāvā. Ikviens
ir laipni aicināts apskatīt šīs fotogrāfijas.

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās or-
ganizētajos konkursos un visiem tiem, kas
palīdzēja šī projekta veiksmīgai realizēšanai.

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

PASĀKUMI JANVĀRĪ
Riebiņu KC
F 13. janvārī plkst. 20.00 Vecā Jaunā gada sagaidīša -

na krāšņā izklaides programmā ar «PALCHEVSKY MA-
GIC». Ieejas maksa – EUR 5. Galdiņu rezervācija pa tālr.
29945610.

Silajāņu KN
F 14. janvārī plkst. 14.00 atpūtas pēcpusdiena «Vecais –

Jaunais gads» ar galdiņiem.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 8. janvāra līdz 5. februārim Līgas Pauniņas

radošo darbu izstāde «Starp pērlēm klusuma pasaulē».
F 18. janvārī plkst. 14.00 lietišķa saruna ar novada do -

mes Sociālā dienesta vadītāju Sandru Sprindžu. Iepazīšanās
ar sociālās jomas jautājumiem.

F 20. janvārī plkst. 20.00 visiem interesentiem – ro -
taļu pēcpusdienas cikla pasākums.

F 24. janvārī no plkst. 10.00 ziemas grāmatu svētki –
jaunāko grāmatu tirgus.

Ar visiem janvārī 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 9. decembrī Riebiņu novada kultūras
centrā pulcējās novada sportisti, sporta pasākumu
organizētāji, kā arī sportisti no kaimiņu novadiem,
jo Riebiņu novada sporta vakara ietvaros tika
go dināti ne tikai aizvadītā gada aktīvākie spor -
tis ti, bet arī novada atklātā volejbola čempionāta
sievietēm un vīriešiem uzvarētāji.

Riebiņu novada atklātais volejbola čempionāts
«Riebiņi 2017» startēja jau oktobra vidū. Turnīrā
piedalījās 5 komandas: Sīļukalns, Riebiņi, Feimaņi,
Dagda un komanda «18+» no Līvāniem, kas sest -
die nās un svētdienās vairāk nekā mēneša garumā
Riebiņu vidusskolas sporta zālē tikās savā starpā,
lai noskaidrotu spēcīgāko vienību, šī gada turnīra
uzvarētāju. Finālsacensībās cīņā par trešo vie tu mā -
ji nieki – riebiņieši apspēlēja Feimaņus, kas debitēja
turnīrā, savukārt aizraujošā finālā Dagdas komanda
pieveica līvāniešus, izcīnot turnīra zelta medaļas
un uzvarētājkausu.

Paralēli finālsacensībām Riebiņos, šajā pašā
die nā Galēnu pamatskolas sporta zālē piecas sie -
viešu komandas noskaidroja spēcīgākās komandas
titulu. Vienas dienas turnīrā piedalījās trīs vienības
no Līvāniem, kā arī Preiļu un Krāslavas sieviešu
komanda. Par uzvarētājām tika kronētas «Lat gales
mežsaimnieks» komandas dalībnieces, kas aiz
sevis atstāja Preiļu un Līvānu BJSS komandas.

Riebiņu novada sporta vakara ietvaros visas sie -
viešu un vīriešu komandas, kas izcīnīja godalgotās
vietas, saņēma Riebiņu novada do mes sarūpētās me-
da ļas un kausus, kā arī ar piemiņas balvām tika
sveikti pirmo trīs vietu komandu labākie spēlētāji
un spēlētājas.

Savukārt sporta vakara būtiskākā sastāvdaļa bi -
ja 2017. gada aktīvāko novada sportistu apbalvošana.
Par 2017. gada laureātiem kļuva: Nadežda Daņilova
no Riebiņu pagasta, Edijs Broks no Sīļukalna
pagasta, Karīna Kovaļova no Rušonas pagasta,
Aigars Čaunāns no Stabulnieku pagasta, Deniss
Upenieks no Galēnu pagasta un Mārīte Kuksa
no Silajāņu pagasta.

Par izklaidi un atraktīvām spēlēm rūpējās šova
«Hattrick – sarunas ģērbtuvē» vadītāji, kuri aicināja
uz sporta erudīcijas spēli «Vai zini vairāk par Strei-
pānu?». Novada sportisti un ciemiņi varēja baudīt
arī karstasinīgās austrumu dejas un Rušonas tautas
teātra priekšnesumus, bet par pasākuma muzikālo
noformējumu gādāja grupa «Paldies par dejām».

Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

Noslēdzies Riebiņu novada volejbola čempionāts,
godināti labākie aizvadītā gada sportisti

Profesiju darbnīca «Mēs – maiznieki»
30. novembrī Riebiņu vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni kopā

ar savām audzinātājām Silviju Avotiņu, Līgu Jermoloviču un
karjeras konsultanti Lolitu Šmuksti devās uz Aglonas Maizes
muzeju, lai piedalītos profesiju darbnīcā «Mēs – maiznieki», kas
tika organizēta ESF projekta Nr. 8. 3. 5. 0/16/I/001 «Karjeras at -
balsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» ietvaros.
Viesus sagaidīja un profesiju darbnīcu vadīja atraktīvā muzeja
saimniece Vija Kudiņa.

Vispirms skolēniem tika dota iespēja vērot maiznieka darbu mai -
zes cepšanas cehā. Saimniece pastāstīja, kas pašlaik notiek, ko un
kā pēc dara maizes cepēji, iepazīstināja ar darba vidi: kādos ap -
stākļos ir jāstrādā maizniekam – pie karstām krāsnīm, agras darba
stundas, kādi noteikumi jāievēro, lai maize izdotos ne tikai garšīga,
bet arī ārēji labi izskatītos un piesaistītu pircēju uzmanību. Tika
uzsvērts arī tas, ka, sadalot mīklu, katrs pikucītis ir jānosver. Tas ne-
pieciešams tādēļ, lai būtu godīgi gan pret pircējiem (maizes kukulītis
nebūtu par mazu), gan arī pret sevi (ja sāks cept lielākus klaipiņus
par paredzēto, ceptuve nevarēs pastāvēt – nebūs naudas darbinieku
algām un nevarēs nomaksāt nodokļus). 

Tālāk sekoja pats interesantākais process – praktiskā nodarbība,
kurā katrs skolēns profesionālu maizes cepēju vadībā pats mācījās
izveidot savu rudzu maizes kukulīti, iemācījās galvenos nosacījumus,
kas jāievēro, lai maizīte izdotos garda un skaista. Galvenais nosa -
cījums – kukulītis jāveido ar lielu mīlestību un domājot labas domas.
Lai pēc tam varētu atpazīt tieši savu kukulīti, tie tika izrotāti ar latvju
rakstu zīmēm. 

Kamēr maizīte atradās krāsnī, skolēni klausījās Vijas Kudiņas aiz-
raujošo stāstījumu par maizes vēsturi un nozīmi cilvēka dzīvē,
demonstrēja dažādus darbarīkus un traukus, kuri senatnē tika iz -
mantoti maizes iegūšanā, sākot no graudu sēšanas līdz izceptam
klaipam. Visam stāstījumam cauri vijās viena ļoti nozīmīga vērtība –
cilvēku cieņpilnā attieksme pret maizi, jo, apzinoties kāds darbs tiek
ieguldīts, cik cilvēku un kādas profesijas ir nepieciešamas, lai maize
nonāktu mūsu galdā, bērnos veidojās apziņa, ka maize ir milzīga
vērtība un ka pret to ir jāizturas ar cieņu. 

Vēlāk muzeja saimniece piedāvāja vairāku maizes šķirņu degus -
tāciju, aicināja izgaršot katru šķirni, mācīja pareizi ēst rudzu maizi, lai
atklātu tās garšu buķeti. Tikmēr bērnu veidotie klaipiņi bija izce pušies
un burvīgā siltas maizes smarža piepildīja visu telpu. Pateicoties
maizē ierakstītajām zīmēm, katrs viegli varēja atrast savu kukulīti.
Neizsakāms prieks bija lasāms bērnu acīs, paņemot silto klaipu rokās
un sapņojot par to, kā to varēs aizvest mājās un uzcienāt vecākus,
brāļus un māsas. Šī noteikti būs pati garšīgākā un labākā maizīte, ko
viņi ēduši līdz šim.

Pedagoģe – karjeras konsultante Lolita Šmukste

Apbalvojumu par aktivitāti sportā saņēma riebiņiete Na-
dežda Daņilova, kura aktīvi un bez atlīdzības organizē
fitnesa nodarbībās sievietēm. Kopumā sporta vakarā
apbalvojumi tika pasniegti 6 novada sportistiem.

Ir sācies jauns gads, tādēļ Riebiņu novada
domes dzimtsarakstu nodaļa īsumā sniedz īsas
statistiskās ziņas par pagājušo gadu. 

2017. gadā Riebiņu novadā piedzimis 31 bērns –
12 zēni un 19 meitenes. Deviņi bērni savās ģime -
nēs ir pirmie bērni, četrpadsmit – otrie bērni, astoņi
bērni dzimuši ģimenēs, kurās aug trīs un vairāk brā ļi
un māsas. No visiem bērniem divdesmit septiņi ir
latvieši, bet četriem bērniem ir cita tautība. Vecāki
saviem bērniem devuši skaistus vārdus – novadā
aug meitenes: Paula, Sofija, Kerija, Samanta,
Alīna, Līga, Zlata, Vlada, Reina, Karlīna, Rebeka,
Dārta, Luize, Agnese, Estere, Elīza, Marta, Melānija,
Liāna. Tāpat novadā aug braši zēni: Maksims,
Markuss, Edvards, Kristofers, Aleksandrs, Jēkabs,
Kristaps, Kārlis, Mariuss, Artjoms, bet diviem zē -
niem dots vārds – Ernests. Jāpiebilst, ka aizvadītajā
gadā novadā dzimušas dvīņu meitenes.

2017. gadā reģistrēti miruši 87 cilvēki, tajā
skai tā 45 vīrieši un 42 sievietes. 69 ir pensijas ve -
cuma cilvēki, 53 latvieši un 34 – citas tautības.
Mirušo iedzīvotāju vidējais vecums – 74 gadi, kur
vīriešiem – 67 gadi, bet sievietēm – 81 gads. Vecā -
kajam mirušajam vīrietim ir 92 gadi, vecākajai mi-
rušajai sievietei – 95 gadi. Jāpiebilst, ka no miruša -
jiem deviņdesmit gadus piedzīvojuši 8 cilvēki.

2017. gadā reģistrētas 36 laulības, svinētas 4 zel -
ta un 2 dimanta jubilejas pāriem, kuri laulībā no-
dzīvojuši attiecīgi 50 un 60 gadus. Baznīcās laulā -
ju šies 28 pāri.  Par laulību jubilāriem stāstīts gan paš -
valdības informatīvajā izdevumā «Riebiņu No vada
Ziņas», gan reģionālajā laikrakstā «Vietējā Lat ga -
les Avīze». Jāteic, ka gan laulību reģistrācijās, gan
ikdienā esam saņēmuši pateicības par to, ka dzimt -
sarakstu nodaļu ērti apmeklēt arī cilvēkiem ar īpa -
šām vajadzībām, jo telpās ir lifts, bet darba kabine -
tam un dzimtsarakstu zālei – platas un ērtas durvis.

Tāpat aizvadītajā gadā Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departaments veica Riebiņu novada

dzimtsarakstu nodaļas darba pārbaudi. Tika skatīti
un pārbaudīti dokumenti un reģistru iesietās grā -
matas par pēdējiem astoņiem gadiem. Ir gandarījums,
ka darbs novērtēts atzinīgi un atbalstu nodaļas sek-
mīgam darbam sniegusi novada dome.

Saskaņā ar ģimenes valsts politikas pamatno-
stādnēm izstrādāta pirmslaulību mācību programma
personām, kuras vēlas noslēgt laulību dzimtsarakstu
nodaļās. Tās mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu,
stabilitāti, iemācīties finanšu prasmes, sekmēt
dzimstību. Personas kursus var apmeklēt brīvprātīgi,
un tie būs bez maksas.

Jāatgādina, 2017. gadā sākās jauno personas
ko  du piešķiršana jaundzimušajiem. Personas kods
ir īpašs un unikāls katra Latvijas iedzīvotāja identi-
fikācijas numurs. Atzīts, ka līdzšinējā personas
koda būtisks trūkums ir tā pirmā daļa, kas sastāv
no cilvēka dzimšanas datiem, kas uzreiz sniedz
gandrīz visu informāciju par cilvēku. Pieņemtie
grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, kas nosaka
jauna personas koda piešķiršanu no 2017. gada 
1. jūlija, šos trūkumus novērsa. No iepriekš minētā
datuma jebkurš iedzīvotājs var lūgt piešķirt jaunu
personas kodu bez dzimšanas datuma norādīšanas,
ja vien to vēlas. Personas kodu piešķir Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde, un atpakaļ tas vairs
netiek mainīts.

Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā
gadā bez civilstāvokļa aktu reģistriem un apliecībām
sagatavoti un izsniegti 450 dažāda veida dokumenti. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad plānojam
rīkot kāzu jubilejas, jo šos pasākumus atbalsta Rie -
biņu novada dome. Ceram, ka pieteiksies Latvijas
simtgades Sudraba, Zelta vai pat Dimanta pāri.
Tāpat priecāsimies par katru simtgades mazuli,
kurš būs dzimis un reģistrēts Riebiņu novadā.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
M. Litauniece

Aizvadītajā gadā Riebiņu novadā nedaudz samazinājusies mirstība 

Iznīcina nelegālos zvejas rīkus
Riebiņu novada kārtībnieki 2017. gadu no -

slēdza ar izņemto nele gālo zvejas rīku iznīcinā ša -
nu. Nelegālajos zvejas rīkos ietilpst: zvejas tīkli,
murdi, ūdas, karodziņi, gruntsmakšķeres un citi rīki.

Aizvadītajā gadā tika izņemti 2762 metri zvejas
tīklu, 10 zvejas murdi, 8 gruntsmakšķeres, 24 zemle -
dus makšķerēšanas karodziņi, kā arī 141 nelegālā
ūda. Makšķernieki, kuri pārkāpj likumu, makšķerējot
izmanto arī citus neatļautos rīkus, piemēram, zivju
slazdus, kuri Latvijas teritorijā ir aizliegti.

Par dažādiem pārkāpumiem kopumā sastādīti

52 administratīvā pārkāpuma protokoli, kuros
ietilpst pārkāpumi par makšķerēšanas kartes un li-
cences neesamību, par mazizmēra zivju paturēšanu,
par nelegālo rīku izmantošanu, kā arī par atļauto
makšķerēšanas rīku daudzuma pārsniegšanu.

Sākoties ziemas sezonai, Riebiņu novada domes
kārtībnieki atgā dina par drošību uz ledus. Nepārvēr -
tēsim savas spējas un būsim ļoti uzmanīgi. Dodoties
uz ledus, ir jāpārliecinās, vai ledus stā voklis ir pie-
tiekami drošs, lai tas nerada briesmas jūsu dzīvībai
vai veselībai.

Vecākais kārtībnieks A. OnužānsGada nogalē tika iznīcināti izņemtie nelegālie zvejas rīki. 


