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Aizvadītā gada nogalē Rie-
biņu novada iedzīvotāji no
fonda «Gloria Patri» saņēma
dāvinājumā datorus. Fonds
«Gloria Patri» tika nodibināts
2013. gadā, bet tā dibinātāji ir
Sergejs, Olga un Nataļja Peš-
kovi. Fonda darbības pamatvir-
zieni ir labdarība un kultūras
atbalsts.

Šobrīd fonds realizē trīs pro-
jektus: par muzikāli apdāvināto
bērnu atbalstu, par datortehnikas
nodošanu bērniem un par bērnu ve -
selības aprūpes iestāžu atbalstu.

2016. gada 22. jūnijā fondam
tika piešķirts Sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.

Viens no fonda «Gloria Patri»
sociālajiem projektiem ir projekts
par datoru nodošanu ģimenēm,
kurās ir skolas vecuma bērni. Pro-
jekts tiek realizēts attiecībā uz trū-
cīgām, maznodrošinātām, nepil-
nām (kurās miris viens no apgād-
niekiem) un daudzbērnu ģime-
nēm, kā arī bērniem invalīdiem.

Projekta mērķauditorija – sko-
lēni, kuriem mājās nav datora (vai
ir, bet ļoti vecs). Fonds «Gloria
Patri», sadarbojoties ar lieliem uz-
ņēmumiem, pieņem no tiem no-

rakstītu tehniku, kura vēl ir darba
kārtībā, uz ziedojuma līguma pa-
mata nodrošina darba konfigurā-
ciju komplektēšanu un tehnikas
nodošanu saņēmējiem. Pēc nepie-
ciešamības fonds sapērk nepiecie -
šamajām detaļas / aksesuārus. Teh -
nika tiek nodota ģimenēm darba
kārtībā, ar visām nepieciešama-
jām bezmaksas programmām (uz
Linux bāzes).

Fonds jau ir veiksmīgi sadar-
bojies ar Kārsavas, Vārkavas,

Baltinavas, Varakļānu, Viļakas,
Viļānu, Valkas, Valmieras, Zil-
upes, Aglonas, Rugāju, Dagdas
un Krāslavas sociālajiem dienes-
tiem, kā arī ar Ciblas vidusskolu.
Šo brīd fonds ir sagādājis datoru
komplektus nu jau 336 ģimenēm.
Fonds nav saistīts ar reliģiskām
vai politiskām organizācijām.

Fonda «Gloria Patri» 
valdes loceklis
Andris Liepa

Iedzīvotāji saņem dāvinājumu – datorus 

Fonda valdes loceklis Andris Liepa (pirmais no labās) ar ģimenēm, kas dāvi -
nājumā saņēma datorus.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir uzsākusi jaunu la-
sīšanas konkursu «Skaļās lasīšanas sacensības», kurā
iesaistīti 11–12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni. Šādas
sacensības Holandē notiek jau vairāk nekā 20 gadus,
bet šogad tās notiek arī Latvijā. Mūsu novadā sacen-
sības notiek četros posmos: skolas kārta, novada fināls,
reģionālais fināls (Preiļu Galvenajā bibliotēkā) un na-
cionālais fināls (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā).

16. janvārī Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā nori-
sinājās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Riebiņu
novada mērogā, kurā piedalījās skolēni no Riebiņu vidus-
skolas, Galēnu pamatskolas, Dravnieku pamatskolas un
Sīļukalna pamatskolas.

Lasītājus vērtēja žūrija: Riebiņu novada Izglītības jau-
tājumu koordinatore Evelīna Visocka, Riebiņu vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja Rita Pudāne un
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas va-
dītāja un konkursa kuratore Preiļu reģionā – Vilhelmīne
Jakimova.

Visi konkursa dalībnieki lasīja priekšā paša izvēlētu
fragmentu no savas mīļākās grāmatas. Bērni bija izvēlē-

jušies dažādus interesantus daiļdarbus, piemēram, Marijas
Parras «Vafeļu sirdis», Evas Ibotsones «Ceļojums uz Ama-
zoni», Annas Deilas «Raganu čuksti», Valda Rūmnieka
«Atnācēji», Reičelas Renē Raselas «Nikijas dienasgrā-
mata», Ineses Ķesteres «Skolas spoks» un Astridas Lind-
grēnes «Lennebergas Emīla jaunie nedarbi».

Žūrijas vērtējumā par labākajiem tika atzīti un uz re-
ģionālo finālu, kas notiks 20. februārī Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, dosies: Viktorija Nagle un Lāsma Jurkāne (Rie-
biņu vidusskola), Marta Beča (Sīļukalna pamatskola) un
Annija Tumāne (Galēnu pamatskola).

Konkursantu atbalstītāji – būsim aktīvi un atbalstīsim
savējos lasīšanas čempionus ar plakātiem un savu  klāt-
būtni 20. februārī Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Sirsnīgs
paldies visiem bērniem, kuri piedalījās konkursā, kā arī
skolotājām par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā, bet
bibliotekāriem – par sadarbību.

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas vecākā 
bibliotekāre Svetlana Zahareviča

Skaļās lasīšanas sacensību uzvarētājas (no kreisās) – Viktorija
Nagle, Lāsma Jurkāne, Marta Beča un Annija Tumāne, kas
pārstāvēs Riebiņu novadu reģionālajā finālā. 

Noskaidroti «Skaļās lasīšanas sacensību» 2. kārtas uzvarētāji Riebiņu novadā

23. janvārī Riebiņu novada domes ārkārtas domes sēdē tika apstiprināts 2018. gada budžets.
Riebiņu novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2018. gadā plānots EUR 6 260 275,

tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – EUR 5 969 254, speciālā budžeta ieņēmumi – EUR 291 021.  Līdzekļu
atlikums uz 2018. gada 1. janvāri bija EUR 461 768. Izdevumi 2018. gadā plānoti EUR 6 722 043 apjomā,
tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – EUR 6 335 300 un speciālā budžeta izdevumi – EUR 386 723. 

Riebiņu novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā tika plānots EUR 5 577 305,
izdevumu kopējais apjoms – EUR 5 577 305. 

Vislielākais īpatsvars 2018. gada izdevumos paredzēts izdevumiem ekonomiskajai darbībai – EUR 1 954
154 jeb 30,8 %, otro lielāko izdevumu pozīciju veido «Izglītība» – EUR 1 349 042 EUR jeb 21,3 % no
izdevumiem. 2018. gadā darbu turpinās visas novada izglītības iestādes. Izdevumi pašvaldības pārvaldes
darbības nodrošināšanai – EUR 740 036 jeb 11,7 % no izdevumiem.  Teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šanai plānoti EUR 536 643 jeb 8 % no pamatbudžeta izdevumiem. Atpūtai, kultūrai un sportam 2018. ga -
da budžetā ir paredzēti EUR 567 920 jeb 9 %. Sociālajai aizsardzībai 2018. gadā tiks tērēti 8 % no domes
pamatbudžeta. EUR 75 000 ir plānotie izdevumi sociālajiem pabalstiem.

2018. gadā Riebiņu novada domes līdzekļi tika un tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā.
Būtisks budžeta finansējums 2018. gadā ir novirzīts ceļu infrastruktūras sakārtošanai, izglītības un
kultūras iestāžu uzturēšanai, pašvaldības teritorijas apsaimniekošanai un sociālajai aizsardzībai.

Riebiņu novada budžeta ienākumu un izdevumu sīkāks izklāsts, kā arī informācija par būtiskākajiem
paredzamajiem ieguldījumiem novada infrastruktūras uzlabošanai 2018. gadā tiks atspoguļota pašvaldības
informatīvā izdevuma «Riebiņu Novada Ziņas» marta numurā. 

Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis

Apstiprināts Riebiņu novada 2018. gada budžets



2. 2018. gada februāris

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 «Komerc -
darbības teritoriju un to nepieciešamās
publiskās infrastruktūras attīstība Rie-
biņu novada Galēnu pagastā» mērķis ir
izveidot vidi komercdarbības attīstībai Rie-
biņu novada Galēnu pagastā, veicot satik-
smes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaug-
stinot novada ekonomisko izaugsmi un
darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros tiks
veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa se-
guma pārbūve Riebiņu novada Galēnu pa-
gasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem:
autoceļš Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km
0,00–1,00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gri-
bolva–ZS «Liepas» km 0,00–0,40 pārbūve
un autoceļa Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km
0,00–0,45 pārbūve, asfaltbetona seguma
ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes orga-
nizācijas un labiekārtošanas darbu veik-
šana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un
projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir
mazie (sīkie) vai vidējie komersanti. 

Projekta rezultātā: izstrādāts Riebiņu
novada Galēnu pagasta pašvaldības auto-
ceļu Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km 0,00–
1,00, Nr. 27 Gribolva–ZS «Liepas» km
0,00–0,40 un Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km
0,00–0,45 pārbūves būvprojekts. 

Projekta ietvaros tiks veikta iepriekš -
minēto autoceļu ceļa klātnes pārbūve un
pielāgošana smagā transporta kustībai un
piekļuvei komersantu uzņēmumiem. Tāpat
tiks veikta šo ceļu pārbūves autoruzrau-
dzība un būvuzraudzība, piesaistīts pro-
jekta vadītājs un grāmatvedis, veikta pro-
jekta vadības nodrošināšana. Projekta ie-
tvaros veikti projekta publicitātes pakal-
pojumi par projekta īstenošanu, bet pro-
jekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņo-
juma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta
ietvaros veiktajām investīcijām infrastruk-
tūrā veiks nefinanšu investīcijas pašu ne-

materiālajos ieguldījumos un pamatlīdzek-
ļos savā uzņēmumā EUR 535 500,00 ap-
mērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.                 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā re-
zultātā tiks sakārtota un pilnveidota ko-
mercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra
Riebiņu novada Galēnu pagasta komer-
santu komercdarbības attīstībai, privāto in-
vestīciju apjoma palielināšanai un darba-
vietu radīšanai.   

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir EUR 630 000,00, no tiem: ERAF finan-
sējums – EUR 535 000,00, valsts budžeta
dotācija – EUR 28 350,00, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 66 150,00. Projekta
īstenošanas vieta ir Riebiņu novada Galēnu
pagasta administratīvā teritorija, bet tā rea-
lizācijas periods 01.12.2017.–31.12.2018.

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/014 «Komerc -
darbības atbalstam paredzētās publis-
kās infrastruktūras attīstība Stabul-
nieku pagastā, Riebiņu novadā» mērķis
ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai
Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teri-
torijā, veicot satiksmes infrastruktūras uz-
labošanu, tā paaugstinot novada ekono-
misko izaugsmi un darba vietu radīšanu.
Projekta ietvaros tiks veikta tehniskā pro-
jekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Rie-
biņu novada Stabulnieku pagasta pašval-
dības autoceļu ceļa posmam: autoceļš 
Nr. 6 Krištobi–Meža Mičulīši km 1,11–
1,69, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprī-
kojuma un satiksmes organizācijas un lab -
iekārtošanas darbu veikšana, būvuzrau-
dzība, autoruzraudzība, projekta vadība.
Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai
vidējie komersanti. 

Projekta rezultātā: izstrādāts «Riebiņu
novada Stabulnieku pagasta pašvaldības
autoceļa Nr. 6 Krištobi–Meža Mičulīši pos -

ma km 1,11–1,69 pārbūve» būvprojekts. 
Projekta ietvaros tiks veikta iepriekš -

minētā autoceļa Stabulnieku pagastā ceļa
klātnes pārbūve un pielāgošana smagā
transporta kustībai un piekļuvei komer-
santu uzņēmumiem, kā arī transportam,
kas veic saražotās produkcijas transpor -
tēšanu. Tāpat tiks veikta šī ceļa pārbūves
autoruzraudzība un būvuzraudzība, pie -
saistīts projekta vadītājs un grāmatvedis,
veikta projekta vadības nodrošināšana. 
Projekta ietvaros veikti projekta publicitā-
tes pakalpojumi par projekta īstenošanu,
bet projekta izmaksu un ieguvumu analī-
zes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti spe-
ciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zinā-
šanām.

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta
ietvaros veiktajām investīcijām infrastruk-
tūrā veiks nefinanšu investīcijas pašu ne-
materiālajos ieguldījumos un pamatlīdzek-
ļos savā uzņēmumā EUR 130 000,00 ap-
mērā, kā arī radīs 4 jaunas darba vietas.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā re-
zultātā tiks sakārtota un pilnveidota ko-
mercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra
Riebiņu novada Stabulnieku pagasta ko-
mersantu komercdarbības attīstībai, privāto
investīciju apjoma palielināšanai un dar-
bavietu radīšanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir EUR 152 941,18, no tiem: ERAF finan-
sējums – EUR 130 000, pašvaldības līdz-
finansējums – EUR 16 058,83 un valsts
budžeta dotācija – EUR 6882,35, un neat-
tiecināmās izmaksas – EUR 19 294,72.

Projekta īstenošanas vieta – Riebiņu
novada Stabulnieku pagasta administratīvā
teritorija, bet tā realizācijas periods
01.12.2017.–31.12.2018.

Attīstības un plānošanas daļa

2018. gadā Riebiņu novada Galēnu un Stabulnieku pagastā 
tiks attīstīta komersantiem nepieciešamā publiskā infrastruktūra

Pirms desmit gadiem savas zelta kāzas svinēja Ana-
stasija un Galaktions Gruzdovi. Abi tagad smejas, ka
mūsu toreizējos vēlējumus nodzīvot līdz dimanta kāzām
abi neesot uztvēruši nopietni un šis laiks tiešām pagājis
ļoti ātri. Cienījamie jubilāri viens otru pazinuši jau skolas
gados, bet pēc skolas beigšanas abi draudzējušies, tad Si-
lajāņu pagastā sareģistrējušies un rīkojuši kāzas. Laiks
bijis kā jau rudenī, bet kāzas lielas un ar daudz viesiem.
Daudz būtu jāstāsta par Dimanta jubilāru darbu, jo to
šajos gados bijis nesamērīgi daudz. Galaktions kolhozā
bija traktorists, taču, kad sākās rudens ražas laiks, strādāja
uz kombaina. Darbā nav skaitītas stundas, taču paveicams
bija arī mājas solis. Savukārt Anastasija strādāja fermā,
un arī tas bija ļoti smags darbs. Abi bija jauni un ļoti strā-
dīgi, tādēļ darba tikums ieaudzināts arī bērnos. Dimanta
pārim ir izaudzināti 4 bērni – divi dēli un divas meitas.
Jubilāri ir dzīvespriecīgi, jo arī pēdējos desmit gados kopš
zelta kāzām piedzīvots daudz jauku notikumu. Ir liels lep-
nums par trijiem mazdēliem, kas šajā laikā kļuvuši par
augstas klases jūrniekiem. Abi stāsta, kā jaunie puiši aiz-
rāvušies ar jūru un ļoti daudz mācījušies. «Kādreiz viņi
būs kapteiņi,» noteic jubilāri. Dimanta pāris dzīvo Silajāņu
pagastā savās personīgajās, sakārtotajās mājās. Abas lie-
liskās meitas un dēli daudz stāsta par vecāku dzīvi, par
jaukajiem bērnības mirkļiem un, protams, saviem vecā-
kiem vēl veselību.

Marija un Antons Grandāni dzīvo Stabulnieku pa-
gasta Kaupēru ciemā. Šo ciema vārdu uzsveru īpaši, jo, ja
jautāsiet pēc viņu mājām, saņemsiet konkrētu atbildi –
brauciet uz Grandāniem. Zelta pāris zina atbildi, kā viņu
uzvārds kļuvis par teju apdzīvotu vietu. Iepazinušies, strā-
dājot vietējā kolhozā, kādu laiku draudzējušies, tad jau
rīkojuši kāzas. Vispirms sareģistrējušies Galēnu ciema pa-
domē un tad laulājušies Vidsmuižas baznīcā. Kā jau tolaik
bijis pieņemts, kāzas svinētas gan līgavas, gan līgavaiņa
mājās. Izaudzinātas divas meitas un dēls, kurš diemžēl

pāragri zaudēts. Aug brašs mazdēls un trīs talantīgas maz-
meitas. Antona vaļasprieki saistīti ar auto-moto sportu,
kino un teātra izrāžu apmeklēšanu, kā arī grāmatu lasīšanu.
Viņš ir viens no ak tīvākajiem lasītājiem Stabulnieku bib-
liotēkā, tāpēc arī viņa valoda un stāsti ir tik raiti un aiz-
raujoši. Bet Marijai tuva ir izšū šana, erudīcijas spēļu ska-
tīšanās, puķu audzēšana un izpētīšana, kas jauns šajā jomā.
Tāpat viņai ļoti patīk dziedāšana un seno dziesmu pierak-
stīšana. Piecdesmit kopdzīves gados piedzīvoti tik daudzi
dažādi notikumi, ka tos nemaz nevar izstāstīt. Bet paši
jaukākie saistās ar bērnu nākšanu pasaulē, viņu skolas un
izlaidumu laiku, kāzām, mazbērnu piedzimšanu un auk-
lēšanu, dažādu kopīgu svētku svinēšanu ģime nes lokā.
Uz jautājumu, kas palīdzējis nodzīvot šos gadus, viņi at-
zīst, ka tā bijusi abpusēja mīlestība un ticība Dievam. Bet
arī smiedamies piebilst, ka jāprot rast kompromisu un
daž reiz arī piekāpties viens otram. 

Jevģenijas un Jāzepa Sermo kāzas notika 1967. gada
30. decembrī, un savu Zelta kāzu dienu viņi svinēja precīzi
2017. gada 30. decembrī. Tā viņiem ierasts – visu darīt
precīzi un laikā. Pēc Lauksaimniecības Akadēmijas beig-
šanas jauno un enerģisko meiteni nozīmēja darbā uz Mak-
sima Gorkija vārdā nosaukto kolhozu. Tur jau strādāja
mehāniķa izglītību ieguvušais Jāzeps. Kādus pāris gadus
abi draudzējās, un tad jau klāt bija arī kāzu laiks. Sareģis-
trējās Galēnos, laulājās – Rēzeknē. Dzimta ļoti lie la, tāpēc
arī viesu pulks bijis dižens. Jevģe ni ju pazina pēc darba ti-
kuma, tāpēc iekļauties jaunajos rados nebija nekādu
problē mu, viņa uzreiz tika pieņemta kā savējā. Izau dzināti
trīs bērni, sirdi priecē astoņi mazbērni, viņu veiksmes, iz-
vēlētās profesijas.

Vieglu gadu kolhoza darbā nebija, taču tie bija arī
prieka un spēka gadi, varēja likt lietā iegūtās akadēmiskās
zināšanas un izmēģināt jaunradi. Jevģenija bija spējīga
galvenā zootehniķe. Darbu sarežģītu darīja kolhoza dau-
dzās nozares: cūkkopība, slaucamo govju ganāmpulki,
vistkopība un citas. Labi, ka vismaz mājās bija otrs tuvais
cilvēks, kurš vienmēr tevi saprata. Abi kopā audzināja
bērnus un daudz ceļoja: Polija, Čehoslovākija, Vidusāzijas
valstis un daudzviet citur ir būts un daudz redzēts. Jau
minēju, ka Sermo dzimta ir liela, notikuši arī dzimtas sa-

lidojumi, taču daudz ir arī draugu gan Latvijā, gan ārval-
stīs, kuri kļuvuši gandrīz par savējiem. Kad sākās «jaunie
laiki», Sermo ģimene izveidoja vienu no pirmajām zem-
nieku saimniecībām toreizējā Preiļu rajonā. Iepirka augst -
ražīgus lopus, slēdza dažādus līgumus un ļoti daudz pa-
pildus mācījās strādāt jaunajos apstākļos. Saņemtas ne-
skaitāmas atzinības, diplomi un balvas gan novada, gan
republikas mērogā.

Marija un Olgerts Bergmaņi iepazinās savā darba-
vietā – Preiļu pienotavas Krevu krejotavā. Marija strādāja
par piena savācēju, bet Olgerts bija piena mašīnas šoferis.
Jaunais vīrietis bija ļoti kārtīgs, un tieši tādu – centīgu un
strādīgu – viņš ieraudzīja jauno meiteni. Abi draudzējās,
vairāk iepazina viens otru un tad vēlāk domāja par kāzām.
Kāzās bijis neredzēts putenis – visi ceļi aizputināti, neviena
mašīna nevarēja izkustēties no vietas, tāpēc nācās vien
sēsties ragavās un braukt uz Silajāņu ciema padomi re-
ģistrēt savu laulību, toreiz abi «pa kluso» laulājušies Preiļu
baznīcā. Mūžs ieguldīts darbā un bērnos – izaudzināti un
izskoloti trīs bērni, aizkustināti zelta pāris runā par saviem
četriem mazbērniem. Var tikai apbrīnot Olgerta uzņēmību
dot bērniem ne tikai labu izglītību, bet arī mūzikas mīles-
tību, vedot ar personīgo mašīnu uz mūzikas skolu Preiļos.
Ģimene ļoti daudz arī ceļojusi – iepazītas Baltijas valstis,
Krievija, Baltkrievija un citas valstis. Zelta pāris sirsnīgi
stāsta par savā kopdzīvē pieredzēto un pārdzīvoto, bet
grūtie brīži ātri aizmirsušies, palicis vien būtiskākais – tā
ir Dieva svētība pār abu kopdzīvi. Abi daudz strādājuši,
taču vienmēr atraduši laiku arī saviem vaļaspriekiem –
sieva izšūšanai, adīšanai, sēņošanai, ogošanai un grāmatu
lasīšanai, bet vīrs – būvniecības darbiem un akordeona
spēlēšanai daudzu kāzās. Apbrīnas vērtas ir Olgerta valodu
zināšanas. Kā jaukā melodijā klausāmies viņa poļu valodā,
kuru pilnībā apguvuši arī viņa bērni.

Zelta un dimanta kāzās jubilāri saņēma daudzus jo
daudzus apsveikumus, tajā skaitā arī Riebiņu novada do-
mes dāvanas un priekšsēdētāja Pētera Rožinska suminā-
jumus.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
M. Litauniece

Zelta un dimanta kāzas Riebiņu novadā

Riebiņu novada dome 2018. gadā uzsāks realizēt darbības programmas «Iz-
augsme un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt pri-

vāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» trešās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā
pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašval-
dības» projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/013 «Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās
publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā» un projektu
Nr. 3.3.1.0/16/I/014 «Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruk-
tūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā».

Aizvadītā gada nogale Riebiņu novadā vairākām
stiprām mūsu ģimenēm bijusi ļoti īpaša, jo sa-

vas laulības jubilejas svinēja trīs zelta pāri un viens
dimanta pāris.
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DOMES LĒMUMI
16. janvārī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Skata jautājumus par īpašumiem
Izskatot domes sēdē lēmumprojektu par nekustamo īpašuma 

«Galēnu muiža», tika pieņemts lēmums privatizācijas un atsavināšanas
komisijai veikt īpašuma «Galēnu muiža», kurā ietilpst trīs ēkas un
apbūves zemes gabals no 0,40 ha līdz 0,50 ha platībā, īres tiesību iz-
soli.

Savukārt, izskatot Silajāņu pagastā esošo īpašumu «Skolas», uz
kura atrodas četras nedzīvojamās ēkas, bet zemes gabals ir kadastrāli
uzmērīts un reģistrēts Zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības
vārda, pieņemts lēmums nodot to atsavināšanai, bet privatizācijas un
atsavināšanas komisijai veikt atsavināšanas procedūru.

Apstiprina civilās aizsardzības komisijas sastāvu
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt Preiļu sadarbības

teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu, kurā Riebiņu novadu
iekļauts pārstāvēt novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

Veic grozījumus nolikumā
Novada domes deputāti domes sēdē nolēma papildināt nolikumu

«Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu novada domes darbi-
niekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos» ar
1.18 punktu šādā redakcijā: Būvvaldes vadītājam līdz 900 km.

Pagarina līgumu
Izskatot mednieku kolektīva «Trio» iesniegumu, domes deputāti

pieņēma lēmumu pagarināt 2014. gada 17. decembrī noslēgto līgumu
Nr. 6 par medību platību izmantošanu uz pieciem gadiem, izņemot
zemes vienību 2,55 ha platībā, jo tās īpašnieks ir fiziska persona.

Dzēš parādu
Pamatojoties uz 01.01.2010. MK noteikumu Nr. 1486 «Kārtība,

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti» 100. punktu, no
domes bilances jānoraksta debitora parāds, kuru nav iespējams pie-
dzīt, sēdē nolemts dzēst bezcerīgi atgūstamo debitoru parādu SIA
«SAU» – EUR 11 466,35 (SIA īpašnieks ir miris).

Veic grozījumus noteikumos «Par maksas 
pakalpojumiem sociālajā mājā «Rudenāji»»
Domes sēdē tika pieņemts lēmums atcelt Riebiņu nova da domes

21.10.2014. lēmumu Nr. 12 (protokola Nr. 19) «Par maksas pakalpo-
jumiem sociālajā mājā «Rudenāji»». 

Nolemts grozīt noteikumu «Par maksas pakalpojumiem sociālajā
mājā «Rudenāji» 1.1. punktu šādā redakcijā: «1.1. Šie noteikumi no-
saka samaksas kārtību par pakalpojumiem sociālajā mājā «Rudenāji»,
un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpo-
jumu.» Grozīt noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā: «2.1. Lai saņemtu
novada domes sniegtos pakalpojumus sociālajā mājā «Rudenāji»,
persona Riebiņu novada sociālajā dienestā iesniedz:». Grozīt 2.1.3.
apakšpunktu šādā redakcijā: «2.1.3. ja pakalpojuma veidu vēlas sa-
ņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem, iesniedz arī psihiatra
atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību (spec.
veidlapa)». Grozīt 2.6. un 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā: «2.6. lemj
par personai piemērotāko pakalpojuma veidu un pakalpojuma saņem -
šanas ilgumu; 2.7. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu / 
atteikumu, ja nodrošināt pakalpojumu ir pašvaldības pienākums».
Grozīt noteikumu 2.10. punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
«2.10.1. Atbrīvot no pakalpojumu maksas tos sociālās mājās «Rude-
nāji» iemītniekus, kuriem pensijas / invaliditātes pensijas apmērs ne-
pārsniedz 128,06 eiro vai kuriem ir piešķirts trūcīgās personas statuss;
2.10.2. Noteikt maksu par saņemto pakalpojumu tiem sociālās mājās
«Rudenāji» iemītniekiem, kuriem pensijas / invaliditātes pensijas ap-
mērs nepārsniedz 150 eiro, 10 % no ienākumiem; 2.10.3. Noteikt
maksu par saņemto pakalpojumu tiem sociālās mājās «Rudenāji» ie-
mītniekiem, kuriem pensijas / invaliditātes pensijas apmērs pārsniedz
150 eiro, 20 % no ienākumiem. 2.10.4. Noteikt maksu 25 eiro mēnesī
par krīzes istabu, kas atrodas 2. stāvā, izmantošanu, sākot ar 6. (sesto)
izmantošanas mēnesi». Grozīt noteikumu 3.1. punktu šādā redakcijā:
«3.1. ja persona neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem pakalpojumu
saņemšanas nosacījumiem;».

Piešķir līdzfinansējumu projektam
Vienbalsīgi tika pieņemts lēmums projekta «Digitalizētas muzeja

ekspozīcijas izveide, krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodroši-
nāšana» atbalstīšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu EUR 1500
apmērā, līdzekļus paredzot 2018. gada budžetā.

Projekta ietvaros, kurš tiks iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas «Muzeju nozares attīstības programma» projektu
konkursā, paredzēts «atdzīvināt» vienu no Roberta Mūka rakstām-
mašīnām – tiks atskaņota rakstāmmašīnas klaboņa un uz sienas vien-
laikus projicēts R. Mūka teksts. Telpā tiks uzstādīta R. Mūka holo-
gramma, kas atskaņos autora dzīves filozofiju, idejas un diskusijas,
tā radot autora klātbūtnes efektu.

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

Par zvejas limitu izmaiņām Riebiņu
novada iekšējos ūdeņos 2018. gadā

Riebiņu novada dome informē par zvejas tīklu limitiem Riebiņu novada ūdenstilpēs. No 2018. gada 
1. janvāra Riebiņu novada ūdenstilpēs zvejas tīklu limiti būs šādi: Bicānu ezerā – 575 m (tikai murdi), Ka-
tegrades ezerā – 375 m, Rušona ezerā – 4630 m (tikai murdi), Salmeja ezerā – 315 m un Zolvas eze rā –
1094 m, bet pārējos ezeros tīklu limiti paliek nemainīgi, tas ir saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
23. decembra noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos» 3.11. punktu, kas nosaka, zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri
nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un, kuros rūpnieciskā zveja, saskaņā ar zveju regulējošiem
normatīvajiem aktiem, nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu,
ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

Zvejas  limiti Riebiņu novada  iekšējos ūdeņos 2018. gadā

Maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 918 «Noteikumi par ūdenstilpju un rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību» 1.4 punktā noteikto maksu par rūp-
nieciskās zvejas rīku limita vienību un pamatojoties uz domes 19.04.2016. sēdes lēmumu Nr. 6&3 «Par
rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu»:

1.1. Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 5,70;
1.2. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 19,92;
1.3. Zivju murds ar sētu, virs 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 56,92.
Iesniegumus par Riebiņu novada ūdenstilpju zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam iesniegt

Riebiņu novada domē līdz 2018. gada 1. martam. Iesniegumus sūtīt: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu no -
vads, LV–5326. Tālrunis: +371 65324376, +371 25918877; fakss: +371 65324375; e-pasts: riebini@riebini.lv 

Riebiņu novada dome

Publiskie ezeri:
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to iz-
mantošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē
privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk
kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu. 
Bicānu ezers 575 m – 19 murdi (katrs pa 30 m), zvejas tīkli nav atļauti
Rušona ezers 4630 m – 154 murdi (katrs pa 30 m)

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij: 
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izman -
tošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam
pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvē -
rumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu li mitu
nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita;

Jašas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Kategrades ezers 375 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Eikša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Kaučera ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Lielais Kurtoša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Lielais Salkas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Mazais Salkas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Salmeja ezers 315 m (viena zvejas tīkla limits 30 m garumā vai 1 murds)
Zolvas ezers 1094 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Lielais Ostrovas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Mazais Kurtoša ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Pieniņu ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Spuldziņu ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)
Mazais Ostrovas ezers 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 2 tīkli pa 15 m)

Privātie ezeri:
01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 «Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to iz-
mantošanas kārtību iekšējos ūdeņos» 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē
privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam
pēc skaita nepārsniedz divus 15 metrus garus tīklus. 

Lielais Kurtoša ezers 48,8 ha; 75 m (viena zvejas tīkla limits 15 m garumā, vienai personai 
Stupānu ezers  32,0 ha; 2 tīkli pa 15 m)
Sedeža ezers 27,1 ha; 
Asaru ezers  10,4 ha; 
Limaņu ezers 7,2 ha; 
Meiraukas ezers  5,2 ha; 
Rubeņu ezers  5,1 ha; 
Palšas ezers  4,3 ha; 
Markovas ezers  2,5 ha; 
Gluhoje ezers  2,0 ha; 
Kovšika ezers 1,8 ha; 
Madžutiņa ezers  1,6 ha; 
Vašeiņa ezers  1,5 ha; 

Feimaņu ezers 64 murdi 
(apsaimnieko Rēzeknes Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam 
novada pašvaldība) vērsties Rēzeknes novada pašvaldībā.
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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 FEBRUĀRĪ
Riebiņu KC
F 9. februārī plkst. 22.00 balle, uz dejām aicina grupa

«Ginc & Es» un Aldis Kise. Gaismu šovs un mega karsts
disko kopā ar DJ Rūdi. Ieejas maksa – EUR 4, pēc 
plkst. 23.00 – EUR 5.

F 16. februārī plkst. 19.00 Valentīndienas noskaņu kon -
certs. Plkst. 22.00 balle, īpašie viesi – grupa «Transleiteris».
Enerģiski deju ritmi nakts garumā kopā ar DJ Artis Skrūz-
manis un DJ Rūdis. Būs iespēja rezervēt galdiņu. Ieejas
maksa – EUR 4, pēc plkst. 22.30 – EUR 5.

F 18. februārī plkst. 15.00 viesosies Baltinavas pagasta
dramatiskais kolektīvs «Palādas» ar teātra izrādi «Ontons
i Anne». Būsiet mīļi gaidīti visu mīlētāju svētku noskaņās
ielūkoties Ontana un Annes ģimenes dzīves piedzīvoju-
miem bagātajos notikumos – smieklu un jautrības netrūks.
Ieejas maksa – EUR 2.

F 26. februārī plkst. 10.30 Riebiņu novada skatuves ru -
nas konkurss un vokālo ansambļu skate «Balsis».

Galēnu KN
F 8. februārī plkst. 15.00 par godu Latvijas simtgadei

Askolda Saulīša filma «Astoņas zvaigznes». Ieeja – bez
maksas.

Galēnu pamatskolas sporta zāle
F 17. februārī plkst. 10.00 novusa sacensības.

Silajāņu KN
F 18. februārī plkst. 13.00 Masļeņicai veltīta pēcpusdiena.

Sīļukalna KN
F 10. februārī plkst. 22.00 grupa «Tranzīts». Pirms un

pēc koncerta – DJ Ralfs. Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst.
23.00 – EUR 5.

F 13. februārī plkst. 10.00 radošā darbnīca kulinārijā. Da-
lību radošajā darbnīcā pieteikt pie kultūras nama vadītājas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 6. februāra Daces Ormanes radošo darbu izstāde

«Izlaušanās».
F 14. februārī – Ēnu diena. Iepazīšanās ar bibliotekāru

darbu.
F 17. februārī plkst. 13.00 rotaļu pēcpusdiena visiem

interesentiem «Spēļu juceklis». 
F 22. februārī plkst. 16.00 tikšanās ar novada domes

sabiedrisko attiecību speciālistu Rolandu Nagli no cikla:
ceļojuma piezīmes – Francijas šarms.

F 24. februārī plkst. 13.00 animācijas filmu diena.
F 28. februārī plkst. 16.00 skaļās lasīšanas cikls visiem

interesentiem.

Ar visiem februārī 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/riebinubiblio-
teka/  un http://facebook.com/riebinubiblioteka 

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

Mācību ekskursija
«Tirdzniecības centra

veiksmes stāsts»
9. janvārī Sīļukalna un Dravnieku pamat-

skolu 7.–9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā
uz TC «Ūga» Preiļos, lai iepazītos ar vietējo uzņē -
mēju Ingūnas un Aigara Zīmeļu radīto un unikā -
lo tirdzniecības uzņēmumu, tajā nodarbinātajām
profesijām, gūtu priekšstatu par uzņēmēja darba
specifiku, izaicinājumiem un riskiem mūsu reģio -
nā, kā arī izmēģinātu sevi praktiskā darbībā –
paši savām rokām pagatavotu picu. Pasākums
tika organizēts ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs» ietvaros. 

Ekskursijas laikā skolēni iepazina tirdzniecības
centra pārtikas veikala darba ikdienu, tajā nodarbi-
nātās profesijas, klausījās interesantu un aizraujošu
Aigara Zīmeļa stāstījumu par uzņēmējdarbības
priekšrocībām un izaicinājumiem, par uzņēmējam
nepieciešamajām rakstura īpašībām, prasmēm un
zināšanām, uzsverot, ka zināšanas ir jebkura darba
rezultāta veiksmes pamatā, bagātīgi ilustrējot ar
konkrētiem piemēriem no dzīves un uzņēmējdarbī-
bas ikdienas, kā arī aicinot skolēnus apgūt pamatzi-
nāšanas fizikā, matemātikā un ķīmijā jau skolas
solā, jo, kā norādīja A. Zīmelis, tieši tās ir mūsu
dzīves pamatu pamats. Skolēni tika iepazīstināti ar
tādām TC nodarbinātajām profesijām kā: apsargs,
zāles darbinieks, noliktavas darbinieks, mārketinga
speciālists, pārtikas tehnologs, gaļas izcirtējs, ka-
sieris u.c. Tirdzniecības zāles apmeklējuma beigās
katram interesentam tika dota iespēja praktiski iz-
mēģināt sevi kasiera darbā – iepazīties tuvāk ar
kases aparātu, noskenēt preces, apkalpot pircējus.

Tā kā tirdzniecības centrā darbojas arī picērija,

šeit visus laipni sagaidīja SIA «Picu bode» valdes
locekle Aija Vanaga, kura arī iepazīstināja ar šeit
nodarbinātājām profesijām (pavārs konditors, vies-
mīlis, apkopējs, pavāra palīgs, picērijas vadītājs) un
picērijas darba specifiku. Skolēni ar interesi vēroja
pavāres konditores picas pagatavošanas paraugde-
monstrējumus un klausījās aizraujošo stāstījumu par
darba niansēm. Beidzot tika dota iespēja arī katram
pašam izmēģināt savu roku picas pagatavošanā un
pārliecināties, vai tas, ko tikko skatīja ar acīm un
kas šķita vienkārši izdarāms, ir tikpat vienkārši rea-
lizējams, arī pašam to darot. Izrādījās, ka tomēr ir
nepieciešamas zināmas prasmes un iemaņas, lai pica
izdotos akurāta un pircējam pievilcīga ne tikai pēc
garšas, bet arī izskatītos labi. Bet beigās, nogaršojot
pašu gatavoto picu, katram tā šķita vislabākā, vis-
skaistākā un visgaršīgākā.

Lolita Šmukste, 
pedagoģe – karjeras konsultante

Aizvadītajā gadā Riebiņu
novada centrālā bibliotēka sa-
darbībā ar Riebiņu novada
domi īstenoja kopīgu virtuālo
lasītveicināšanas projektu bēr-
niem un jauniešiem «Lasi kopā
ar mani», kurā aicināja ikvienu
novada bērnu vai jaunieti dalī-
ties iespaidos par grāmatu, kas
katram vismīļākā.

Iesūtītie darbi ik mēnesi tika
publicēti Riebiņu novada mājas-
lapā www.riebini.lv, bibliotēku
portālā www.biblioteka.lv un so-
ciālajos tīklos www.draugiem.lv/
riebinubiblioteka, www.face-
book.com/riebinubiblioteka. Kon-
kurss ieguva lielu atsaucību un
interesi, bērni un jaunieši labprāt
dalījās ar saviem iespaidiem par
sirdij tuvāko un mīļāko grāmatu.

Sirsnīgs paldies bērniem un
jauniešiem, kas atsaucās projek-
tam, par drosmi un atsaucību, un
tie ir: Viktorija Nagle, Anna Ma-

rija Vilcāne, Emīls Bramanis,
Viktorija Pauniņa, Evelīna Ru-
maka, Lāsma Jurkāne, Anastasija
Leitāne, Oskars Pokšāns, Katrīna
Nagle, Dana Patrejeva, Romans
Zagrebajevs un Arvis Struks!

Paldies Riebiņu novada do-
mei par sadarbību, īstenojot šo
projektu!

Svetlana Zahareviča, 
Riebiņu novada centrālās

bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Virtuālā lasītveicināšanas projekta «Lasi kopā ar mani!» dalībnieki.

Pašu pagatavotā pica garšo vislabāk.

Vispirms skolēniem tika dota
iespēja vērot maiznieka darbu
maizes cepšanas cehā. Saimniece
pastāstīja, kas pašlaik notiek, ko
un kāpēc dara maizes cepēji, iepa -
zīstināja 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 pie-
saistītu pircēju uzmanību. Tika
uzsvērts arī tas, ka, sadalot mīklu,
katrs pikucītis ir jānosver. Tas ne-
pieciešams tādēļ, lai būtu godīgi
gan pret pircējiem (maizes kuku-
lītis nebūtu par mazu), gan arī pret
sevi (ja sāks cept lielākus klaipi-
ņus par paredzēto, ceptuve neva-
rēs pastāvēt – nebūs naudas dar-
binieku algām un nevarēs nomak-
sāt nodokļus). 

Tālāk sekoja pats interesantā-
kais process – praktiskā nodar-
bība, kurā katrs skolēns profesio-

nālu maizes cepēju vadībā pats
mācījās izveidot savu rudzu mai-
zes kukulīti, iemācījās galvenos
nosacījumus, kas jāievēro, lai
maizīte izdotos garda un skaista.
Galvenais nosacījums – kukulītis
jāveido ar lielu mīlestību un do-
mājot labas domas. Lai pēc tam
varē tu atpazīt tieši savu kukulīti,
tie tika izrotāti ar latvju rakstu zī-
mēm. 

Kamēr maizīte atradās krāsnī,
skolēni klausījās Vijas Kudiņas
aizraujošo 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 kā-
das 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 pie-
dāvāja vairāku maizes šķirņu de-
gustāciju, aicināja izgaršot katru
šķirni, mācīja pareizi ēst rudzu
maizi, lai atklātu tās garšu buķeti.
Tikmēr bērnu veidotie klaipiņi
bija izcepušies un burvīgā siltas
maizes smarža piepildīja visu
telpu. Pateicoties maizē ierakstī-
tajām zīmēm, katrs viegli varēja
atrast savu kukulīti. Neizsakāms
prieks bija lasāms bērnu acīs, pa-
ņemot silto klaipu rokās un sap-
ņojot par to, kā to varēs aizvest
mājās un uzcienāt vecākus, brāļus
un māsas. Šī noteikti būs pati gar-
šīgākā un labākā maizīte, ko viņi
ēduši līdz šim.

Pedagoģe – karjeras konsultante 
Lolita Šmukste

Kopīgi tiek veidoti maizes klaipiņi – cienasts mājiniekiem.

Profesiju darbnīca «Mēs – maiznieki»

Aizvadītā gada beigās Riebiņu vidusskolas 3. un 4. klašu sko-
lēni kopā ar savām audzinātājām – Silviju Avotiņu, Līgu Jermo-
loviču un karjeras konsultanti Lolitu Šmuksti devās uz Aglonas
Maizes muzeju, lai piedalītos profesiju darbnīcā «Mēs – maiz-
nieki», kas tika organizēta ESF projekta Nr. 8. 3. 5. 0/16/I/001
«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestā -
dēs» ietvaros. Viesus sagaidīja un profesiju darbnīcu vadīja at-
raktīvā muzeja saimniece Vija Kudiņa.

Lasi kopā ar mani!


