Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

Pašvaldība izsludina grantu konkursu
uzņēmējdarbības veicināšanai

Riebiņu novada dome ir izsludinājusi grantu konkursu «Attīstība Riebiņiem» Riebiņu novada iedzīvotājiem, kuri vēlas
uzsākt uzņēmējdarbību vai kļūt par pašnodarbinātām personām, kā arī jaundibinātiem komersantiem, kuri jau ir uzsākuši saimniecisko darbību ne ilgāk kā vienu gadu un kuri atbilst konkursa nolikuma prasībām.
Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, veicināt komercdarbības attīstību novada teritorijā, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošināt jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu
veidošanu.
Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 20. aprīļa līdz 2017.
gada 2. jūnijam.
Ar Konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības interneta
vietnē www.riebini.lv vai Riebiņu novada domē, Attīstības un plānošanas daļā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 65324379 vai elektroniski inese.jakovele@riebini.lv.
2017. gadā kopējais konkursa finansējums ir EUR 8000,00, kur
pretendentam viena projekta īstenošanai nepārsniedz EUR 2000,00.
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Aizvadīta Lielā Talka Riebiņu novadā

Katru gadu ir notikums –
Lielā Talka, kas cilvēkus visā Latvijā apvieno vienas idejas vārdā – Latvijai ir jākļūst par viszaļāko valsti. Lai šo ideju realizētu, nepieciešams iesaistīties
daudziem desmitiem, simtiem
un tūkstošiem iedzīvotāju. Un
ar gandarījumu jāatzīst, ka
22. aprīlī – Lielās Talkas dienā –
arī Riebiņu novadā bija daudz
entuziastu, kuri nenobijās no laikapstākļiem, bet aktīvi iesaistījās
novada teritoriju sakopšanā.
Kopumā novadā līdz talkas
dienai tika pieteiktas 10 talkošanas
vietas, taču daudzviet, kā tas bijis arī iepriekš, iedzīvotāji talkoja
gan oficiāli izsludinātajā Lielās
Talkas dienā, gan pirms un pēc
tās, sakopjot savus īpašumus.
Par tradīciju ir kļuvis, ka Sīļukalna mednieki sakopj autoceļa
nomales. Tā mednieku biedrība
«Ošasmala» piedalījās lielceļa Rudzāti–Stirniene posma Aizpurieši–Kassalieši un meža ceļa Aizpurieši–Vilciņi ceļmalu uzkopšanā,
bet ceļa posmā Sīļukalns–Čaunāni
talkoja mednieku kolektīvs «Duplets». Arī ciemata centrā rosījās
talcinieki. Tāpat tika sakopts Galēnu, Silajāņu ciemata centrs un
Červoniku apkārtne Silajāņu pagastā. Savukārt Rušonas pagastā
tika sakopta Ondzuļu un Gailīšu
kapsēta, tāpat savākti atkritumi
Aglonas stacijā, Kastīres ciematā
un Kaučera ezera krastā.
Novada centrā – Riebiņu ciematā – šogad tika nolemts sakopt
teritoriju ap kapsētu un avotiņa
apkārtni aiz SIA «3 Vītolu staļļi».
Vietā, kur daudzi ciemata iedzīvotāji dodas paņemt avota ūdeni,
diemžēl bija atrodams arī ļoti
daudz dažādu atkritumu: plastmasas pudeles, papīrs, izsmēķi.
Izdevās uziet pat televizoru un
mikroviļņu krāsni. Kopumā visā
novada teritorijā tika savākti 496

Esam sakopuši apkārtni Riebiņu ciematā, kur čalo avota ūdens. Šajā talkošanas vietā pieteicās jaunieši un talkoja arī novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis.

maisi ar atkritumiem, kas ir mazāk nekā pērn, taču jāatzīst, ka
arī mēs varētu vairāk rūpēties par
vidi, to nepiesārņojot.
Un tomēr milzīgs gandarījums
un paldies jāsaka visiem tiem entuziastiem, labprātīgajiem un aktīvajiem novada iedzīvotājiem –
talciniekiem, organizētājiem un
atbildīgajiem, kuri iesaistījās Lielajā Talkā 2017. Īpašs paldies jāsaka koordinatoriem pieteiktajās
talkošanas vietās: Dainim Alžānam,
Ivetai Plintai, Annai Vanagai, Ingai Jurkānei, Parfirijam Ivanovam,
Arnim Opolajam, Voldemāram Teilānam, Vitālijam Slūkam un Lienei Ustupei.
Jāpiebilst, kā katru gadu, ļoti
operatīvi tās pašas dienas pēcpusdienā novadā strādājošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Ekolatgale» nogādāja
Lielās Talkas ietvaros savāktos atkritumus Dienvidlatgales reģiona
atkritumu noglabāšanas poligonā.
Tāpat jāpiebilst, ka pašvaldības
kārtībnieki arī turpmāk pastiprināti
pievērsīs uzmanību un centīsies
noskaidrot tās personas, kas ļaunprātīgi atkritumus izved un izgāž

tiem neparedzētā vietā. Kārtībnieki
arī atgādina, ka katra nekustamā
īpašuma īpašnieks vai lietotājs ir
atbildīgs par sadzīves atkritumu
savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošas teritorijas. Tādēļ arī pašvaldības informatīvā izdevuma «Riebiņu Novada
Ziņas» aprīļa numurā tika publicēts
atgādinājums par nepieciešamību
noslēgt līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu, kā arī pateikties
tiem iedzīvotājiem, kuri jau ir
laikus noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Sīkāka
informācija par atkritumu līguma
noslēgšanu ir pieejama Riebiņu
novada domē, kā arī pagasta teritoriālajās pārvaldēs.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK)
75. panta 2. daļu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā uzliek
naudas sodu, fiziskām personām
sākot no EUR 70,00 līdz 700,00.

Izlaidumi novada izglītības iestādēs

R. Naglis,
Lielās Talkas koordinators
Riebiņu novadā

Riebiņu PII «Sprīdītis» – 1. jūnijā plkst. 16.00.
Rušonas pamatskolā – 9. jūnijā plkst. 18.00.
Riebiņu vidusskolā 9. klases izlaidums – 9. jūnijā plkst. 18.00.
Galēnu pamatskolā – 10. jūnijā plkst. 18.00
Dravnieku pamatskolā – 10. jūnijā plkst. 19.00.
Riebiņu vidusskolā 12. klases izlaidums – 17. jūnijā plkst. 17.00.

Realizēts projekts gaismas aparatūras iegādei un uzstādīšanai novada kultūras namos
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
ietvaros Riebiņu novada dome ir realizējusi projektu «Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas
kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos».

Projekta ietvaros ir iegādātas un
uzstādītas mūsdienu prasībām atbilstošas gaismas iekārtas Riebiņu novada
kultūras centrā, Silajāņu, Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku kultūras namā un
Rušonas tautas namā. Projekta rezultātā
ir iegādāta jauna, moderna un mūsdienīga gaismas aparatūra. Mūsdienīgu
un kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšanai tiks izmantotas modernās
tehnoloģijas, kas saistītas ar gaismas
specefektu radīšanu, tiks nodrošināta
kvalitatīva apgaismošana kultūras pasākumos novada kultūras namos, vei-

cināta jaunu sabiedrisko aktivitāšu veidošana, kas savukārt uzlabos dzīves
kvalitāti lauku iedzīvotājiem. Jauniegādātās gaismas iekārtas pilnveidos kultūras pasākumus ar daudz mūsdienīgāku
apgaismojumu.
Lai uzlabotu kultūras pasākumu
kvalitāti Riebiņu novada kultūras namos,
ir iegādāti: Beam tipa efektstarmetis –
šaura leņķa efektstarmetis ar zīmējumiem
un prizmu; LED beam tipa efektstarmetis
– energoefektīvs šaura leņķa kustīgs
efektstarmetis; PAR tipa prožektors ar
gaismas diodēm – daudzkrāsains ener-

goefektīvs prožektors skatuves izgaismošanai; multipar tipa prožektors ar
gaismas diodēm – paredzēts skatuves
izgaismošanai no priekšas; signāla sadalītājs splitters – DMX signālsadalītājs
uz vairākām izejām; DMX signāla atkārtotājs – paredzēts gaismu sistēmas
kontrolēšanai papildus drošībai, kad
gaismu pults nedarbojas; 600W Hazer
machine – miglas ģenerators (paredzēts
gaismas staru paspilgtināšanai); LED
A39Pixel ball Driver Bar: KB-200 – paredzēts LED Pixel bumbu palaišanai;
LED Pixel balls – vizuālais noformējums
skatuvei.
Projekta rezultātā ieguvēju mērķauditorija ir Riebiņu novada kultūras pasākumu apmeklētāji – aptuveni 20 000
(2015. gadā novada kultūras pasākumus apmeklēja 16 508 cilvēki) – un
amatiermākslas pašdarbības kolektīvu
349 dalībnieki, bet projekta netiešā mērķauditorija ir visi pasākumu apmeklētāji,
neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģeogrāfiskās piederības un dzīves stila.

Pēc projekta īstenošanas Riebiņu
novada kultūras nami nodrošinās nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, apzinot vietējās
unikālās vērtības un nododot tālāk to
veidošanas prasmes, kā arī palielinās
pašdarbības kolektīvu darbību un nodrošinās patīkamāku profesionālās
mākslas kolektīvu, viesizrāžu, koncertu
un izstāžu uzņemšanu.
Riebiņu novada dome apliecina,
ka projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam
mērķim būs vismaz 5 gadi pēc projekta
īstenošanas. Riebiņu novada domei
projektā iegādātā aparatūra būs jauninājums, kas bagātinās kultūras namu
sabiedrisko dzīvi.
Tāpat pašvaldība plāno radīt jaunu
darba vietu – apgaismotājs, jo tas ir
nepieciešams, lai kultūras nami tiktu
nodrošināti ar tehnisko darbinieku,
kurš būs atbildīgs par pasākumu apgaismošanu un būs kvalificēts veikt attiecīgos pienākumus. Turklāt pašvaldība

no 2016. gada 1. jūnija ir iesaistījusies
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras projektā «Proti un dari»,
kura ietvaros ir plānots iesaistīt jauniešus
no sociāli mazaizsargātām grupām
gan kultūras pasākumu organizēšanā
kā brīvprātīgos, gan plānoti arī iekļaujošie pasākumi, iesaistot šo grupu jauniešus kultūras pasākumu apmeklēšanā, pašdarbības iniciatīvu īstenošanā.
Projekta kopējās izmaksas: EUR
46 723,30, tajā skaitā attiecināmās izmaksas – EUR 38 630,00 un neattiecināmās izmaksas – EUR 8112,30. Pieprasītais publiskais finansējums (% no
attiecināmajām izmaksām) – 90 %.
Privātais finansējums (% no attiecināmām
izmaksām) – 10 %. Pieprasītais publiskais finansējums (ES un Latvijas
valsts līdzdalība) no attiecināmajām izmaksām – EUR 34 767,00
Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļa

Pašvaldību vēlēšanas 2017

2.

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas,
kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība
noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Iecirkņu darba laiks
pašvaldību vēlēšanu dienā ir no plkst. 7.00 līdz 22.00.
Riebiņu novadā darbosies 6 vēlēšanu iecirkņi: iecirknis Nr. 715 – Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes
ēka, kultūras nams; iecirknis Nr. 718 – Riebiņu novada domes ēka; iecirknis Nr. 720 – Rušonas pamatskola; iecirknis Nr. 722 – Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes ēka, kultūras nams; iecirknis Nr. 723 –
Sīļukalna pagasta kultūras nams un iecirknis Nr. 724 – Stabulnieku kultūras nams.
Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš. 31.maijā: no plkst. 17.00
līdz 20.00; 1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00; 2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00. Vēlētāji, kuri veselības
Pašvaldību vēlēšanās reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Riebiņu novadā:

Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

1.
2.

Juris Sparāns
Andrejs Zagorskis

3.

Arnis Vulāns

1968

4.

Ivans Beļajevs

1973

5.

6.

7.
8.

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Viktors Boļšakovs

Jeļena Zabalujeva

Jānis Joksts
Fredis Bergmans

Vārds, uzvārds

Pēteris Rožinskis
Arnis Opolais
Ilga Pokšāne
Maigonis Mediņš
Jāzeps Ivanāns
Aigars Trūps
Margarita Krole
Inese Kunakova
Dina Staškeviča
Janīna Šelegoviča
Marija Bernāne
Jeļena Harlamova
Aina Tumašova
Marija Giluče
Dainis Alžāns

1963
1964

1966

1986

1961
1972

Dzimšanas gads

1958
1961
1986
1963
1959
1973
1955
1965
1968
1959
1955
1972
1957
1970
1971

16. Elvīra Strautmane

1960

17. Alberts Upenieks
18. Inguna Rubane

1955
1965

Nr.

Vārds, uzvārds

1.

Āris Elsts

2.
3.

Andris Pastars
Ārija Pudule

4.

5.

Silvija Dreijere

Dzimšanas gads

Dzīves vieta

Dzīves vieta

Riebiņu novads
Riebiņu novads
Vārkavas novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads

Dzīves vieta

Preiļu novads

1969
1963

Riebiņu novads
Riebiņu novads

Riebiņu novads

Riebiņu novads

12. Arvīds Tjarvja

1982

Riebiņu novads

13. Ivans Daņilovs
14. Agris Bečs

15. Jānis Laizāns
16. Juris Damba
17. Valdis Meluškāns

1971
1957
1997
1965
1965
1994

1971
1976

1953
1992
1983

Latvijas Zaļā partija

Pabeigtās izglītības iestādes, specialitātes

LLA 1989, agronomija
Višķu sovhoztehnikums, 1981, agronoms
Latvijas Universitāte, 2011, komunikāciju zinātne
Bebrenes sovhoztehnikums, 1982, veterinārija
Maltas sovhoztehnikums, 1978, zootehniķis
Ogres lauksaimniecības skola, 1991, vidējā speciālā
RMI, 1985, ārstniecības fakultāte
LU, 1988, vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte
LU, 2000, skolotāja
DPI, 1985, vidusskolas bioloģijas skolotāja
DPI, 1986, pedagoģijas maģistrs, vidusskolas bioloģijas skolotāja
LU, 2007, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Malnavas sovhoztehnikums, 1975, grāmatvede
Preiļu kooperatīvā vidusskola, 1989, pārdevēja
Rēzeknes profesionāli tehniskā vidusskola, 1989, galdnieka namdara
specialitātē, kvalifikācija – galdnieks namdaris
Riebiņu novads Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola, 2010, profesionālais
bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija
Riebiņu novads LLA, 2007, Meža fakultāte, specialitāte – inženieris
Riebiņu novads LU, 2007, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

1971

Ineta Anspoka
Ārija Broka
Ričards Kraupša
Pēteris Pastars
Jānis Broks
Atis Ivanovs

Darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās statuss

Pabeigtās izglītības iestādes, specialitātes

Riebiņu novads Višķu sovhoztehnikums, 1982, tehniķis – mehāniķis
ZS „Cīrulīši" īpašnieks, Riebiņu novada domes deputāts, biedrības „Silajāņi” biedrs
Preiļu novads
DPI – fizikas-matemātikas skolotāja kvalifikācija, 1989, DPU – psihologa Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs; Preiļu novada Vakara (maiņu)
praktiķa kvalifikācija, 1996, DPU – maģistra grāds psiholoģijā, 1996
un neklātienes vidusskolas skolotājs; Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums” struktūrvienības Preiļi skolotājs; Latvijas vecāku
apvienības „VISI” valdes loceklis
Riebiņu novads Višķu sovhoztehnikums, 1987, tehniķis – mehāniķis; Malnavas
Bezdarbnieks
koledža, 2010, studijas 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības
programmā „Autotransports”. Kvalifikācija: „Autoservisa speciālists”
Riebiņu novads Jaunaglonas lauku skola, 1991, traktortehnikas vadītājs, autoatslēdznieks VAS „Latvijas Pasts” pastnieks-automobiļa vadītājs;
mednieku biedrības „Rauda” valdes priekšsēdētājs
Preiļu novads
Daugavpils Universitāte, 2006, izglītības un vadības fakultāte, mājturības Preiļu novada Izglītības pārvaldes skolotājs – karjeras konsultants;
skolotāja kvalifikācija, bakalaura profesionālais grāds izglītībā
Preiļu novada BJC pulciņa skolotājs
Riebiņu novads Daugavpils Universitāte, 2011, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja,
RTRIT (Rīgas Tūrisma un radošas industrijas tehnikums) ķīmijas skolotāja
kvalifikācija – profesionālais maģistra grāds
Aglonas novads Ogres 32 PPTV, 1979, šoferis, autoceltņa vadītājs
ZS „Darbiņi” īpašnieks
Riebiņu novads Daugavpils mūzikas vidusskola, 1991, pilnu kursu pūšamo un sitamo
Riebiņu novada KC vadītāja vietnieks saimnieciskajā daļā
instrumentu (trompete) specialitātē. Piešķirta kvalifikācija pašdarbības
orķestra vadītājs, mākslinieks, pedagogs

Valdis Ūzuliņš

6.
7.
8.
9.
10.
11.

stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju
var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 3. jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs ir
reģistrēts savā iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šī gada
5. martā). Lai informētu vēlētājus par iecirkni, kurā jābalso, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde no
22. līdz 24. martam katram vēlētājam uz deklarētās dzīvevietas adresi nosūtīja paziņojumu par vēlēšanām.
Paziņojums nav balsošanas dokuments, tam ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojums nav saņemts vai ir
nozaudēts, noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni var arī internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
mājaslapā vai pa tālruni 67049999 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, vēlēšanu dienā, 3.jūnijā – no
plkst. 7.00 līdz 22.00).

Latvijas Reģionu Apvienība, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

1976

1969

2017. gada maijs

Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads

Riebiņu novads
Riebiņu novads

Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads

Darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās statuss

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs
Riebiņu novada kultūras centra vadītāja
ZS „Ozollejas” darbinieks un īpašnieks; Riebiņu novada domes deputāts
ZS „Ivanānu mājas” īpašnieks; Riebiņu novada domes deputāts
SIA „Kontakts Preiļi” līdzīpašnieks
Margaritas Kroles ģimenes ārsta prakse, ārste; Riebiņu novada domes deputāte
SIA „Līkloči GP” valdes locekle; Riebiņu novada domes deputāte
Rušonas tautas nama vadītāja; Riebiņu novada domes deputāte
Rušonas pamatskolas direktore
Sīļukalna pamatskolas direktore, Riebiņu novada domes deputāte
Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja
Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste
Riebiņu novada Pieniņu bibliotēkas vadītāja
Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs
Riebiņu novada bāriņtiesas locekle
SIA „Alberts GS" dolomīta karjera vadītājs; Riebiņu novada domes deputāts
SAC „Rušona” vadītāja

«LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»

Pabeigtās izglītības iestādes, specialitātes

Darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās statuss

Preiļu 1. vidusskola, 1994, vidējā izglītība; Rēzeknes Augstskola, 2001, Riebiņu novada domes izpilddirektors; Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma
bakalaura grāds ekonomikā; Rēzeknes Augstskola, 2001, Ekonomista ar privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
specializāciju uzņēmējdarbības tiesībās kvalifikācija; Latvijas Universitāte,
2003, Maģistra grāds vadībzinātnē; Latvijas Policijas Akadēmija, 2008,
Jurista kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds publiskajās tiesībās
LLU, 1996, veterinārārsts
Privātprakse, veterinārārsts; Riebiņu novada domes deputāts
LVU, 1986, filoloģe; Daugavpils Universitāte, 2000, vēstures skolotāja
Riebiņu vidusskolas skolotāja, Dravnieku pamatskolas skolotāja,
Riebiņu novada domes deputāte
LLU, 1993, lopkopības tehnoloģe
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
Lopkopības nodaļas vadītāja; ZS „Bitītes" īpašniece
Rēzeknes Augstskola, 2007, profesionālais bakalaura grāds vides
SIA „KORINTE V” valdes loceklis
aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija
DPU, 1993, skolotāja; DPU, 2000, maģistra grāds izglītības zinātnē
Riebiņu vidusskolas direktore; Riebiņu novada domes deputāte
LLU, 1980, zootehniķe; Rēzeknes Augstskola, 2007, vadības zinātņu maģistrs Lauksaimniecības datu centra vecākā referente
Preiļu Valsts ģimnāzija, 2016, vidējā izglītība
Banku Augstskolas students
Višķu sovhoztehnikums, 1984, agronoms
SIA "OKA PLUS" lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Rīgas speciālā milicijas skola, 1988, jurista kvalifikācija
Riebiņu novada dome, kārtībnieks
Preiļu Valsts ģimnāzija, 2013, vidējā izglītība
Biznesa augstskolas Turība students; Citadele banka, akciju sabiedrības
privātais finanšu konsultants
Jaunaglonas arodvidusskola, 2001, lauksaimniecības tehnikas
SIA EUROCASH1 apsargs
mehāniķis, atslēdznieka kvalifikācija
Baltijas Starptautiskā Akadēmija, 2001, finansista kvalifikācija un
ZS „Viktorija" īpašnieks
bakalaura grāds finanšu vadībā
Preiļu 1. vidusskola, 1994, vidējā izglītība; LLU, 1998, kokapstrādes
SIA „KANKUĻI TIMBER" valdes priekšsēdētājs
tehnologs-inženieris
Jelgavas LLA, 1981, agronoma specialitāte
Preiļu novada domes darba aizsardzības speciālists
Malnavas koledža, 2012, lauku īpašumu apsaimniekotājs
LLU students
Preiļu Valsts ģimnāzija, 2002, vidējā izglītība
SIA „M13” saimniecības daļas vadītājs

2017. gada maijs
Nr.

Vārds, uzvārds

1.

Jānis Kupris

2.
3.
4.
5.
6.

Jānis Šņepsts
Andrs Sondors
Tālivaldis Saulītis
Viktors Golubevs
Valdis Balodis

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ilmārs Skutelis
Svetlana Ruča
Arvīds Sprindžs
Osvalds Bečs
Valdis Vulāns
Visvaldis Vēvers
Sanita Dambiniece

14. Kristaps Puduls

15. Elmārs Priede

16. Andris Selickis
17. Airita Ūdre-Kudeika
18. Iveta Amosova

Nr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vārds, uzvārds

Ivans Ludāns

Larisa Gedzune
Ruslans Čeirāns
Alla Ivanova
Renāte Stikāne
Leonards Grebežs

Edgars Vilcāns
Vitālijs Slūka
Silvija Soboļeva
Vija Čeirāne
Georgijs Koraļkovs
Oksana Bulova
Imants Ludāns

Dzimšanas gads

1955

1947
1966
1965
1969
1987

1988
1957
1972
1959
1971
1966
1975

1992

1955

1980
1979
1966

Dzimšanas gads

1960

1971
1981
1968
1977
1966

1990
1962
1959
1983
1964
1995
1966

«LATGALES PARTIJA»

Dzīves vieta

Pabeigtās izglītības iestādes, specialitātes

Riebiņu novads Višķu tehnikums, 1973, tehniķis-mehāniķis; LLA, 1981,
inženieris-mehāniķis
Preiļu novads
LLA, 1987, ekonomists
Riebiņu novads Jaunaglonas 8 LPTV, 1988, plaša profila traktorists un mašīnists
Riebiņu novads LLA, 1991, automobiļi un autosaimniecība
Riebiņu novads Saukas 59. PTV, 1987, plaša profila traktorists, šoferis
Riebiņu novads Rēzeknes Augstskola, 2011, mārketings; Malnavas koledža, 2013,
uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā
Riebiņu novads Rēzeknes Augstskola, 2011, vides inženieris
Riebiņu novads LLA, 1979, inženieris-mehāniķis
Riebiņu novads LLU, 1995, agronoms
Riebiņu novads Preiļu 1. vidusskola, 1977, vidējā izglītība
Riebiņu novads Višķu sovhoztehnikums, 1990, tehniķis-mehāniķis
Riebiņu novads Saukas 9 PTV, 1984, šoferis, traktorists
Riebiņu novads Rēzeknes Skolotāju institūts, 1995, skolotāja; Malnavas koledža, 2011,
uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Riebiņu novads Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, 2012, pārtikas produktu ražošanas
tehniķis; Viduslatgales Profesionālā vidusskola, 2014, lauksaimniecība
Riebiņu novads Latvijas Sporta akadēmija, 1973, maģistrs sporta zinātnēs; Maskavas
Augstākā treneru akadēmija, 1985, augstākās kvalifikācijas treneris atlētikā
Riebiņu novads Latgales transporta koledža, 2001, automehāniķis
Riebiņu novads Preiļu vakara maiņu vidusskola, 1997, vidējā izglītība
Preiļu novads
Preiļu 1. vidusskola, 1985, vidējā izglītība; Preiļu arodskola, 2000,
saimnieciskās darbības analīze
Dzīves vieta

Preiļu novads

Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads

Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads
Riebiņu novads

DOMES LĒMUMI

3.
Darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās statuss

ZS „Vairogs” īpašnieks; Riebiņu novada domes deputāts; Preiļu rajona partnerības
padomes loceklis; Latgales partijas Riebiņu nodaļas valdes loceklis
SIA „Agroapgāde” valdes loceklis; Latgales partijas Riebiņu nodaļas valdes priekšsēdētājs
SIA „Ceriņi 98” valdes loceklis; LPKS „Viļāni” valdes loceklis; Riebiņu novada domes deputāts
SIA „DOJUS LATVIJA” Latgales reģionālā servisa vadītājs
Piemājas saimniecība „Zemzari", pašnodarbinātā persona
Pašnodarbinātā persona

Zemessargs
SIA „Celmeņi ASK” valdes priekšsēdētāja
Riebiņu novada domes lauksaimniecības konsultants
Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijas loceklis
ZS „Krūmāji” saimniecības īpašnieks
ZS „Varavīksnes” īpašnieks
ZS „Pūce” saimniecības īpašniece

SIA „Kankuļi Timber” ceha strādnieks

Pašnodarbinātā persona

SIA „Krustpils” darbnīcu vadītājs
Kosmētikas AVON koordinatore
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centra aprūpētāja

«Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija
Pabeigtās izglītības iestādes, specialitātes

Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums, 1979, tehniķis-mehāniķis

Darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās statuss

Riebiņu novada domes deputāts; IK „I.L.J.” īpašnieks; SIA „SPATIO” īpašnieks;
mednieku biedrības „K. Lūsis” valdes loceklis
Daugavpils medicīnas skola, 1990, medicīnas māsa
Mājsaimniece
Jaunaglonas arodvidusskola, 2001, krāšņu mūrnieks, podnieks
NBS NP RNC automehāniķis
Pleskavas pedagoģiskais institūts, 1989, sākumskolas un mūzikas skolotāja Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskola skolotāja
Daugavpils Universitāte, 2013, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskola skolotāja
Viļānu pilsētas profesionāli tehniskā skola Nr. 41, 1985,
NNP autovadītājs
lauksaimniecības elektrifikācijas elektromontieris
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, 2012, ārsta palīgs NNP ārsta palīgs
Sīļukalna astoņgadīgā skola, 1977, pamatizglītība
Piemājas saimniecības „Zelta kalns” īpašnieks
Preiļu 1. vidusskola, 1977, vidējā izglītība
Mājsaimniece
Daugavpils Universitāte, 2005, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā Valsts centrālās statistikas pārvaldes intervētāja
Višķu lauksaimniecības tehnikums, 1984, tehniķis-mehāniķis, autovadītājs IU „Svetlana31” īpašnieks
Riebiņu vidusskola, 2014, vidējā izglītība
Studente
Lauku profesionāli tehniskā vidusskola, 1984, plaša profila traktorists-mašīnists Riebiņu PII „Sprīdītis” kurinātājs

18. aprīlī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina uzņēmēju grantu konkursa nolikumu
Domes sēdē nolemts apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa «Attīstība Riebiņiem» Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā nolikumu.
Nolemts izsludināt uzņēmēju grantu projektu konkursu
projektu iesniegšanai no 2017. gada 20. aprīļa līdz 2017. gada 2. jūnijam, bet vērtēšanas komisiju noteikt sešu locekļu
sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa, Āris Elsts, Inese
Kunakova, Jāzeps Ivanāns, Iveta Šņepste.

Seniori piedalīsies starptautiskā festivālā
Vienbalsīgi apstiprināta Riebiņu novada senioru pašdarbības kolektīvu dalība Starptautiskajā Latgales XVI senioru dziesmu un deju festivālā «Latgale vieno». Nolemts
apmaksāt Sīļukalna kultūras nama senioru vokālā ansambļa
«Atbalss», deju grupas «Pagrieziens», Riebiņu kultūras
centra senioru vokālā ansambļa, folkloras kopas «Jumaleņa»
un deju grupas «Riebiņu varavīksne» dalības maksu –
EUR 5 par katru dalībnieku – no kultūras iestāžu budžeta.

Apstiprina dalību projektā
Domes deputāti sēdē pieņēma lēmumu iesniegt projektu «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 pārbūve» Lauku
atbalsta dienestā Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos» atklātu projektu iesniegumu
konkursā. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai
paredzēt priekšfinansējumu EUR 214 816,26 (ar PVN 21 %).
Tāpat nolemts paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no
attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 21 481,63, tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā no projektu līdzfinansējumiem
paredzētiem līdzekļiem 2017. gada budžetā.
Nolemts iesniegt iepriekšminētajā programmā projektu
«Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa
Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,795–3,420 pārbūve». Tā
apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 243 725,76 (ar PVN 21 %). Nolemts paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām
izmaksām, tas ir EUR 24 372, tajā skaitā arī PVN 21 %
apmērā no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017. gada budžetā.

Apstiprina grozījumus lēmumos par projektu
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
Domes sēdē nolemts izteikt 2016. gada 20. decembra
lēmumu Nr. 2 šādā redakcijā: iesniegt projektu «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 pārbūve». Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu
EUR 261413,57 (ar PVN 21 %). Paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir
EUR 26 141,36, tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017. gada budžetā.
Tāpat nolemts veikt grozījumus un izteikt 2017. gada
17. janvāra lēmumu Nr. 13 šādā redakcijā: iesniegt projektu «Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82 pārbūve» Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos» atklātu projektu iesniegumu konkursā. Projekta apstiprināšanas gadījumā
pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 153 065,36
(ar PVN 21 %). Paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā
no attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR 15 306,54, tajā
skaitā arī PVN 21 % apmērā no projektu līdzfinansējumiem
paredzētiem līdzekļiem 2017. gada budžetā.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus
Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus par pretendenta noteikšanu iepirkumos.
Nolemts slēgt līgumu:
‚ ar ZS «SKALDAS» par zandartu un līdaku mazuļu
iegādi un ielaišanu Riebiņu novada Rušonas, Bicānu,
Kategrades un Jāšezerā ar piedāvāto līgumcenu EUR
19 417,63 bez PVN;
‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas
darbu (planēšana, profilēšana, nošļūkšana) veikšanu
2017. gadā ar piedāvāto līgumcenu EUR 7722,56 (1. daļa «Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļi») bez PVN;
‚ ar SIA «Krustpils» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ar saistvielām nesaistītu segu ikdienas uzturēšanas darbu (planēšana, profilēšana, nošļūkšana) veikšanu
2017. gadā ar piedāvāto līgumcenu EUR 9293,37 (2. daļa «Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļi»)
bez PVN;

‚ ar SIA «RCR5» par Galēnu pagasta teritoriālās
pārvaldes jumta seguma nomaiņu ar piedāvāto līgumcenu
EUR 23 278,24 bez PVN;
‚ ar SIA «Neitrino» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā ar piedāvāto līgumcenu EUR 126 399,65 bez PVN;
‚ ar SIA «Pk 19+93» par būvuzraudzības veikšanu
Riebiņu novada autoceļiem ar piedāvāto līgumcenu EUR
3998,00 (1. daļa «Būvuzraudzības veikšana objektam
«Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļš
Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82 pārbūve»»)
bez PVN;
‚ ar SIA «Pk 19+93» par būvuzraudzības veikšanu
Riebiņu novada autoceļiem ar piedāvāto līgumcenu EUR
6668,00 (2. daļa «Būvuzraudzības veikšana objektam
«Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu
Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Balbārži km 0,00–2,50 un Nr. 7
Antāni–Kotlerova km 1,20–2,10 pārbūve»») bez PVN;
‚ ar SIA «Pk 19+93» par būvuzraudzības veikšanu
Riebiņu novada autoceļiem ar piedāvāto līgumcenu EUR
3998,00 (3. daļa «Būvuzraudzības veikšana objektam
«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 pārbūve»») bez PVN;
‚ ar SIA «Pk 19+93» par būvuzraudzības veikšanu
Riebiņu novada autoceļiem ar piedāvāto līgumcenu EUR
5098,00 (4. daļa «Būvuzraudzības veikšana objektam «Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7
Riebiņi–Kalnacki km 0,795–3,420 pārbūve»») bez PVN;
‚ ar SIA «Pk 19+93» par būvuzraudzības veikšanu
Riebiņu novada autoceļiem ar melno segumu ar piedāvāto
līgumcenu EUR 7680,00 (1. daļa «Būvuzraudzības veikšana objektam «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi–Meža Mičulīši posma
km 1,11–1,69»») bez PVN;
‚ ar SIA «BaltLine Gloub» par būvuzraudzības
veikšanu Riebiņu novada autoceļiem ar melno segumu ar
piedāvāto līgumcenu EUR 12 406,00 (2. daļa «Būvuzraudzības veikšana objektam «Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu 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 pārbūve»»)
bez PVN.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjo mā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.riebini.lv sadaļā Sēžu lēmumi.
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales
reģiona brigādes Preiļu daļa 2017. gada martā saņēma 26 operatīvos
izsaukumus. Ugunsdzēsēji izbrauca 5 reizes uz glābšanas darbiem,
3 maldinājumiem, 18 ugunsgrēkiem, 9 kūlas ugunsgrēkiem, 1 sodrēju aizdegšanos dūmvadā. Lielākais ugunsgrēks bija Riebiņu novada
Stabulnieku pagastā, kur nodega saimniecības ēka 130 m2 platībā.
Iestājoties pavasarim, atgādinām, ka kūlas dedzināšana apdraud
cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu
dabai! Par kūlas dedzināšanu ir paredzēta administratīvā atbildība
atbilstoši Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa 179. panta
4. daļai: uzliek naudas sodu EUR 280–700.
VUGD Latgales reģiona brigādes
Preiļu daļas inspektors Ēriks Pastars

19. maijā plkst. 20.00 Sīļukalna kultūras namā notiks
«Riebiņu novada lauksaimnieku un uzņēmēju pavasara
balle». Pieteikties pie pagastu konsultantiem
līdz šī gada 14. maijam. Dalības maksa – EUR 5 personai.

Konsultāciju diena Riebiņu novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Daugavpils reģiona inspektore Iveta Plone 2017. gada 30. maijā no
plkst. 12.30 līdz 14.30 Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada
domes telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Riebiņu
novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības
jomā.
Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie
VBTAI inspektores par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Papildus informāciju varat saņemt, zvanot
uz tālr. 65422336, 26809432.

PASĀKUMI MAIJĀ

Riebiņu KC

F 12. maijā plkst. 19.00 Starptautiskajai ģimenes
dienai un Māmiņu dienai veltīts koncerts ar baleta deju
studijas «Antre» un Riebiņu pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. Ieeja – bez maksas.
F 12. maijā plkst. 22.00 balle ar grupu «Cover Crew».
F 20. maijā plkst. 18.00 Riebiņu parka estrādes vasaras sezonas atklāšanas lielkoncerts «Riebiņi skan Latvijai!».
Programmā: iemīļotākās dziesmas izpildīs aktieris Guntis
Skrastiņš, Dainis Porgants, Normunds Zušs un grupa «Galaktika» ar pavadošo sastāvu jaunajā koncetprogrammā
«Sirds vēl tic» un citi izpildītāji. Plkst. 22.00 zaļumballe
ar grupu «Galaktika», Dj Arvīdu Babri un citiem. Ieejas
maksa – EUR 5.
F 27. maijā plkst. 15.00 Bērnības svētki.

Silajāņu KN

F 21. maijā plkst.14.00 koncerts ar pašdarbības kolek-

tīvu piedalīšanos.

Sīļukalna KN

F 13. maijā plkst. 22.00 balle, spēlē «Ginc & Es».

Ieejas maksa – EUR 4.

Rušonas KN

F 19. maijā plkst. 23.00 diskotēka. Ieejas maksa – EUR 1.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 9. maija skatāma Riebiņu PII «Sprīdītis» audzēkņu radošo darbu izstāde «Pavasara ziedi».
F No 18. maija skatāma izstāde «Dari pats!».
F 24. maijā plkst. 13.00 tikšanās ar aizvadīto gadu aktīvākajiem bērnu un jauniešu žūrijas ekspertiem.
F 26. maijā plkst. 14.00 bibliotekāru stāstu pēcpusdiena
ar Alevtinu Krasnopjorovu no cikla «Novadu stāsti, veltīti
bibliotēkas 60 gadu jubilejai».
F 31. maijā plkst. 15.00 Jauno novadpētnieku vasaras
skolas 2017 ievadkonference.

Ar visiem maijā paredzētajiem pasākumiem, literārajām
un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sekojot
sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/
un http://facebook.com/riebinubiblioteka
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!

Zinātkāres diena Riebiņu novadā

Lai uzlabotu karjeras atbalstu vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, Valsts
izglītības attīstības aģentūra
(VIAA) ir sākusi īstenot Eiropas
Sociālā fonda projektu Nr.
8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras abalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs». Tas veidots,
lai palīdzētu jauniešiem apgūt
prasmes apzinātas un mērķtiecīgas tālākās izglītības un karjeras virziena izvēlei. No 1. marta darbību projektā uzsākusi
arī Riebiņu novada dome.
Projektā iesaistītas 3 izmēģinājumskolas: Riebiņu vidusskola,
Galēnu pamatskola un Rušonas
pamatskola, kurās tiek organizēti
dažādi ar karjeras izglītību, attīstību
un vadību saistīti pasākumi, kā
arī atbalstu karjeras jautājumos
sniedz pedagogs karjeras konsultants. Projekta ietvaros pasākumi
tiek nodrošināti arī projektā neiesaistīto skolu – Sīļukalna pamatskolas un Dravnieku pamatskolas 7.–9. klašu audzēkņiem.
Šī projekta ietvaros 2017. gada 24. aprīlī Riebiņu vidusskolā
tika organizēta Zinātkāres diena
Riebiņu novadā. To īstenoja biedrības «Latvijas zinātnes centru
apvienība» Zinātkāres centrs
«ZINOO Daugavpils», kura vadītās izzinošās nodarbības apmeklēja projekta izmēģinājumskolu – Riebiņu vidusskolas, Galēnu pamatskolas un Rušonas pamatskolas – 1.–6. klašu skolēni.
1.–3. klašu skolēni piedalījās
izzinošās nodarbībās «Lielās ķīmijas mazie noslēpumi», kuru

laikā aizraujošā, atraktīvā un interaktīvā veidā guva priekšstatu
par ķīmiju un fiziku gan kā par
mācību priekšmetiem skolā, gan
kā zinātnes nozarēm, tāpat arī
guva priekšstatu par profesijām,
kas saistītas ar šīm zinātnes nozarēm. Nodarbību laikā tika veikti
un demonstrēti dažādi eksperimenti, pārrunāta to saistība ar ikdienas sadzīvi. Arī skolēniem pašiem tika dota iespēja praktiski
piedalīties dažādu eksperimentu
veikšanā, kas izraisīja īpašu interesi un vēlmi izzināt šo eksperimentu noslēpumus un skaidrojumus.
Savukārt 4.–6. klašu skolēni
piedalījās un praktiski darbojās
«Gaisa raķešu darbnīcā», kuras
laikā iepazina fizikas un ķīmijas
speciālista profesijas, pagatavoja
paši savu gaisa raķeti, kuru vēlāk
arī palaida gaisā. Raķešu pagatavošanas procesā gan pārrunu

veidā, gan praktiskā darbībā tika
izzināti to darbības pamatprincipi,
saistība ar fiziku un tās likumsakarībām, kuras bija jāievēro, lai
pareizi un veiksmīgi pagatavotu
savu meistardarbu. Īpašu pārsteigumu un sajūsmu radīja raķešu
palaišanas process, kurš darbojas uz vienkāršiem fizikas likumiem un kura efekts un rezultāts
bija atkarīgs no tā, cik precīzi
tika ievēroti raķešu darbības un
fizikas pamatprincipi un likumsakarības.
Nodarbības tika aizvadītas
skolēniem aizraujošā, aktīvā un
izzinošā darbībā, to laikā skolēni
guva jaunas zināšanas un priekšstatus par ķīmijas un fizikas nozarēm, kā arī ar tām saistītajām
profesijām un specialitātēm.

13. maijā notiks velo – foto orientēšanās Preiļu, Riebiņu
un Vārkavas novada jauniešiem.
Pasākuma mērķis ir veicināt
jauniešu iepazīšanos un draudzību, kopīgi sportojot, ceļojot pa saviem novadiem un priecājoties,
kā arī veicināt sadarbību nākotnē. Pasākumu organizē Preiļu un
Riebiņu novada TIC, Preiļu novada jauniešu centrs «Četri», Riebiņu novada jaunatnes iniciatīvu

centrs «Pakāpieni», Preiļu Bērnu
un jauniešu sporta skola, Vārkavas novada tūrisma un jaunatnes
lietu speciālisti.
Pasākuma noteikumi paredz
veidot jauniešu komandas no
visu novadu pārstāvjiem, tā veicinot viņu iepazīšanos un sadarbību, ar mērķi pirmajiem veikt
noteiktu velomaršrutu.
Pasākuma galvenais sponsors
«Tallink» uzvarētāju komandai
dāvinās jūras ceļojumu uz karalisko

Stokholmu ar aizraujošu atpūtas
un izklaides programmu uz kuģa.
Ceļojums nostiprinās jauniešu
draudzību kopīgā, nu jau tālākā
braucienā. Sacensību nolikums
un papildus informācija tiks ievietota novadu mājaslapās un sociālajos tīklos. Ja esi jaunietis,
piedalies, jo ar ričuku var tikt arī
ceļojumā ar kuģi!

Topošie fizikas un ķīmijas speciālisti pirmo reizi pagatavoja savu gaisa raķeti,
kuru vēlāk arī palaida gaisā.

Lolita Šmukste,
pedagogs, karjeras konsultants Riebiņu novadā

Velo – foto orientēšanās jauniešiem «Ar ričuku uz Stokholmu»

Iveta Šņepste,
Preiļu un Riebiņu novada TIC

Tiek organizētas izsoles

Riebiņu novada dome 2017. gada 23. maijā plkst.10.00 Riebiņu novada Riebiņu pagasta Riebiņos,
Saules ielā 8, Riebiņu novada domē, 3. stāva 3. kabinetā rīko cirsmas izsoli ar augšupejošu soli:
«Jaunaudzes» ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr. 1, nogabala Nr. 10, galvenā cirte –
kailcirte) 2,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms – 481,04 m3.
Izsoles sākumcena EUR 11 250,82. Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/m3. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties līdz izsoles dienai katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 17.00 Riebiņu novada domes lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.
Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu tiek noteikta EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu
novada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB banka», konts LV12UNLA0050005638857, kods
UNLALV2X. Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmo cirsmu, tās robežas var apskatīt dabā.
Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA», konts
LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Riebiņu novada dome 2017. gada 23. maijā plkst. 10.30 Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada
domē, 3. stāva 3. kabinetā rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,33 ha)
«Žagari» izsoli ar augšupejošu soli: nekustamais īpašums atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā,
kadastra apzīmējums – 7662 008 0173.
Izsoles sākumcena – EUR 3100,00. Izsoles solis ir EUR 100,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles
jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē
vai norēķinu kontā AS «SEB BANKA», konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes
lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai
norēķinu kontā AS «SEB BANKA», konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» un pārtraukta 2017. gada 23. maijā plkst. 9.45.

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.

