
Riebiņu novada domes informatīvais izdevums      u 2017. gada AUGUSTS    u Nr. 8 (139)  u Bezmaksas

Šogad Riebiņu novads savus svētkus svinēja
krāšņi, sportiski, ģimeniski un saulaini. Divu

dienu garumā – 8. un 9. jūlijā – Riebiņu novada ļaudis
satikās Riebiņu parka estrādē, lai atkal kopā svinētu,
priecātos un gū tu jaunus iespaidus.

Rosība Riebiņos bija manāma jau piektdienas vakarā,
kad visi pašdarbības kolektīvi un organizatori vienojās ko -
 pīgā mēģinājumā, pagastu pārstāvji ierīkoja savus dižo ša -
nās un degustāciju stendus, bet sestdien novada iedzīvotāji
un tā ciemiņi straumēm plūda uz Riebiņiem, lai redzētu,
dzirdētu un izgaršotu Riebiņu novada svētkus 2017, ku -
rus šogad vienoja moto «Tavas mājas – Tava laime».

Svētku laikā, apmeklējot dižošanās un degustāciju sten -
dus, varēja pārliecināties, ka Riebiņu novads ir saimnieku
un saimnieču novads. Katra pagasta saimnieki, mājražotāji
un uzņēmēji bija sarūpējuši gardākos labumus, ar ko
cienāt visus svētku apmeklētājus. Īpašs sveiciens visiem,
kas strādāja un darbojās pie šīs idejas.

Novada svētku ietvaros norisinājās Ģimeņu svētki ar
visdažādākajām aktivitātēm – izstādes, izklaižu vietas bēr -
niem – tas viss turpinājās dienas garumā, kam sekoja krāš -
ņais svētku gājiens un vakara lielkoncerts, kur uzstājās
visu novada pagastu pašdarbības kolektīvi un tika apbal -
votas novada kuplākās un aktīvākās ģimenes.

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
pasniedza atzinības rakstus 12 ģimenēm. 

Kalvānu ģimenei no Rušonas pagasta tika pasniegts
Atzinības raksts par aktīvu un radošu līdzdalību sabiedris -
kajās aktivitātēs. Ilgvars un Inta pēc profesijas ir skolo -
tāji, kuri ilgus gadus strādā Rušonas pamatskolā. Skolo -
tāju pienākumus veic godprātīgi un ar lielu mīlestību un
atbildību par padarītā darba rezultātu, ko atzinīgi vērtē iz-
glītojamie un viņu vecāki. Ilgvars ir ļoti aktīvs un spor -
tisks ģimenes pavarda turētājs, savukārt Inta – cītīga un
rūpīga sieva un mamma saviem lolojumiem. Kalvānu
ģime nē aug divas meitas, kuras līdztekus vecāku ak -
tīvajam dzīvesveidam piedalās dažādos konkursos, pasā-
kumos un sacensībās, dzied un dejo. Viena no ģimenes
sirds lie tām ir teātris. Kopā ar Rušonas TN amatierkolek -
tīva izrā dēm ir izbraukāta teju visa Latgale. Visa ģimene
aktīvi pie dalās sporta spēlēs un sacensībās dažādos sporta
veidos.

No Rušonas pagasta Atzinības rakstu nominācijā par
audžubērniem sniegto mīlestību un radīto ģimenes sajūtu
domes priekšsēdētājs pasniedza Annas Verzes ģimenei.
Annas mīlestība un sirds siltums nav izmērāms. Tiklīdz
savas meitas bija pieaugušas, izveidojušas savas ģimenes
un pametušas vecāku mājas, Anna uzņēmās rūpes un
gādību par bērniem, kuriem trūka vecāku mīlestības un
rūpju, par bērniem, kuru vecākiem tika atņemtas aprūpes
tiesības. 2008. gadā Anna ir ieguvusi audžuģimenes sta -
tu su. Lai arī līdz šim viņas aizbildniecībā un aprūpē ir
bijuši vairāki bērni, viņa regulāri iziet jaunas audžuģimeņu
apmācības, aktīvi darbojas Audžuģimeņu biedrībā. Šo
gadu laikā Anna ir izdzīvojusi līdzi daudzu bērnu dzīves-
stāstiem, pieķērusies bērniem, mīlējusi tos un atkal palai -
dusi atpakaļ savās ģimenēs. Palīdzēt bērniem izaugt piln-
vērtīgiem, labestīgiem sabiedrības locekļiem – tāds ir
Annas galvenais mērķis.

Atzinības raksts nominācijā par darba tikuma godāšanu
un uzņēmējdarbības attīstīšanu tika pasniegts Mičuļu ģi-
menei no Stabulnieku pagasta. Mičuļu ģimene Stabulnieku

pagastā ievērojama tieši ar darba tikuma godāšanu un tā
nodošanu jaunākajai paaudzei. Ir paraugs tam, ka viss
nāk ar darīšanu, ka strādājot var labi dzīvot savā dzimtajā
sētā, izaudzināt un izskolot jauno paaudzi, attīstīt uzņē-
mējdarbību, nodrošinot iztikšanu savai ģimenei, un arī
aktīvi atbalstīt gan sava pagasta, gan novada sabiedriskās
aktivitātes ar savu līdzdalību. To, ka darbs ir visa pamatā,
Ina un Jānis ir iemācījuši arī savām četrām atvasēm: di -
viem dēliem – Arnim un Paulim – un divām meitām –
Līgai un Martai, kuri jau no mazotnes ir aktīvi iesaistī -
jušies dažādos saimniecībā veicamajos darbos. Inas un
Jāņa Mičuļu ģimene gadu gaitā ir iekopuši un attīstījuši
«Pumpuru» saimniecību, kurā pamata nodarbošanās ir
piena lopkopība, tāpēc «Pumpuru» saimnieki gan tuvākā,
gan plašākā apkaimē ir pazīstami ar saviem gardajiem
da žādu šķirņu sieriem.

Baložu ģimenei no Stabulnieku pagasta tika pasniegts
Atzinības raksts nominācijā par dzimtas spēku un ģime -
nes tradīciju saglabāšanu vairākās paaudzēs. Stabulnieku
pagasta lepnums ir stiprā un kuplā Baložu dzimta. Īpašu
ievērību ir izpelnījusies Zenona un Natālijas Baložu ģi -
mene, kurā uzaudzināti un izskoloti pieci bērni – četri dē -
li: Jānis, Māris, Andris, Mārtiņš, un pati jaunākā atvase –
meita Baiba. Natālija un Zenons savai jaunajai paaudzei
ir nodevuši mantojumā mākslu, kā kopt un spēkā esošas
uzturēt savas tautas un dzimtas tradīcijas. Natālija ir Sta-
bulnieku pagasta KN deju kopas «Stabulnieki» ilggadēja
vadītāja, kuras sastāvā latviešu tautas dejas izdejo pati, ir
iesaistījusi dejošanas tradīciju turpināšanā visu savu ģi -
meni un arī citus Baložu dzimtas pārstāvjus. Amata pār -
man tošana no paaudzes paaudzē arī pieder pie dzimtas
kopas stiprināšanas, un Zenons ir nodevis saviem dēliem
amat nieka prasmes un māku gatavot izstrādājumus no
koka.

Ciematnieku ģimene no Sīļukalna pagasta saņēma
Atzinības rakstu nominācijā par radošumu un darba tiku -
ma godāšanu. Sīļukalna pagasta mājās «Nogaļi» ir jū tams,
ka šeit dzīvo un strādā saimnieki, kam rūp skaistums un
darba tikums. Prasmīgi veidotie puķu stādījumi ir saim -
nie ces Elitas roku darbs. Vilim tuvāka šķiet senču dzīves -
ziņa un gadsimtos pārbaudīta dzīves izpratne – ja zemnie -
kam ir lauki, tad tie nevar palikt neaparti, nenovākti un
nenopļauti. Ja darbs tev nācis priekšā, tev tas jāpadara
pēc savas labākās sirdsapziņas. Vilis nodarbojas arī ar kok -
apstrādes un metālapstrādes darbiem. Ģimene audzina
trīs bērnus, kuriem darba tikums tiek mācīts no bērnības.
Par ģimenes pavardu rūpējas vecmāmiņa Valentīna.

No Sīļukalna pagasta nominācijā par aktīvu līdzdalību
pagasta sabiedriskajās aktivitātēs Atzinības raksts tika
pasniegts Upenieku ģimenei. Ģimene – sapratnes, sirsnī -
bas un mīlestības vide – tā var teikt par Veltas un Pētera
Upenieku ģimeni. Kopā ar vīru Pēteri izaudzinājusi čet -
rus brīnišķīgus bērnus – dēlu un trīs meitas. Sirdi priecē
divas mazmeitiņas. Jau no mazotnes bērni ir bijuši aktīvi
palīgi visos lauku darbos. Bērniem vecāki iemācījuši dar -
ba mīlestību, sirsnību un labestību. Var apbrīnot Veltas
enerģiju un izdomu dažādu pasākumu organizēšanā. Ra-
došumu no vecākiem pārmantojuši arī bērni. Visi bērni ir
dejojuši deju kolektīvā, meita Linda ar vīru dejo jopro -
jām, arī mamma Velta dejo senioru deju grupā. Ģimenē
visi ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi, neviens nekad neat -
teiks izpalīdzēt citiem.

No Galēnu pagasta Atzinības raksts tika pasniegts
Rimšu ģimenei nominācijā par radošumu un darba ti ku -
ma godāšanu. Galēnu pagasta Soboļevkas ciemā, mājā ar
savdabīgu nosaukumu «Dvīņi» dzīvo jauna daudzbērnu
ģimene. Jau no ceļa skatu piesaista Aleksandra aprūpētās
bišu mājiņas un Sandras rokām koptās ziedošās puķu
dobes. Puķes ir Sandras mīlestība, tās aug ne tikai pagal -
mā, bet arī dārzā līdzās kartupeļu, burkānu, biešu vai
sīpolu vagām: īrisi, dienziedes, dālijas, mārtiņrozes. Pa -
gal mā jūtama bišu dravas smarža, kas apliecina jaunās ģi-
menītes čaklumu. Viņi spēj daudz: paveikt visus mājas
darbus, aprūpēt bērnus, izglītot un attīstīt viņu spējas un
dotumus, aizvest uz mākslas skolu un pulciņiem, no pašu
dravā iegūtā vaska liet dekoratīvas sveces, apkopt liello -
pu ganāmpulku un piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Rimšu
ģimene vienmēr un visur izstaro labestību, mīļumu, izpa-
līdzīgumu, atsaucību, rada gaišu, patīkamu noskaņu un
uztur labas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem.

Čaču ģimenei no Galēnu pagasta tika pasniegts At -
zinības raksts nominācijā par sirds siltuma sniegšanu un
darba tikuma godāšanu. Galēnu pagasta pašā nomalē
Puncuļu ciema Keišu mājās dzīvo un čakli saimnieko
Čaču ģimene. Aldis un Inga nodarbojas ar lauksaimniecību,
viņu saimniecības galvenā nozare ir piena lopkopība.
Viņi attīsta savu saimniecību, aktīvi iesaistoties dažādos
ES projektos un veiksmīgi tos realizējot. Darbos tiek
iesaistīti arī bērni, tādējādi viņiem radusies interese gan
par lopiem, gan par visa veida traktortehnikas remontdar -
biem. Čaču ģimenē bērni vienmēr ir mīlēti un loloti. Inga
un Aldis savu mīlestību un sirds siltumu ir snieguši arī
bez aprūpes palikušiem bērniem, paņemot savā aizbildnībā
mazu meitenīti.

Riebiņu novada svētki svinēti ģimeniskās tradīcijās

Svinīgās pagastu dižošanās un degustācijas stendu atklāšanu ar sim bo -
lisku lentas pārgriešanu veica Riebiņu KC vadītāja Ilga Pokšāne, novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis un mūziķis, pavārgrāmatas autors
un raidījuma «La Dolce Vita» vadītājs Roberto Meloni.

Novada svētkos tika godinātas 12 novada stiprās un darbīgās
ģimenes, tostarp Rimšu ģimene no Galēnu pagasta, kas saņē -
ma Atzinības rakstu no novada domes priekšsēdētāja Pētera
Rožinska nominācijā par radošumu un darba tikuma godāšanu.

Novada svētku gājiens uz Riebiņu parka estrādi.
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Bergmaņu ģimenei no Silajāņu pagasta tika
pasniegts Atzinības raksts par dzimtas un folkloras
tradīciju saglabāšanu. Ģimenes stāsts sākās pirms
50 gadiem – tieši tik ilgi jau ir kopā Marija un Oļ -
ģerts. Tēvs Oļģerts ir ļoti muzikāls, vienmēr ir
gribē jis, lai bērni iegūtu muzikālo izglītību. Par
spīti tam, ka mūzikas skola atradās tālu no mājām,
tēvs 8 gadus ar žiguli veda bērnus uz Preiļu mūzi -
kas skolu. Ārija mācījās klavieres, bet Fredis –
trom peti. Jaunākais dēls Jānis īpašu interesi par
mūziku neizrādīja un pabeidza Jelgavas Lauksaim-
niecības akadēmiju, tagad savu spēku velta zemes
apstrādei un lauksaimniecības darbu veikšanai.
Ārija un Fredis savu dzīvi saistījuši ar mūziku.
Marijai un Oļģertam ir prieks un lepnums ne tikai
par saviem bērniem, bet arī par 4 mazbērniem.

Atzinības raksts par izpalīdzību un darba tiku -
ma godāšanu tika pasniegts Zabalujevu ģimenei
no Silajāņu pagasta. Kilikeja un Samsons Zabalujevi
1971. gadā nodibināja savu ģimeni. Piedzima dēls
Aleksandrs, bet pēc gada pasaulē nāca dēls Oļegs.
Abi bērni mācījušies Riebiņu vidusskolā, Kilikeja
strādājusi kolhozā par agronomi, bet viņas vīrs Sam -
sons – par autovadītāju. Vecāki lepojas ar saviem
dēliem – viņi izauga par krietniem, čakliem cilvē -
kiem, kas tic saviem spēkiem un nebaidās uzņemties
atbildību par savu ģimeni un saimniecību. Dēli ap-
precējās, jaunajās ģimenēs piedzima 3 mazmeitas.
Aleksandrs ar sievu nodarbojas ar pienkopību, šo -
brīd zemnieku saimniecība ir lielākā piena ražotāja
Silajāņu pagastā – ap 45 liellopiem, iegādāta mo -
der na tehnika. Neskatoties uz to, ka brālis Oļegs
dzīvo Feimaņos, no pamatdarba brīvajās dienās
viņš palīdz brālim. Oļega ģimene nodarbojas arī ar
zemeņu audzēšanu.

No Riebiņu pagasta Atzinības raksts par aktīvu
un radošu līdzdalību Riebiņu pagasta sabiedriskajā
dzīvē tika pasniegts Nagļu ģimenei. Nagļu ģimene
Riebiņos ne tikai dzīvo, strādā un mācās, bet arī re-
gulāri iesaistās sabiedriskās dzīves aktivitātēs.
Bērnu smiekli, skanīgās balsis, kas aizrauj mūzikas
pasaulē, priecē ne vien vecākus, bet arī pārējos pa -
gasta ļaudis dažādu pasākumu laikā. Tētis Rolands
ir nenogurdināms un aizrautīgs sportists, iesaistās
aktivitātēs, kas priecē gan garu, gan uzmundrina
miesu. Viņš arī regulāri iesaistās bērnu izglītošanas
jautājumos, aktīvi seko jaunumiem PII «Sprīdītis»
un Riebiņu vidusskolā. Mamma Karīna ir sirds sil -
tuma un mīlestības avots, kas lolo un atbalsta savus
mīļos ikvienā dzīves brīdī. Karīna ir arī radoša un
čakla rokdarbniece.

Vilcānu ģimenei no Riebiņu pagasta tika pa -
sniegts Atzinības raksts nominācijā kā stiprai, mī lo -
šai un kuplai ģimenei Riebiņu pagastā. Irina un Jā -
nis audzina piecus brīnišķīgus un radošus bērnus –
Annu Mariju, Sofiju, Ignatu, Elizavetu un Marku.
Vilcānu ģimenes izstarotais radošums un dzīvesprieks
spēj sasildīt ikvienu sirdi. Viņi atbalsta sabiedriskās
aktivitātes, sniedz palīdzīgu roku pagasta, PII
«Sprīdītis», skolas saimnieciskajā darbībā. Kupla,
spēcīga ģimene nerodas vienā dienā un nerodas arī
vienā mēnesī, tā jākopj un jāsaudzē. Irinas un Jāņa
mīlestības spēks ir tas, kas palīdz nepagurt ikdienas
darbos un ceļ spārnos viņu bērnus.

Pēc novada ģimeņu godināšanas un svētku liel-
koncerta līksmību turpināja šarmantais itālis, dzie -
dātājs Roberto Meloni un dejotājas no Brazīlijas un
Kubas. Vēlāk visi tika aicināti un zaļumballi līdz
rītausmai kopā ar Māri Leidumu.

Svētki turpinājās arī nākamās dienas rītā ar diev -
kalpojumu Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas
katoļu baznīcā un vēlāk SIA «Trīs vītolu staļļi» zirg -
audzētavā, kur jātnieki no vairākām Latvijas pil sē -
tām sniedza skatītājiem paraugdemonstrējumus jā -
ša nas sportā.

Riebiņu novada dome un kultūras centrs patei -
cas visiem atbalstītājiem un svētku dalībniekiem,
mājražotājiem, sponsoriem un novada iestāžu dar-
biniekiem par atbalstu un nesavtīga darba veikšanu. 

Ilze Piskunova,
Riebiņu KC pasākumu organizatore

Foto autore: Amanda Anusāne

Spītējot lietum un pelēkajiem
mākoņiem pie debesu juma, pie -
nācis senioru svētku brīdis. Se-
nioru vokālie ansambļi, kori, de -
ju kolektīvi un folkloras kopas
no visas Latgales, tajā skaitā
arī no Riebiņu novada, piedalījās
Latgales senioru dziesmu un de -
ju festivālā, kas notika šī gada
1. jūlijā Līvānos.

Senioru kultūras dzīvē tas vien -
nozīmīgi bija vērienīgākais un
gaidītākais pasākums. Jau kopš
pagājušā gada kolektīvi strādāja
pie repertuāra apguves, lai varētu
veiksmīgi piedalīties svētkos. 

Riebiņu novadu pārstāvēja se -
nioru deju grupa «Riebiņu vara-
vīksne» (vadītāja Ilze Piskunova),
Sīļukalna senioru vokālais ansamb -
lis «Zilais lakatiņš» (vad. Agnese
Solozemniece), Sīļukalna senioru
deju grupa «Pagrieziens» (vad.
Anita Upeniece) un pirmo reizi
šajos svētkos piedalījās senioru
vokālais ansamblis «Riebiņu va-
ravīksne» (vad. Līga Gžibovska) un
folkloras kopa «Jumaleņa» (vad.
Oskars Bērziņš).

Svētkus bagātināja vairāki kon -
certi pilsētā, kam sekoja dalībnieku
gājiens pa Līvānu pilsētu. Kolek-

tīvu karogi, ziedi, tērpi un tam
vi sam pa vidu lietus mēteļi, lie-
tussargi dažādākajās krāsās, radī -
ja skaistu krāsu buķeti. Vakarā ap -
meklētājus priecēja senioru de ju
un dziesmu lielkoncerts, kur vien-
kopus uzstājās aptuveni tūkstotis
dalībnieku.

Riebiņu senioru deju kolektīvs
un vokālais ansamblis «Riebiņu
varavīksne» pirmo reizi plašākai
publikai šajā festivālā rādīja savus

nupat darinātos tērpus, ko iegādā -
jās, pateicoties Riebiņu novada do -
mes atbalstam. Vislielāko paldies
Senioru biedrība saka Riebiņu no -
vada domes priekšsēdētājam Pē-
terim Rožinskim un deputātiem
par atbalstu katrai aktivitātei un
projektam.

Novada senioru kolektīvi nāka -
mo Senioru dziesmu un deju fes-
tivālu izdejos un izdziedās Dau -
gavpils novadā.

Latgales senioru dziesmu un deju svētkos
Līvānos piedalās novada kolektīvi

Riebiņu senioru deju un vokālais ansamblis «Riebiņu varavīksne» jaun -
darinātajos tērpos.

Riebiņu novadā starp sudra ba un zelta kāzām gadās arī pa
kādam dimantam. Valentīna un Antons Mežinski savas dimanta
kāzas svinēja 8. jūlijā. Tālu aiz muguras palikušas sudrabkāzas,
pirms desmit gadiem nosvinētas zelta kāzas. Toreiz zelta kāzās
viņi teica, ka dižo laulības jubileju palīdzējis nodzīvot Dieviņš
un pašu labā veselība. Tagad paši smejas, ka dzīvojuši tik uz
priekšu, gadus īpaši neskaitot un nerēķinot. Un, lūk, 60 gadi no-
dzīvoti laulībā, un tie paskrē juši pavisam ātri.

Antons un Valentīna laulāju šies Feimaņu baznīcā. Kāzas bijušas
lielas, daudz savu ciemiņu un daudz Latgalē toreiz ierasto stuomaču.

Ģimenē izaudzināti un izskoloti divi dēli un divas meitas, sirdī
prieks par 8 mazbērniem. Viens dēls jau aizsaulē, bet no zelta kāzām
līdz dimanta dienai mazmazbērnu pulciņš dubultojies.

Mūžs pagājis, darot visdažādākos darbus: strādāts gan lopkopībā,
gan celtniecībā, cilāts arī kalēja veseris, bet sirdsdarbs bijis biš -
kopība. Lai gan saka, ka ar bitēm nekad neko nevarot zināt, diezgan
droši var apgalvot, ka Antons zina gan. Dažos gados bijušas pat
simts bišu saimes.

Ir jūlijs, viena no šīs vasaras saulainajām dienām, un no jubilāru
dārza bišu stropiem skan bišu priecīgā zumēšana. Bites strādā. Arī
jubilāri nesēž rokas klēpī salikuši, nav tā ierasts – neko neda rīt.
Pagalmā lielais ozols auklē zīles un jubilāri mīļi stāsta par mazbērnu
un mazmazbērnu gai tām tepat un tālajās pasaules malās.

Jubilārus Dimanta kāzu gada dienā sirsnīgi sveica Riebiņu no -
vada domes priekšsēdētājs Pēte ris Rožinskis, pagasta teritoriālās
pār valdes vadītāja Inga Jurkāne un citi.

Katrs mirklis kā mazs briljanta puteklis. Katrs gads ar savu īpašo
šķautni. Katrs darbs, katra rūpe, katra medus pile, katra dziesma un
katrs prieks kā briljanta slīpēšana. Tas kopā arī veido šo bril jantu –
kopdzīves 60 gadus.

M. Litauniece, 
Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Spoži mirdz Mežinsku
ģimenes dimants

Mežinsku ģimenes dimants – Valentīna un Antons ar kuplo bērnu, mazbērnu
un mazmazbērnu pulku.

Riebiņu novada svētki svinēti
ģimeniskās tradīcijās

Sākums 1. lpp.

Novada svētku ietvaros notika jātnieku sacensības un
paraugdemonstrējumi, kas pulcēja daudzus interesentus
ne tikai no novada, bet arī visas Latvijas.
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DOMES LĒMUMI
4. jūlijā notika Riebiņu novada domes ārkārtas

domes sēde

Apstiprina ar novada svētkiem 
saistītus nolikumus 

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstipri -
nāt Riebiņu novada svētku 2017 nolikumu un tam
klāt pievienoto izdevumu tāmi. Nolemts novada
pagastu dižošanās un degustāciju stendu izveides
dalībniekiem un ražotājiem Riebiņu novada svētku
2017 laikā paredzēt finansējumu EUR 600 apmērā,
līdzekļus novirzot no budžetā plānotajiem izdevu -
miem Sakoptības skates organizēšanai.

Domes sēdē tika apstiprināts arī nolikums kon-
kursam Ģimeņu godināšanas svētki – 2017 «Tavas
mājas – Tava laime». Ģimenes godināšanas svētku
2017 konkursa balvu fondam nolemts paredzēt paš -
valdības finansējumu EUR 600 apmērā, līdzekļus
novirzot no budžetā plānotajiem izdevumiem Sa-
koptības skates organizēšanai.

Ievēl finanšu komitejas locekli
Domes sēdē pieņemts lēmums ievēlēt deputāti

Inetu Anspoku par Finanšu komitejas locekli. No -
teikt, ka deputāte Ineta Anspoka sāk pildīt finanšu
komitejas darbu pēc Riebiņu novada domes saistošo
noteikumu Nr. 5-2017 «Grozījums Riebiņu novada
pašvaldības 2005. gada 23. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 7 «Riebiņu novada pašvaldības noli-
kums»» spēkā stāšanās dienas.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus

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

‚ ar SIA «Jūrmalas Mežaparki» par bērnu
rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidi
Riebiņos veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas
iespēju radīšanai ar piedāvāto līgumcenu EUR  27
196,32 bez PVN (līgums tiks slēgts projekta at -
balsta gadījumā);

‚ ar SIA «Rēzeknes būvserviss» par remont -
darbu veikšanu Riebiņu novada izglītības iestādēs
ar piedāvāto līgumcenu EUR  7 428,71 bez PVN
(1. daļa – «Vispārbūvniecības darbi Riebiņu PII
«Sprīdītis»);

‚ ar SIA «RCR5» par remontdarbu veikšanu
Riebiņu novada izglītības iestādēs ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR  17 944,14 bez PVN (2. daļa – «Drav -
nieku pamatskolas sporta zāles remonts»);

‚ ar SIA «Rēzeknes būvserviss» par remont -
darbu veikšanu Riebiņu novada izglītības iestā -
dēs ar piedāvāto līgumcenu EUR  22 483,68 bez
PVN (3. daļa – «Riebiņu vidusskolas kāpņu telpu
re monts»);

‚ ar SIA «Rēzeknes būvserviss» par remont -
darbu veikšanu Riebiņu novada izglītības iestādēs
ar piedāvāto līgumcenu EUR  19 113,32 bez PVN
(4. daļa – «Galēnu pamatskolas telpu atjaunoša-
na»).

Piešķir papildus finansējumu 
izglītības iestāžu remontdarbiem

Kā domes deputātus informēja novada domes
izpilddirektors Juris Leicis, lai varētu noslēgt līgu -
mus par remonta darbu veikšanu Riebiņu novada
izglītības iestādēs, nepieciešams papildu finansē -
jums EUR 22 216,67. Domes deputāti bija vienis -
prātis par papildus līdzekļu piešķiršanu iepriekšmi -
nētās summas apmērā izglītības iestāžu remontdar-
biem, atvēlot līdzekļus no projektiem paredzētā fi-
nansējuma.

15. jūlijā notika kārtējā Riebiņu novada domes
sēde

Apstiprina konkursa uzņēmējiem nolikumu
Domes sēdē atkārtoti apstiprināts uzņēmēju gran -

tu projektu konkursa «Attīstība Riebiņiem» Rie -
biņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai
2017. gadā nolikums. Nolemts izsludināt atkārtoti
uzņēmēju grantu projektu konkursu pro jektu ie-
sniegšanai no 2017. gada 20. jūlija līdz 2017. gada
1. septembrim. Apstiprināta arī vērtēšanas komisija
sešu locekļu sastāvā: Inese Jakovele, Ilze Kudiņa,
Juris Leicis, Ineta Anspoka, Jāzeps Ivanāns un Āris
Elsts. 

Apstiprina vēlēšanu komisijas locekļus
Novada domes deputāti izskatīja jautājumu par

vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Tā kā vēlē -
šanu komisijā ir nepieciešami 7 locekļi, bet ir sa -
ņem ti 8 pieteikumi, domes priekšsēdētājs ierosināja
balsošanu.

Balsojot par kandidatūrām, vēlēšanu komisijā
tika ievēlēti: Antra Meluškāne, Ainārs Mūrnieks,
Vija Vaivode, Ženija Pauniņa, Juris Leicis, Maija
Upeniece un Astrīda Sisojeva. 

Deleģē darbam 
Latgales plānošanas reģionā

Domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu
deleģēt Riebiņu novada domes priekšsēdētāju Pē -
teri Rožinski darbam Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomē. Tāpat pieņemts lēmums atļaut
savienot Pēterim Rožinskim domes priekšsēdētāja
amatu ar Latgales plānošanas reģiona Attīstības pa-
domes locekļa amatu.

Ņems aizņēmumu projekta realizācijai 
Domes sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums

ņemt aizņēmumu EUR 211 624 apmērā pašvaldības
prioritārā investīciju projekta «Autoceļa Nr. 7 Rie-
biņi–Kalnacki km 0,795–3,420 pārbūve» īstenošanai.
Nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
pārraudzības un kontroles padomi piešķirt prioritārā
investīciju projekta īstenošanai aizņēmumu EUR
211 624 Valsts kasē uz 15 gadiem ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksu garantēt
ar Riebiņu novada domes pamatbudžetu. Aizņēmuma
pamatsummas atmaksu uzsākt 2018. gada martā.

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

TIC uzsāk projekta realizāciju
Preiļu un Riebiņu novada TIC uzsāk projekta «Tev, Dieviņ,

spēks, varīte, Tev gudrais padomiņš» īstenošanu, kura galve -
nais vadmotīvs ir senās latvju spēka zīmes un to pielietojums mūs-
dienās.

Pašreiz mūsu senču mantojums, tajā skaitā dažādas senās zīmes,
ir modes lieta, taču pamazām tas kļūst par ikdienas nepieciešamību.
Senie latvieši, arī latgaļi uzskatīja, ka zīmes ir daļa no dabas, tās
enerģētiskais attēlojums. Zīmēm bija sava nozīme un skaidrojums, un
agrāk cilvēki zināja, kādā situācijā, kuru pielietot. Dažādas zīmes un
simboli tika iecirsti akmeņos, upurvietās, darba instrumentos, vēlāk arī
iestrādāti māju logu un durvju ailēs, jumta korēs, ieausti raksti dvieļos un
tērpos. Mūsdienās moderni ir nēsāt rotas ar senajām spēka zīmēm, ēst
no traukiem ar zīmēm, naudas makā nēsāt amatnieku izkaltas
monētiņas ar simboliem un citur izmantot senās spēka zīmes, bet reti
kurš painteresējies, ko tā īsti nozīmē un kāda ir tās būtība.

Projekta īstenošana uzsākta ar Preiļu novada iedzīvotājas, masieres
un jogas pasniedzējas Kristīnes Mūrnieces lekciju – sarunu par dzīvi,
aicinot klausītājus palūkoties uz mūsdienu sarežģītajām lietām bērna
acīm caur senču zināšanām un viedumu. Tikšanās notika 27. jūlijā Preiļu
Galvenajā bibliotēkā.

Turpmākās projekta aktivitātes: vietējo amatnieku radošā darbnīca
Preiļu novada svētku laikā 19. augustā, kur interesenti varēs izgatavot
nelielus suvenīrus ar latvju zīmēm. 

Septembrī dzejas dienu ietvaros tiks organizēts «Dzejas busiņš» no
Preiļiem uz Galēniem, Roberta Mūka muzeju, kur notiks kopīga literāra
pēcpusdiena ar apvienību «Mūka ķēķis», darinot spēka zīmi. Savukārt
patriotisko noskaņu mēnesī – novembrī – Preiļu Galvenajā bibliotēkā
notiks gleznotājas, seno spēka zīmju pētnieces, enerģētiķes un zint -
nieces Brigitas Ektermanes lekcija par zīmju spēku un nozīmi, kā arī
viņas darbu izstādes atklāšana. Pasākumos ieeja ir bez maksas, visi
laipni aicināti sekot informācijai un piedalīties.

Projekta kopējais budžets ir EUR 580, no kuriem EUR 510 ir piešķirti
no Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijas valsts mežu
atbalstītā Latgales kultūras programma 2016» un EUR 70 ir Preiļu no -
vada domes finansējums.

Iveta Šņepste,
projekta vadītāja, Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras,
Valsts kultūrkapitāla fonda un VAS  «Latvijas valsts meži» finansiālu at-
balstu.

Šogad Riebiņu novada dome
bija saņēmusi ielūgumu apmek -
lēt Francijas pilsētā Loš (Loches)
notiekošo 8. Eiropas sanāksmi
«Kad Francijas sirds runā 24 va -
lodās…». 

No. 12. līdz 16. jūlijam šajā
Eiropas valstu sanāksmē – festivālā
piedalījās arī Riebiņu novada tau -
tas deju ansambļu dalībnieki Vik-
tors Maslobojevs, Artūrs Stabul-
nieks, Laura Golubeva, Guna Stu -

bure, Egils Slics, Sintija Slice,
TDA «Strūga» vadītāja Līga Uzul -
nīce un novada domes sabiedrisko
attiecību speciālists Rolands Naglis. 

Kopumā šajā festivālā bija ap
250 viesiem no dažādām valstīm:
Francijas, Slovākijas, Bulgārijas,
Slovēnijas, Vācijas, Maltas, Ap-
vienotās Karalistes, Grieķijas, Itā -
lijas, Krievijas, Igaunijas un Lie-
tuvas. Latviju pārstāvēja Riebiņu
novada delegācija.

8. Eiropas sanāksmes program -
mas ietvaros notika apaļā galda
sarunas par ekonomiku un tūrismu,
kurās piedalījās ne tikai festivāla
dalībnieki, bet arī vēstnieki, kon-
sulāti, padomnieki, Eiropas Sa-
vienības pārstāvji, kā arī ekono-
mikas un tūrisma dalībnieki. Tā -
pat norisinājās konference par
Eiropas Savienības nākotni un
jaunatnes darba seminārs par ko-
pīgu nākotni ES. 

Riebiņu novada delegācija viesojās
Francijas pilsētā Loches

Riebiņu novada delegācija pirms koncerta Flere-la-Riviere pilsētiņā.

Riebiņu novada attīstības biedrība īstenojusi
projektu «Spēcīga ģimene – laimīga tauta»

Biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība» piedalījās NVO
organizētajā projektu konkursā «Latgales NVO projektu programma
2017». Šajā projektu konkursā tika iesniegts un atbalstīts biedrības
projekts «Spēcīga ģimene – laimīga tauta».  Projekta mērķis bija or-
ganizēt Ģimenes dienu Riebiņu novadā ar mērķi novērtēt ģimenes
nozīmību, rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu
nākamajām paaudzēm, tādējādi stiprinot mūsu tautas nemateriālās
vērtības. 

8. jūlijā visas dienas garumā tika svinēti Ģimeņu svētki Riebiņu no -
vadā. Visas projekta aktivitātes norisinājās brīvā dabā, bet pats pa -
sākums notika Riebiņu parkā, izņemot foto orientēšanos, kas norisinājās
Riebiņu ciemata teritorijā. 

Jau no rīta ģimenes aktīvi piedalījās ģimeņu sporta spēlēs, bet
radošajās darbnīcās bērni zīmēja, līmēja, krāsoja un veidoja dažādas in-
teresantas lietas. Notika foto orientēšanās pa Riebiņu ciematu, kur bija
izveidoti seši pieturas punkti ar pasakas «Sprīdītis» tēliem un uzde -
vumiem, kas bija jāveic. Jāteic, ka ģimenes bija ļoti aktīvas.

Paralēli šīm aktivitātēm, notika Līvānu motokluba «QUERCUS»
motociklu parāde, kur varēja ne tikai apskatīties, bet arī pavizināties ar
spēkratiem. Visiem bija iespēja piedalīties rotaļās, spēlēs un atrakcijās.
Savukārt Riebiņu parka brīvdabas estrādē notika koncerts, kurā ar
saviem priekšnesumiem klātesošos iepriecināja un izklaidēja radošā ap-
vienība «Maskas», un «Stoptime dance studio» meistarklases. Aktīvākās
ģimenes piedalījās izrotāto braucamrīku (riteņi, ratiņi) parādē. 

Ģimeņu godināšanas pasākumā tika godinātas visas ģimenes par
aktīvu piedalīšanos Ģimeņu svētkos, apbalvoti labākie dažādās nomi -
nācijās – Zelta pāris, Drosmīgākā ģimene, «Lieliskā mamma», «Izpalī -
dzīgākā ģimene» un citas nominācijas.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 2400,00, no kuriem EUR 1200,00
ir piešķirtais programmas finansējums un EUR 1200,00 – Riebiņu
novada domes līdzfinansējums.

Riebiņu novada attīstības biedrība izsaka pateicību ikvienam, kas
palīdzēja veiksmīgai svētku organizēšanai un norisei. Tāpat biedrība
aicina ikvienu rūpēties par ģimenes vērtībām un novērtēt tās nozīmību,
jo ģimene ir pamats ne tikai valsts attīstībai nākotnē, bet arī pamats kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Biedrības «Riebiņu novada attīstības biedrība» īstenotais projekts
«Spēcīga ģimene – laimīga tauta» (Nr. 2) notiek LR Kultūras ministrijas
finansētās un biedrības «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» īstenotās
«Latgales NVO projektu programmas 2017» ietvaros.

Inese Jakovele,
RNAB valdes priekšsēdētāja

Turpinājums 4. lpp.
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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.

Trīs dienas, no 7. līdz 9. jū-
lijam, Latvijas labākie jaunie
sportisti Latvijas Jaunatnes va-
saras olimpiādē cīnījās par 239
medaļu komplektiem 27 Olim-
piskajos sporta veidos. Sacen-
sības notika ne tikai Cēsīs, bet
arī Valmieras, Smiltenes, Prie-
kuļu, Siguldas, Valkas, Burt-
nieku, Jūrmalas, Engures, Lim-
bažu, Ogres, Salaspils, Jelgavas
un Rīgas novadā.

Riebiņu novadu pārstāvēja 4
sportisti. Ogres stadionā 5 kg lo -
di grūda Armands Briška (Riebiņu
vidusskola), uzrādot rezultātu,
kurš ļāva ierindoties 13. vietā.
5000 m sporta solī nogāja zēni:
Raivis Čačs un Kristaps Kokins
(Galēnu pamatskola). Mūsu so-
ļotājiem bija tas gods ierindoties
labāko sešiniekā un tikt apbalvo-
tiem ar diplomiem. Uz džudo ta-
tami cīnījās Juris Vaivods (Riebi -
ņu vidusskola). Trīs uzvaras un
viens zaudējums Jurim ļāva no
Cēsu pilsētas domes priekšsēdē -
tāja rokām saņemt gan diplomu,
gan bronzas medaļu.

Mazs novads, bet ar saviem
sasniegumiem sportā droši varam
lepoties. Mums ir spēcīgi, talantīgi
un patriotiski audzināti bērni.
Paldies vieglatlētikas treneriem
Jānim Upeniekam un Skaidrītei
Vulānei, džudo trenerim Aleksejam
Sapeginam, kā arī bērnu vecākiem

par ieguldīto darbu. Novada dome
saviem varoņiem dāvina šīm sa-
censībām sarūpētus sporta tērpus.
Nākamā olimpiāde – pēc diviem
gadiem. Sākam gatavoties!

Delegācijas vadītāja 
Mārīte Pokšāne

Riebiņu novada skolēniem lielisks
starts Jaunatnes vasaras olimpiādē

Riebiņu novada delegācijas kopbilde ar novada domes priekšsēdētāju
(pirmais no kreisās) Pēteri Rožinski pirms došanās uz Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādi Cēsīs.

Visā Latvijā tiek svinēti da-
žādu ezeru svētki, arī Riebiņu
novadā 2008. gadā tika svinēti
Rušonas ezera svētki, taču krī -
zes gadi pārtrauca šo pasākumu
rīkošanu. Pateicoties Riebiņu at -
tīstības biedrības īstenotajam
projektam, 2017. gada 14. jūlijā
atpūtas bāzē «Silmalas» tika at -
sākta Rušonas ezera svētku svi -
nēšana. Biedrība «Riebiņu no-
vada attīstības biedrība» Latga -
les kultūras programmas 2017
ietvaros īstenoja projektu «Līgo
laiva uz ūdeņa».

Projekta mērķis bija organizēt
Rušonas ezera svētkus «Līgo lai -
va uz ūdeņa», tādējādi veicinot
kultūras pieejamību vietējai sa-
biedrībai, kā arī veicinot Latgales
kultūrvides daudzveidības sagla-
bāšanu un attīstību.

Rušonas ezera svētku pasā-
kuma laikā notika sportiskas ak-
tivitātes. Jau pašā rīta agrumā no -
tika spiningošanas sacensības, ti -
ka spēlēts pludmales volejbols,
zorbings, notika dažādas stafetes,
kanoe laivu un SUP dēļa sacensī-
bas, atrakcijas ģimenēm ar bēr-
niem, radošās aktivitātes bērniem,
kā arī sacensības bērniem. Pasā-
kuma laikā tika vārīta un degustēta
zivju zupa. 

Pēc aktīvās dienas apmeklē-

tājiem tika piedāvāta plaša kultū -
ras programma, kurā aktīvi pie-
dalījās jaunieši ar solo koncer -
tiem, ģitārspēli, saksofonu, break-
dance paraugdemonstrējumiem,
uzstājās vietējie pašdarbības ko-
lektīvi un tika apbalvoti sacensību
dalībnie ki. Vakara noslēgumā ap -
meklē tājus priecēja bērnu rokgru -
pa «Žvūrgz dyni», bet grupa «Bo-
rowa MC» sniedza aizraujošu

koncertu, bet zaļumballi spēlēja
Mā ris Leidums. 

Projekta aktivitāšu īstenošanai
no programmas tika piešķirti
EUR 2000,00, bet Riebiņu novada
domes līdzfinansējums – EUR
850,00.

Riebiņu novada attīstības bied-
rība pateicas ikvienam par radošo
un brīvprātīgo darbu šī pasākuma
veiksmīgai norisei.

Riebiņu novada attīstības biedrība 
īsteno projektu «Līgo laiva uz ūdeņa»

Ezera svētku «Līgo laiva uz ūdeņa» koncerta noslēgumā uzstājās popu -
lārā latgaliešu grupa «Borowa MC».

Riebiņu novada dome piedalījās Latvijas Paš -
valdību savienības (LPS) projektu konkursā un
guva atbalstu projektam «Pašvaldību labie dar -
bi parkos Latvijas simtgadei «Meža dienas 2017»».
Pro jekta norises nodrošināšanai un aktivitāšu
īstenošanai tika piešķirts EUR 500,00 liels fi-
nansējums.

Projekta mērķis ir sakopt un labiekārtot Rušo -
nas pagasta Geļenovas parka teritoriju. Projekta
ietva ros tiks iegādāti kociņu stādi, kā rezultātā parks
tiks papildināts ar eksotiskām koku un krūmu su -
gām, papildus tam tiks iegādāti un uzstādīti jauni

guļbūves soliņi un galds. Projekta finansētājs – Me -
ža attīstības fonds.

Projekts tiks īstenots līdz 25. septembrim Rie -
biņu novada Rušonas pagasta Geļenovas parkā.

Attīstības un plānošanas daļa

Projekta ietvaros Geļenovas parku papildinās
ar jaunām koku un krūmu sugām

PASĀKUMI AUGUSTĀ
Riebiņu KC
F 11. augustā plkst. 21.00 Kino pikniks. Laukumā pie kul -

tūras centra tiks demonstrēta filma «Svingeri». Visi aici -
nāti ņemt piknika grozus un pledus. Ieejas maksa – EUR 1. 

F No plkst. 22.00 vasaras krāsainākais notikums Rie -
biņos – HOLI krāsu ballīte kopā ar brāļiem Puncuļiem
Riebiņu parka estrādē. Starpbrīžos krāsu eksplozija ar DJ
Rūdi. Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst. 23.00 – EUR 5.

F 25. augustā plkst. 21.00 kino pikniks bērniem un ve-
cākiem. Laukumā pie KC studijas «Animācijas Brigāde»
filmiņas «Vaikiki» un «Ruksīša ceļojums». Visi aicināti
ņemt pledus un piknika grozus. Būs sejiņu apgleznošana
un pasaku tēli. Ieeja – bez maksas. Plkst. 22.00 Riebiņu
parka estrādē ballīte «Zaļās gaismas» ritmos. Ieejas maksa –
EUR 4, pēc plkst. 23.00 – EUR 5. 

Riebiņu parks
F 26. augustā plkst. 10.00 Riebiņu parkā pludmales vo -

lejbola komercturnīrs «Vasara 2017». Komandām iepriekš
pieteikšanās pa tālr. 26173320. 

Stabulnieku KN
F 12. augustā plkst. 19.00 jaunības svētki. Svētkus

svinēs gaviļnieki no Riebiņiem, Silajāņiem, Stabulniekiem,
Sīļukalna un Galēniem. Vakara turpinājumā balle ar Ga -
lēnu VIA Stanislavu & Arni. Ieejas maksa uz balli – EUR 3,
svētku gaviļniekiem – bez maksas.

F No 20. augusta līdz 25. oktobrim skatāma Riebiņu
novada mākslas plenēra 2016 gleznu izstāde.

Silajāņu KN
F 24. augustā plkst. 18.00 radošā darbnīca «Sapņu ķērājs».
F 31. augustā plkst. 17.00. pasākums bērniem un jaunie -

šiem «Sveika, skola!». Būs dažādas spēles un diskotēka.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F 10. augustā plkst. 11.00–15.00 multiplikācijas filmu

diena. 
F 16. augustā bibliotēkas 60. gadadienai veltīta radošā

darbnīca ģimenēm «Fotorāmīšu izgatavošana». Darbnīca
darbosies no plkst. 13.00 līdz 17.00. 

F 24. augustā plkst. 15.00 pavārmāksla, konservēšana
Riebiņos. No cikla: novada stāsti.

Ar visiem augustā paredzētajiem pasākumiem, literārajām
un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības
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
lūgums sekot informācijai afišās!

Tāpat visu delegāciju ierašanās un dalība tika saistīta ar Francijas
nacionālo svētku – Bastīlijas ieņemšanas dienas svinēšanu. Svētku
da lībnieki piedalījās kopīgajā parādē, klātesot vietējo mēriju vadī -
tājiem, politiķiem un militāristiem.

Neatņemama Eiropas sanāksmes programmas sastāvdaļa ir kon -
certi, kurus sniedz delegāciju pārstāvji. Riebiņu novada delegācija
spilgti nodemonstrēja tautas dejas – ne tikai paši dejojot, bet arī
iemācot klātesošajiem latviešu tautas deju soļus. Tāpat veiksmīgi
tika prezentēti latviešu nacionālie ēdieni svētku tirdziņā. Tika pie -
dāvāts nobaudīt rupjmaizi, mājas un rūpnieciski ražotos sierus,
medu, ķilavas, šprotes, Latvijas balzamu un šmakovku. 

Jāpiebilst, ka Riebiņu novads jau otro gadu veiksmīgi sadarbojas
ar šo Francijas reģionu. Arī šogad viesošanās noslēgumā Riebiņu no vada
delegācija tika informēta, ka latvieši būs mīļi viesi arī nā kamgad. 

Izdevumus, kas bija saistīti ar novada dalību šajā braucienā, se -
dza Eiropas Savienība. Paldies jāteic Riebiņu novada domei par pre-
zentmateriāliem, zemnieku saimniecības «Pumpuri» īpašniekam Jā -
nim Mičulim par garšīgajiem sieriem un katram Riebiņu delegācijas
pārstāvim par dalību Eiropas sanāksmē. 

Rolands Naglis, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Riebiņu novada delegācija viesojās
Francijas pilsētā Loches

Sākums 3. lpp.

Kapusvētki Riebiņu novada kapsētās 2017. gadā
5. augustā plkst. 14.00 – Pastaru kapsētā.
5. augustā plkst. 14.00 – Silajāņu kapsētā.
12. augustā plkst. 14.00 – Trūpīšu kapsētā.
19. augustā plkst. 14.00 – Červoniku kapsētā.
26. augustā plkst. 15.00 – Vidsmuižas kapsētā.


