
Riebiņu novada domes informatīvais izdevums      u 2017. gada SEPTEMBRIS u Nr. 9 (140)  u Bezmaksas

Augusta beigās lietavas Latgalē, kas jau no-
dēvētas par gadsimta plūdiem, jo īsā laikā nolija
pat ceturtdaļa no gada normas, arī Riebiņu no -
va da teritorijā radīja būtiskus zaudējumus gan
pašvaldības infrastruktūrai, appludinot ceļus,
gan arī novada zemniekiem, jo zem ūdens lielās
platībās palika labību sējumi un pļavas.

Lietus dēļ Riebiņu novadā uz laiku tika slēgti trīs
pašvaldības autoceļi. Plūdu dēļ tika slēgta satiksme
uz Riebiņu novada pašval dības autoceļiem: Riebiņu
pagastā Zabegi–Pušča km 3,45; Galēnu pagastā Pun -
cuļi–Čača mājas km 0,40 un Rušonas pagastā Rutu-
ļi–Aglonas stacija km 0,14. Jāsaka, pašvaldības atbil -
dīgie speciālisti operatīvi reaģēja un maksimāli ātri
veica plūdu seku likvidēšanas darbus, lai atjaunotu
satiksmi uz iepriekš minētajiem pašvaldības auto-
ceļiem.

28. augustā Latgales reģiona pašvaldību vadītāji,
tostarp Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris
Rožinskis, tikās Līvānos, lai apspriestu plūdu radīto
seku novēršanu un lemtu par ārkārtas stā vokļa iz-
sludināšanu. Sarunā piedalījās arī Ministru prezidents
Mā ris Kučinskis, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
un vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi -
nistrs Kaspars Gerhards.

Kā pašvaldības vadītājus infor mēja premjers,
tad viņš vienojies ar Komercbanku asociāciju, ka tās
sniegs palīdzību un plūdu skarto reģionu lauksaim-
niekiem zaudējumus kompensēs, tiesa gan, kat ru
iesniegumu izskatot atsevišķi. Otra lieta – arī Lauku
atbalsta die nests izvērtēs visus gadījumus in di viduā -
li, jo dažviet graudus nenovāks ne šoruden, ne va -
rēs iesēt nākamā gada ražai. 

Diemžēl skaidrības par to, kā tiks atjaunoti un sa vesti
kārtībā reģiona ceļi un tilti, pagaidām vēl nav, bet ap -

tuvenie zaudējumi aplēsti viena miljona eiro apmērā.
Jāpiebilst, ka valdība 29. augustā nolēma izslu -

di nāt ārkārtas situāciju lauksaimniecības sektorā
Latgalē, daļā Vidzemes un Zemgales. Kopumā ārkār -
tas situācija izsludināta 27 novados, arī Riebiņu no -
vadā, un tā ilgs līdz 2017. ga da 30. novembrim.

Valdība lēma vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministra Kaspara Gerharda (VL-TB/LNNK)
vadībā izveidot koordinācijas padomi lietavu un
plūdu radīto se ku likvidēšanai. Koordinācijas pa do -
mes sastāvā iekļauti arī zemko pības ministrs Jānis
Dūklavs (ZZS), satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS)
un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS),
pašvaldību pusi pārstāvot Kārsavas novada, Krāslavas
novada un Rēzeknes novada domju priekš sēdētājiem.

Vides aizsardzības un reģionā lās attīstības mi-
nistrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz šī gada
29. septembrim būs jāizvērtē pašvaldību pieprasījumi
zaudējumu kompensēšanai par nodarītajiem zaudē-
jumiem pašvaldību infrastruktūras objektiem, kā
arī jāizvērtē pašvaldību iesniegtā informācija par
privātajiem mājokļiem un paš valdību sniegto atbalstu
iedzīvotājiem ārkārtas situācijā.

Jāpiebilst, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir
uzsācis izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikša -
nās sistēmā (EPS), kurā LAD klien ti varēs iesniegt
pieteikumus par fak tiski nodarītajiem zaudējumiem
at bilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā dekla-
rētajām platībām. Iesniegt pieteikumus EPS varēs
līdz 2017. gada 1. oktobrim. LAD informēs par ie-
sniegumu pieņem šanas sākumu. Par kompensāciju
apjomu, kas tiks piešķirts lauksaim niekiem, lems
Zemkopības minis trija.

Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

Arī Riebiņu novadā lietavas radījušas 
būtiskus zaudējumus pašvaldības 

infrastruktūrai un lauksaimnieku sējumiem

Plūdu radītās sekas Rušonas pagasta Rutuļos.

Vislielākais ieguldījums, ko varam sniegt bērniem – tā ir
mūsu mīlestība un iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. 

Lai jaunajā mācību gadā bērniem pietiek pacietības
un uzcītības saņemt zināšanas, bet vecākiem un sko-
lotājiem – nezūd pārliecība, ka sniedzam mūsu nāka-
majām paaudzēm pašu vērtīgāko! Lai vienmēr esam

lepni par savu pedagogu un skolu, kurā gūstam pa -
matus savai tālākajai attīstībai! 

Veiksmīgu jauno 2017./2018. mācību gadu! 
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis

Lai novada izglītības iestādes būtu sagata vo -
tas jaunajam mācību gadam, ne tikai sko lu peda -
gogi un tehniskais personāls, bet arī Riebiņu no-
vada dome vasarā deva nozīmīgu artavu izglītības
iestāžu sakārtošanā, finansējot dažādus remont -
darbus novada izglī tības iestādēs.

Par izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību
gadam pārliecinājās novada vadība un domes depu -
tā ti, kuri 29. augustā apmeklēja Sīļukalna, Galēnu,
Dravnieku un Rušonas pamat skolu, kā arī Riebiņu vi-
dusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi «Sprīdītis».

Aizvadītajā vasarā būtiskākie remontdarbi sko -
lu infrastruktūras uzlabošanai tika veikti četrās no -
vada izglītības iestādēs. Dravnieku pa matskolā pil -
nībā izremontēta un sakārtota sko las sporta zāle.
Veikti gan sienu labošanas dar bi, krāsošana, gan sa-
kārtots apgaismojums spor ta zālē. Savukārt Galēnu
pamatskolā veikti tel pu atjaunošanas darbi, ieskaitot
gan sienu, gan grīdas un griestu remonta darbus. PII
«Sprīdītis» pilnībā izremontēta telpa, kurā notiek
gan mū zikas un sporta nodarbības, gan visi iestādes
pasākumi. Savukārt vidusskolā šovasar veikti re-

montdarbi, kas skar divu skolas kāpņu telpu sakār-
tošanu – gan šo telpu kosmētiskais re monts, gan
ugunsdrošo durvju uzstādīšana. Ko pumā visiem ie-
priekšminētajiem remontdarbiem, saskaņā ar iepir-
kuma rezultātiem, izlietoti gan drīz EUR 67 000
bez PVN pašvaldības budžeta līdzekļu.

Jāpiebilst, ka vasaras sākumā tika pabeigti vēl vie -
ni būtiski remontdarbi pašvaldības iestā dē. Galē nu
pagasta teritoriālajai pārvaldei un kultūras na mam
pilnībā tika veikta ēkas jumta seguma nomaiņa. At-
bilstoši iepirkuma rezultātiem, šos darbus veica
būvniecības firma SIA «RCR5» par kopējo summu
EUR 23 278,24 bez PVN.

Tāpat jāpiemin, ka īsi pirms jaunā mācību gada –
30. augustā novada pedagogi Stabulnieku kultūras
namā un Dravnieku pamatskolā pulcējās uz ikgadējo
novada skolotāju konferenci. Par konferencē gūto
informāciju, jauninājumiem izglītības procesā un
skolēnu skaitu novada izglītības iestādēs lasiet nā-
kamajā – «Riebiņu Novada Ziņas» oktobra numurā.

Sabiedrisko attiecību speciālists R. Naglis

Pašvaldība iegulda būtiskus līdzekļus izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai

Dravnieku pamatskola ir gatava mācību procesam, pārliecinājās pašvaldības
vadība, speciālisti un domes deputāti (no kreisās): novada priekšsēdētāja
vietnieks Jāzeps Ivanāns, Dravnieku pamatskolas direktors Jānis Znotiņš,
domes deputāte Ilga Pokšāne, domes deputāts Jānis Kupris, novada izglītības
jautājumu koordinatore Evelīna Visoc ka, novada domes darba aizsardzības
speciālists Artūrs Meluškāns, domes deputāte Ārija Pudule, novada domes iz-
pilddirektors Juris Leicis, novada domes informācijas tehnoloģiju speciālists
Ainārs Mūrnieks un novada domes deputāts Āris Elsts.

Aicinājums novada uzņēmējiem pieteikties
veikt pakalpojumus

Riebiņu novada dome aicina pieteikties novada uzņēmējus,
kuriem ir nepieciešamie resursi, lai sniegtu pakalpojumus,
kas saistīti ar ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures sistēmu
ap kalpošanu un remontu privātmājās, privatizētos daudzdzīvokļu
namos un citās privātās rūpniecības un saimnieciskajās ēkās. 

Lūgums pieteikties uzņēmējiem, kas spēj sniegt strādnieka san -
tehniķa, strādnieka elektriķa, asenizācijas pakalpojumus, ekskavato -
ra, traktora, mežsaimniecības (meža vedējs) pakalpojumus, kā arī
transporta (kravas un pasažieru pārvadājumi) pakalpojumus, Rie -
biņu novada domes Tehniskajā nodaļā (tālrunis uzziņām 65324376)
vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs līdz šī gada 15. oktobrim.



2. 2017. gada septembris

Izbaudīt spēlētprieku!
Ikvienam, kas apmeklē publiskās bibliotēkas,

ir zināms, ka bibliotēka mūsdienās ir svarīgs in-
formācijas iegūšanas, izglītošanās iespēju un liet -
derīga brīvā laika pavadīšanas centrs, īpaši –
lauku apvidus bibliotēkas. Nu jau pāris gadus
lauku apvidu publiskās bibliotēkas nereti veic
arī sociālā dienas centra pienākumus, nodrošinot
sociāli maznodrošinātajām personām iespēju
uzturēties bibliotēkas telpās krietni ilgāku laiku,
nekā vajadzīgs, lai tikai izņemtu lasāmvielu uz
mājām vai iegūtu vajadzīgo informāciju.

Arī Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēka veic
visas iepriekš minētās funkcijas. Tāpēc, lai biblio -
tēkas lietotāju uzturēšanās bibliotēkas telpās būtu
lietderīga un netiktu traucēta sabiedriskā kārtība
gan bibliotēkā, gan pagasta ēkā un arī ārpus tās ma-
zinātu noziedzīgu likumpārkāpumu skaitu, radās
doma, ka pie bibliotēkas, uzgaidāmajā telpā ir ne-
pieciešams izveidot atpūtas stūrīti ar vietu, kur ap-
sēsties, kā arī uzstādīt novusa galdu un piedāvāt
citas galda spēles.

Stabulnieku pagasta domubiedru grupa «Kopā
jautrāk», kuras sastāvā ir gan vietējo pagasta iestā -
žu darbinieki, gan bibliotēku ikdienā apmeklējošie
pieaugušie lietotāji un jaunieši, nolēma, ka vajag
izmantot iespēju un piedalīties Riebiņu novada paš -
valdības izsludinātajā Mazo Grantu projektu kon -
kursā «Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā». Projek -
tu konkursam tapa un tika iesniegts domubiedru gru -
pas projekts «Spēlējies ar prieku un iegūsti draugus!».

Projekts tika atbalstīts, un iecerētajam mērķim
tika piešķirts finansējums, par kuru tika iegādāti sē-
žammaisi un pufi, novusa spēles aprīkojums, spēle
Fliiper «Klasika», prāta spēles «Alias» un «Uno»,
muzikālie deju paklāji, runājošā «Ābece» un Lego
kluču komplekts. Sagādājot spēles, ir padomāts par
visu vecumu grupu lietotājiem, bet vajadzības ga-
dījumā tās varēs izmantot arī vietējā kultūras nama

rīkotajos pasākumos. Projekta īstenošanas gaitā ir
izstrādāti spēļu lietošanas noteikumi, kuri ir pieeja -
mi bibliotēkā uz vietas, bet 9. augustā tika rīkota
publiska projekta prezentācija «Spēlējies ar prieku
un iegūsti draugus!», uzaicinot interesentus un
īpaši ielūdzot savus regulāros apmeklētājus.

Pilnveidojot sniegto pakalpojumu klāstu, bibliotē -
kas darbinieki un arī domubiedru grupas pārstāvji
cer, ka regulārie bibliotēkas apmeklētāji novērtēs
jaunieguvumus, kas paredzēti visu vecumu grupu
lietotājiem, neatkarīgi no sociālā līmeņa piederības,
un ka iegādātās spēles saliedēs dažādas vecuma un
sociālā līmeņa grupas, radot spēlētājos piederības
sajūtu pagasta iedzīvotāju kopienai un izsaucot
patiesu spēlēt prieku.

Stabulnieku bibliotēkas darbinieki un domubiedru
grupas «Kopā jautrāk» dalībnieki pateicas Riebiņu
novada pašvaldībai par piešķirto finansiālo atbalstu
projektam un sen izlolotās ieceres īstenošanai, un aici -
na visus interesentus noteikti izmantot šo iespēju.  

Stabulnieku bibliotēkas
bibliotekāre Biruta Čaunāne

Projekta prezentācijas dienā aktīvi tika iemēģināts jaun -
iegādātais inventārs, tostarp novuss.

Šī gada 7.–12. augustā Vides
aizsardzības un reģionālās attīs -
tības ministrija (VARAM) sa dar -
bībā ar Latvijas plānošanas re-
ģioniem un pašvaldībām orga-
nizēja vasaras skolu-nometni Mol -
dovas kolēģiem. 8. un 9. augustā
četri Moldovas reģionu un paš -
valdību speciālisti apmeklēja
arī Riebiņu novada pašvaldī -
bu: investīciju piesaistes speciā -
liste Oxana Cazacu no Moldovas
Dienvidu plānošanas reģiona,
stratēģiskās plānošanas daļas
speciālists Pāvels Kurkovičs no
Moldovas Ziemeļu plānošanas
reģiona, Leovas rajona mērs Vi -
talijs Gargauns un Okņicas ra-
jona padomes priekšsēdētāja viet -
niece Anžela Kručkeviča.

Vasaras skolas-nometnes mēr-
ķis bija stiprināt Moldovas reģionu
un pašvaldību speciālistu profe-
sionālo kapacitāti – sniegt meto-
disku un praktisku atbalstu projek -
tu izstrādē uzņēmējdarbības un
tūrisma attīstības, teritorijas attīs -
tības un kultūras jautājumos re-
ģionālā un vietējā līmenī, kā arī
veicināt Latvijas un Moldovas
reģionu un pašvaldību sadarbību.
Vasaras sko lā-nometnē Latvijā ko -
pā piedalījās 21 pārstāvis no Mol -
dovas Reģionālās attīstības un
celtniecības ministrijas, Ziemeļu,
Centrālā, Dienvidu, Gagauzijas
reģiona un to pašvaldībām.

Tā kā vasaras skolas-nometnes
vadmotīvs ir «No idejas līdz pro-
jektam», tad vizīte tika veltīta in-
formācijai par iespējamiem atbal -
s ta instrumentiem sadarbības pro-
jektu īstenošanai kultūras, jaunie -
šu, uzņēmējdarbības, tūrisma, lau -
ku attīstības u.c. jomās, kā arī
projektu piemēriem ar finanšu
instrumentu atbalstu. Tika uzklau -
sīti Moldovas kolēģu pieredzes
stāsti noteiktajās jomās.

Moldovas delegāciju Riebiņu

novada domē sagaidīja novada do -
mes priekšsēdētājs Pēteris Rožin-
s kis, novada domes izpilddirektors
Juris Leicis, kā arī novada speciā -
listi un citu organizāciju pārstāvji.

Domes priekšsēdētājs un no-
vada domes izpilddirektors iepa-
zīstināja ar pašvaldības struktūru
un darbu. Latgales plānošanas re -
ģiona Attīstības, plānošanas un
projektu ieviešanas nodaļas vadī -
tāja p.i. Ingrīda Bernāne sniedza
informāciju par investīciju piesaisti.
Novada domes Attīstības un plā-
nošanas daļas vadītāja Inese Jako -
vele informēja par projektu rakstī -
šanu un praktisko ieviešanu, in-
vestīciju piesaisti, NVO darbu,
LEADER projektiem Riebiņu no-
vadā. SIA «EKO LATGALE» val -
des loceklis Ainārs Veliks stāstīja
par atkritumu šķirošanu Latgales
reģionā un Riebiņu novadā. Tāpat
pašvaldība sniedza informāciju
par ceļu infrastruktūru novadā,
bet tūrisma organizatore Riebiņu
novadā Iveta Šņepste informēja
par tūrisma attīstību novadā.

Moldovas delegācijas pārstāv -
jiem bija iespēja apskatīt Riebiņu
novada multifunkcionālo jaunat -
nes iniciatīvu centru «Pakāpieni»,
kultūras centru un centrālo bib-

liotēku. Tāpat notika izbrauciens
uz ceļu būvdarbu veikšanu vietu
Riebiņu novadā. Ciemiņi apmek-
lēja arī zirgaudzētavu SIA «Trīs
vītolu staļļi», daiļdārzu Riebiņu
pagastā un ZS «Juri» Rušonas
pagastā. Dienas noslēgumā notika
darba grupas kopsavilkums Rie-
biņu novadā un projektu ideju iz-
strāde.

Jāpiebilst, ka vizītes noslēgu -
mā delegācijas pārstāvji atkal ti -
kās Rīgā, apmainoties ar atziņām
nepieciešamajām rīcībām un ie-
spējamiem risinājumiem situācijas
uzlabošanai Moldovas reģionos
atbilstoši sociāli ekonomiskajai si -
tuācijai, tajā skaitā pārņemot Lat-
vijas pieredzi. Tāpat tika prezen-
tētas sadarbībā ar Latvijas reģionu
un pašvaldību kolēģiem veidotās
projektu ieceres. Valsts institūciju
un NVO eksperti sniedza ieteiku -
mus un individuālās konsultācijas,
lai idejas pārvērstos par veiksmī-
giem projektiem. Ideju īstenošanas
gaitu paredzēts uzraudzīt un no-
vērtēt 2017. gada rudenī, organi-
zējot Latvijas ekspertu misiju uz
Moldovas reģioniem.

Sabiedrisko attiecību 
speciālists R. Naglis

Riebiņu novadu apmeklē Moldovas delegācija

Moldovas delegācija iesaistījās diskusijās par nepieciešamību stiprināt
pašvaldību savstarpējās attiecības, realizējot dažādus projektus.

Riebiņu novada dome
realizējusi Valsts zivju

fonda projektu
Riebiņu novada dome aktīvi darbojas zivju resursu un vides aiz-

sardzības, kā arī zivju resursu pavairošanas un atražošanas pa sā -
kumu jomā, cenšoties apgūt valsts un ES finansējumu (tiek izstrā -
dāti gan zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, gan papildināti
zivju resursu krājumi), tādējādi rādot pozitīvu piemēru sabiedrībai,
ka vide ir jāsaudzē un jāpilnveido ilgtermiņā. 

Pasākumā «Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)» ir īstenots projekts
«Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs»,
kura mērķis ir pilnveidot materiāltehnisko bāzi zivju resursu aizsardzībai
Riebiņu novada ūdenstilpnēs, līdz ar to veicinot zivju resursu saglabāšanu
un aizsardzību ūdenstilpnēs. Projekta kopējā summa ir EUR 4040,84,
Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 3434,00, bet pašvaldības finansējums –
EUR 606,84.

Projekta ietvaros ir iegādāts binoklis, tālskatis, bezpilota lidaparāts,
planšetdators, sporta kamera un prožektori laivai, kas palīdzēs veikt
makšķernieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgt -
spējīgu izmantošanu. LED lukturi, binokļi un tālskatis palīdzēs precīzāk
saskatīt objektus vai darbības vairāku kilometru attālumā. Bezpilota
lidaparāts «DJI Phantom4 pro plus» ir viens no labākajiem sērijveida lid -
aparātiem. Tā lidošanas attālums sniedzas līdz pat 7 km. Lidaparātam ir
uzstādīta augstas izšķirtspējas kamera, ar kuru var veikt kvalitatīvus no-
vērojumus no liela attāluma un liela augstuma, kā arī ir foto un video 
ierakstīšanas iespējas. Noteiktos laika apstākļos ar lidaparātu ir
iespējams ieraudzīt zvejas tīklus pat 1,5 m dziļumā.

Projekta rezultātā, papildinot materiāltehnisko bāzi zivju resursu aiz-
sardzībai Riebiņu novada ūdenstilpnēs, tiks veicināta zivju resursu sa-
glabāšana un aizsardzība ūdenstilpnēs. Rezultātā uzlabosies pašvaldības
inspektoru darbs novada ūdenstilpņu apsekošanai, kontrolēšanas un
malu zvejnieku aizturēšanas pasākumu veikšana. 

Attīstības un plānošanas daļa
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DOMES LĒMUMI
17. augustā notika kārtējā Riebiņu novada do mes sēde

Apstiprina novada domes komisijas
Izskatot domes deputātu priekšlikumus, domes sēdē tika

pieņemts lēmums izveidot šādas komisijas: Ad mi nistra -
tīvā komisija 4 locekļu sastāvā; Nekustamo īpašu mu pri-
vatizācijas un atsavināšanas komisija 3 locekļu sastāvā;
Iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā; Darījumu ar lauk-
saimniecības zemi izvērtēšanas komisija 4 locekļu sastāvā
un Pedagoģiski medicīniskā komisija 5 locekļu sastāvā.

Nolemts atzīt par spēkā neesošām 2013. gada 20. au -
gustā (lēmums Nr. 3, protokols Nr. 16) apstiprinātās ko-
misijas, kā arī veikt izmaiņas 2005. gada 23. augusta sais-
tošajos noteikumos Nr. 7 «Riebiņu novada pašvaldības
nolikumā».

Apstiprina radošo konkursu nolikumus
Domes sēdē tika apstiprināts nolikums fotokonkursam

«Es un mana dzimtā zeme» un nolemts izsludināt kon -
kursu, kā arī apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju 6
locekļu sastāvā: Pēteris Rožinskis, Inese Jakovele, Ilze
Kudiņa, Rolands Naglis, Ilga Pokšāne un Liene Ustupe. 

Tika apstiprināts arī radošo darbu un zīmējumu kon -
kursa «Mans dzimtais novads» nolikums un vērtēšanas
komisija: Pēteris Rožinskis, Inese Jakovele, Ilze Kudiņa,
Margarita Krole, Evelīna Visocka un Inta Broka. 

Gan fotokonkurss, gan radošo darbu un zīmējumu kon -
kurss tiek rīkots Latgales kultūras programmas projekta
«Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme»,
vienošanās Nr. LKP2017/27 ietvaros.

Apstiprina plānus
Novada domes deputāti sēdē apstiprināja «Korupcijas

risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna» projektu
un Riebiņu novada izglītojamo individuālo kompetenču
atbalsta pasākumu plānu (APP) ESF projekta «Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» īstenošanai.
Projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.

Ievēl komisijas locekļus
Domes deputāti, balsojot par kandidatūrām, ievēlēja

Ad ministratīvo komisiju 4 locekļu sastāvā: Inese Kuna -
kova, Maruta Anusāne, Inguna Rubane un Dainis Alžāns.
Nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas ko -
misiju 3 locekļu sastāvā: Aina Tumašova, Ināra Upeniece
un Elvīra Strautmane. Iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā:
Alberts Upe nieks, Rolands Naglis, Arnis Opolais, Inese
Kunakova un Aigars Trūps. Darījumu ar lauksaimniecības
zemi izvērtēšanas komisiju 4 locekļu sastāvā: Ināra Upe -
niece, Anna Erta, Juris Leicis un Tekla Mediņa. Pedago -
ģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā: Jeļena Pu -
zaka, Valērijs Jurkāns, Elizabete Birule, Margarita Krole
un Inna Zenovjeva.

Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. septembri.

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

Riebiņu novada kārtībniekiem viens no pa-
matuzdevumiem ir rūpēties par zivju resursu
aizsardzību novada ūdenstilpnēs. Regulāri tiek
veiktas profilaktiskās pārbaudes licencētos ezeros
un ne tikai. Galvenais uzdevums ir nepieļaut ne-
likumīgu zvejas tīklu un murdu izmantošanu
novada ūdenstilpnēs. Šī gada pirmajā pusē ap-
mēram 1,3 km garumā ir izņemti nelikumīgi zve -
jas tīkli, 10 murdi. Gada sākumā ziemas pe rio -
dā tika izņemtas aptuveni 230 gab. ūdas, 30 bez-
saimnieka karodziņi.

Lielāko kaitējumu zivju resursiem rada zvejas
tīkli zivju nārsta laikā. Tas ir ļoti būtisks zaudējums
zivju resursiem. Bieži dzirdam stāstus, kā pirms
daudziem gadiem kāds ir licis tīklus un ir bijušas
ļoti daudz un lielas zivis, bet tagad zivju nav. Iespē-
jams, cilvēku mantkārība ir nesusi savus augļus, un
zivju skaits tiešām ir samazinājies. Taču zivis ir.
Liels skaits nelikumīgo zvejas tīklu ir izņemts tieši,
pateicoties cilvēku atsaucībai, kuri ziņo par redzē -
tajām nelikumīgajām darbībām. Tikai sadarbojoties,
mēs varam kļūt labāki, varam saglabāt zivju resur -
sus mūsu ūdenstilpnēs.

Sen iesakņojusies problēma ir tautā tā saucamo
donku (gruntsmakšķeres uz gumijām) makšķernieku
bezatbildība. Nevar visus makšķerniekus likt vienā
grozā, bet daļa no viņiem tomēr apzināti atstāj at-
kritumus aiz sevis makšķerēšanas vietās. Ieraugot
iepriekšējā makšķernieka atstāto atkritumu čupu,
nākamais to uztver kā miskasti, turpinot to papil -
dināt ar saviem atkritumiem, sakot – gan kāds sa -
vāks. Taču tā rīkoties nedrīkst. Visi atkritumi, ko
esam radījuši makšķerēšanas vietās, ir pašam jā -
savāc un jāved prom. Kārtībniekam ir tiesības likt
savākt atkritumus 5 m rādiusā ap makšķernieku un
viņa mantām. Tas pats attiecas uz atstātajām gu -
mijām ar atsvariem un pludiņiem (PET pudelēm,
putuplasta gabaliem utt.) nākamajām makšķerēša -
nas reizēm. Aizliegts attālināties no makšķerēšanas
rīkiem tālāk par 50 m, nerunājot par rīku atstāšanu
ūdenī ilglaicīgi. Veicot profilaksi, kārtībnieki vai -
rāk kārt ir saskārušies ar šādu problēmu – gumijas
un auklas iepīšanās motora dzenskrūvē. Bezatbildī -
gie makšķernieki, atstājot ēsmu, nesaudzīgi izturas
pret zivīm, zivis uzķeras uz āķa un tad mokošā vei -
dā iet bojā. Kārtībnieki veica pamācošu akciju:
dažās ūdenstilpnēs izņēma atstātos makšķerēšanas
rīkus, PET pudeles (pludiņus), gumijas, auklas un
atsvarus. Pudeļu skaitu būtu grūti saskaitīt, nerunājot
par atstāto gumiju un auklu kopējo garumu. Uz
priekšdienām šādi pasākumi tiks veikti regulāri,

bez jebkādiem izņēmumiem tiks izņemti visi atstā -
tie makšķerēšanas rīki. Tāpat arī jāatgādina par āķu
daudzumu. Vienlaikus atļauts makšķerēt ar diviem
makšķerēšanas rīkiem, ja katram ir ne vairāk par
trim āķiem. Kā pašsaprotama norma ir pieci āķi uz
katras gruntsmakšķeres. Arī šim jautājumam kār-
tībnieki nākotnē pievērsīs īpašu uzmanību.

Ja runā par sodiem, tad naudas sods par neli ku -
mīgu zvejas tīklu likšanu ir no EUR 30,00–350,00,
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekš-
metus, tajā skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu.
Videi nodarīto zaudējumu rēķina pēc noķerto zivju
skaita un svara, kas ir vērā ņemamas izmaksas.

Riebiņu novada kārtībnieku ekipējums, realizējot
vairākus projektus, ir būtiski uzlabojies, kas vei -
cinās novada ūdenstilpņu aizsardzību. Ir iegādāta
nakts redzamības iekārta, termokameras, bezpilota
lidaparāts u.c. aprīkojums, kas būtiski atvieglo no -
vada kārtībnieku darbu zivju resursu aizsardzības
veicināšanai. Piemēram, kvadracikla izmantošana
ziemā ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa kārtībnieku
darbā. Izmantojot iespēju, kad ezerus klāj ledus
kārta, licencētos ezerus var apsekot efektīvi un ra-
cionāli stipri īsākā laikā.

Ir arī ir cits nepieciešamais ekipējums, kā LED
lukturi, binokļi un tālskatis, ar kuru var saskatīt ob-
jektus vai darbības vairāku kilometru attālumā. Me -
ža novērošanas kameras ir efektīvs veids, kā sekot
līdzi vietām, kur notiek, iespējams, nelikumīgas
dar bības, un kārtībnieki var operatīvi reaģēt uz no-
tiekošajām darbībām.

Drīzumā gaidāms jauns iepirkums gumijas mo-
torlaivai ar treileri, kas palīdzēs kārtībniekiem
veikt kontroli grūti pieejamās vietās, kā arī veikt
profilaksi vienlaikus dažādās vietās.

Tāpat kārtībnieku darbs attiecas uz Riebiņu
novada saistošo noteikumu ievērošanas kontroli.
Pārsvarā tas ir profilaktiskais darbs, kā arī notikušo
administratīvo pārkāpumu izskatīšana. Lielākais
pārkāpumu skaits – sabiedriskās kārtības noteikumu
un labiekārtošanas noteikumu pārkāpšana. Nereti
tiek fiksēti pārkāpumi par sociālo dzīvojamo telpu
noteikumu neievērošanu un mājdzīvnieku turēšanas
noteikumu pārkāpšanu.

Attiecībā uz dzīvnieku turēšanu (suņi, kaķi) kā
viena no problēmām ir dzīvnieku atrašanās ap -
dzīvotās vietās bez uzraudzības un klejošanas pie-
ļaušana. Dažreiz mājdzīvnieku īpašnieki nesaprot
un neiedziļinās tajā, ka viņa mīlulis, pēc izskata ne-
vainīgs dzīvnieciņš, var strauji mainīt savu raksturu
un sabiedēt apkārtējos iedzīvotājus, it sevišķi bēr -
nus. Sods dzīvnieku saimniekam par dzīvnieku
klejošanu ir līdz pat EUR 72,00.

Pašvaldības kārtībnieku redzeslokā ir nonākušas
arī vairākas vietas novada teritorijā, kur iedzīvotāji
nelegāli izmet savus sadzīves atkritumus. Der atgā-
dināt, ka par sadzīves atkritumu izmešanu neatļautā
vietā tiek piemērots administratīvais sods līdz EUR
700,00. Sadzīves atkritumu radītājam ir jābūt no-
slēgtam līgumam ar atkritumu savākšanas firmu
par atkritumu izvešanu.

Jāpiebilst, ka kārtībnieku ikdienas darba pienā-
kumus papildina sabiedriskās kārtības nodrošināša -
na atpūtas un izklaides pasākumos, kuri norisinās
novada teritorijā.

Vecākais kārtībnieks
Arturs Onužāns

Uzlabojoties aprīkojumam, novada kārtībnieki
pastiprinās kontroli uz novada ūdenstilpnēm

Pēc kārtējās novada ūdenstilpņu apsekošanas, Rie -
biņu novada kārtībnieki izņēmuši nelikumīgos zvejas
tīklus un murdus.

Noslēgumam tuvojas projekts «Sabiedriskās
aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā»

Projekts «Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pa-
gastā», aktīvi darbojoties visa gada garumā, pamazām tuvojas no-
slēgumam. Gan pieaugušie, gan jaunatne un bērni visa gada ga -
rumā izmēģināja savas profesionālās iemaņas dažādās radošās
nodarbēs.

30. maijā notikusī Aktīvā tūrisma diena Dravnieku pamatskolas sta -
dionā bija arī kā sportiskā mācību gada noslēgums skolēniem un atpū -
tas pasākums pieaugušajiem.

Taču visgaidītākā bērnu aktivitāte bija bērnu vasaras izglītojošā un
atpūtas nometne no šī gada 10. līdz 14. jūlijam. Nometnē piedalījās 20
bērni trīs pedagogu vadībā. Piecu dienu vides izzinošā un atpūtas no -
metne, kuras laikā tika zaļi domāts, bija dažādām radošām un spor tis -
kām aktivitātēm piepildīta. Bērni ne tikai gatavoja interesantus radošus
darbus, bet arī veica izzinošo un izpētes darbu. Bērni dabiskajās pļavās
vāca zāļu tējas, kuras vēlāk arī kaltēja, ēda veselīgu pārtiku, veica izzi -
nošo darbu arī bibliotēkā. Bērniem tika piedāvāta arī skaistuma labo -
ratorija, kurā bērniem bija iespēja veikt vizuālās pārvērtības ar krāsu tra-
faretiem uz matiem.

Daudz jaunu iespaidu, interesantu radošu darbu tapa nometnes no-
slēgumā. Katram bija iespēja prezentēt gan stikla apgleznojumus un
papīra darbus, gan keramikas darbus. Radošs gars un jauka atmosfēra
valdīja visu nometnes laiku.

Projekta vadītāja S. Grigale

Tiek izsolīts autobuss

Saskaņā ar novada domes 2017. gada 17. augusta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 5 (12), lēm. Nr. 10), tika apstiprināti noteikumi par mutisku izsoli
ar augšupejošu soli pašvaldības kustamās mantas pārdošanai.

Izsolē tiek izsolīts Riebiņu novada domei piederošais pasažieru
auto buss MERCEDES BENZ 814, reģistrācijas Nr. ER4382, šasijas 
Nr. WDB6703661P050981. Izsoles Kustamās mantas nosacītā sākumcena
ir EUR 1950,00, tajā skaitā PVN. Izsoles solis – EUR 50 no sākum cenas. 

Kustamās mantas izsole notiks 2017. gada 3. oktobrī Riebiņu
novada domes kabinetā Nr. 3, Saules ielā 8, Riebiņos, plkst. 10.00.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 2017. gada 25. augusta
Riebiņu novada domes kancelejā Saules ielā 8, Riebiņos, katru darb -
dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00. 

Kustamo mantu var apskatīt katru darbdienu novada domes darba
laikā, iepriekš saskaņojot ar Riebiņu novada domes loģistikas speciālistu
Artūru Meluškānu pa tālr. 65392891 vai 26097971.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli
publicēšanas brīža Riebiņu novada domes informatīvajā izdevumā līdz
2017. gada 3. oktobra plkst. 9.00 Riebiņu novada domes kancelejā,
Saules  ielā 8, Riebiņos.

Lai reģistrētos izsolei, izsoles pretendentam/-iem ne vēlāk kā līdz izsoles
sākumam jāapliecina ar savu parakstu, ka ir iepazinies/-ušies ar pārdo -
da mo objektu – kustamo mantu, jāsamaksā izsoles nodrošinājuma maksa.

Izsolei var pieteikties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska per -
sona – Latvijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība, iesniedzot Riebiņu novada
domei šādus dokumentus: fiziska persona – pieteikumu, pases kopiju un
kvīts kopiju par Izsoles nodrošinājuma maksas iemaksu; juridiska per -
sona – pieteikumu, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai izzi -
ņas, kas apliecina, ka dalībnieks ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā,
nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai
tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un arī kvīts kopiju
par izsoles nodrošinājuma maksas iemaksu.

Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā: izsoles nodrošinājuma
maksa EUR 20,00 apmērā. Iemaksa jāveic Riebiņu novada domes kontā
Nr. LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X, SEB Latvijas Banka.
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Kas es esmu, no kurienes nā -
ku? Šie ir tikai daži jautājumi,
uz kuriem atbildes meklē ikviens
sabiedrības loceklis. Arī mēs,
Riebiņu novada centrālās bib-
liotēkas darbinieki un jaunie
novadpētnieki cenšamies rast
atbildes uz jautājumiem, kuri
nodarbina ikviena prātu. 

Jau otro vasaru Riebiņu novada
centrālā bibliotēka īsteno nodar -
bību ciklu, kas ļauj jauniešiem
vākt, apkopot un saglabāt infor-
māciju par Riebiņu novada teri-
toriju un tās cilvēkiem pagātnē
un mūsdienās. «Jauno novadpēt-
nieku vasaras skola» ir novadpēt -
niecības nodarbību cikls, kas at -
klāj bibliotēkas vākumu par no-
vadu, novadniekiem, kā arī ļauj
iepazīt personības un vietas klā-
tienē. Apzinot novada kultūras
mantojumu, izpētes darbā iesaistīti
kopienas jaunieši – Viktorija Pau -
niņa, Jūlija Vaivode, Evija Me-
luškāne un Elīna Cakule, kuri in-
teresējas par savām saknēm un
dzimtās puses vēsturi.

Šajā vasarā īstenoti trīs no-
vadpētniecības nodarbību cikla
pasākumi – «Ebreji Riebiņos»,
«Kapsētas Riebiņu novadā», «Ga-

lēni un galēnieši». Jūnijā jaunie
novadpētnieki tikās ar Preiļu vēs-
tures un lietišķās mākslas muzeja
speciālistu Vadimu Maksimovu,
lai izzinātu laiku un cilvēkus Rie -
biņu ciemā līdz Otrajam pasaules
karam. Vēsturnieks V. Maksimovs
vadīja lekciju, kuras laikā bija ie-
spējams izzināt ebreju dzīvi Rie-
biņos (Ribiniškos) 20. gs. sākumā.
Vēlāk jaunieši devās izglītojošā
pastaigā pa Riebiņiem, apskatīja
vietu, kur aptuveni atradušās
ebreju sinagogas, apmeklēja Rie-
biņu ebreju kapus, nolika piemi -
ņas sveces un pārrunāja holokaus -
ta jautājumus. 

Savukārt jūlijā jaunie novad-
pētnieki darbojās patstāvīgi un
filmēja, fotografēja novada kap-
sētas, bet savākto materiālu pre-
zentēja seminārā «Kapu kultū -
ras tradīcijas Riebiņu novadā».
Pirms darbu prezentācijas tika
apmeklē ta Riebiņu Svētā Pētera
un Svētā Pāvila Romas katoļu
baznīca. No vadpētnieki ne tikai
piedalījās Svētajā Misē un izpē -
tīja dievnama apkārtni, bet arī pār -
runāja kapu kultūras attīstību Lat -
vijā, kas cie ši saistīta ar kristīgo
baznīcu. 

Augusta sākumā tika iepazīti
Galēni un galēnieši. Galēnu bib-
liotēkas vadītāja Anita Kokina ie -
pazīstināja ar iestādes vēsturi, in-
formēja par galēniešu sasniegu-
miem ilgākā laika posmā. Apmek -
lējot Roberta Mūka muzeju, tika
aplūkotas vairākas izstādes, iepa -
zīts filozofa dzīvesveids. Esot Ga -
lēnos, ikviens interesents tiek ai-
cināts apskatīt muižu un parka
teritoriju. Jāpiebilst, ka Vidsmui -
žas apbūve ir viena no plašāka -
jām Latgalē – ir skatāmas vairā -
kas saimniecības ēkas, bet līdzās
ir ciemata sirds – Vidsmuižas Svē -
tā Ga ra Romas katoļu baznīca. Tā
sauk tā Kungu māja celta grāfu
Bor hu dzimtai. Tai piegulošais
parks sākts veidot 18. gs. vidū
franču stilā ar centrālo dīķi un
dārzu ap to. 

Mūsdienās Galēnu parkā ie-
spējams aplūkot vairākas skulp -
tūras, kas atklāj R. Mūka daiļ -
rades augļus, vai arī piesēst uz kā -
da soliņa, aizvērt acis un izbaudīt
laiku, kas plūst mums līdzās.

Guna Bramane,
Riebiņu novada centrālās

bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Jauno novadpētnieku aktivitātes
Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā

7. oktobrī plkst. 12.00 Červoņiku kapsētā.
7. oktobrī plkst. 13.00 Petravsku kapsētā.
7. oktobrī plkst. 13.50 Sprindžu kapsētā.
7. oktobrī plkst. 14.30 Sila kapsētā.
7. oktobrī plkst. 15.30 Kokoriešu kapsētā.
7. oktobrī plkst. 16.30 Baibu kapsētā.
7. oktobrī plkst. 17.30 Riebiņu kapsētā.

14. oktobrī plkst. 14.00 Kapenieku kapsētā.
14. oktobrī plkst. 15.00 Teilānu kapsētā.
14. oktobrī plkst. 16.00 Salenieku kapsētā.
14. oktobrī plkst. 16.30 Opolos kapsētā.
14. oktobrī plkst. 17.30 Seiļu kapsētā.

14. oktobrī plkst. 15.00 Rutuļu kapsētā.
14. oktobrī plkst. 16.00 Kristapeņu kapsētā.

14. oktobrī plkst. 17.00 Eikšas kapsētā.
14. oktobrī plkst. 18.00 Žogotu kapsētā. 

21. oktobrī plkst. 14.00 Maltas Trūpu kapsētā. 
21. oktobrī plkst. 15.00 Bukšinu kapsētā. 
21. oktobrī plkst. 16.00 Galēnu kapsētā.

21. oktobrī plkst. 15.00 Antonišķu kapsētā.
21. oktobrī plkst. 16.00 Eisāgu kapsētā.

21. oktobrī plkst. 16.30 Gailīšu kapsētā.
21. oktobrī plkst. 17.00 Ondzuļu kapsētā.

21. oktobrī plkst. 16.00 Silajāņu kapsētā.

28. oktobrī plkst. 12.00 Saunas-Vulānu kapsētā.
28. oktobrī plkst. 13.00 Trūpīšu kapsētā.
28. oktobrī plkst. 14.00 Krištobu kapsētā.
28. oktobrī plkst. 15.00 Brišku-Balckaru kapsētā.
28. oktobrī plkst. 16.00 Pastaru kapsētā. 

29. oktobrī plkst. 13.00 Vilciņu kapsētā.
29. oktobrī plkst. 14.00 Stabulnieku kapsētā.

PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
Riebiņu KC
F 22. septembrī plkst. 20.00 «Lustīgais šlāgeris Rie -

biņos 2017». Uzstājas: Juris Ostrovskis un Dvinskas mu-
zikanti, Santa Kasparsone un Ēriks Gruzniņš, grupa «Starp -
brīdis», grupa «Bruģis», Dainis Skutelis un vīru vokālais
ansamblis «Labākie gadi», bet pasākumu vadīs šarmantās
Māsas Legzdiņas. Par eksotisku atmosfēru gādās šova de -
ju grupa «Fazira». Ieejas maksa – EUR 4, pensionāriem –
EUR 3, bērniem līdz 12 gadu vecumam un 1., 2. grupas
invalīdiem ieeja – bez maksas. Plkst. 22.00 balle. Uz de -
jām aicina grupas «Starpbrīdis», «Bruģis» un DJ Rūdis.
Ieejas maksa – EUR 3, pēc plkst. 23.00 – EUR 4.

F 29. septembrī plkst. 20.00 populārais latviešu mū -
ziķis Ainārs Bumbieris, Riebiņu KC vīru ansamblis «Reti
laba kompānija» un Galēnu vokāli instrumentālā grupa
aicina uz koncertprogrammu «Ziedu klēpis». Plkst. 22.00
balle, spēlē grupa «Ginc & Es». Sīkāka informācija – afišās.

Galēnu KN
F 22. septembrī plkst. 19.00 viesojas Rudzātu TN

teātra kolektīvs ar izrādi «Mada pūds», autore Anna
Danča. Ieeja – par ziedojumiem.

Stabulnieku KN
F 23. septembrī plkst. 22.00 Rudens balle ar 90. gadu

hitu grupu «Hameleoni». Ieejas maksa – EUR 4, pēc plkst.
23.00 – EUR 5.

Sīļukalna KN
F 16. septembrī plkst. 22.00 balle ar grupu «Tranzīts».

Ieejas maksa – EUR 4.
F 29. septembrī plkst. 13.00 Miķeļdienas pasākums

(stādu tirdziņš un mainīšana, ziemas salātu baudīšana, jau -
nu recepšu iegūšana).

Silajāņu KN
F 14. septembrī plkst. 15.00 dzejas pēcpusdiena. Aici -

nāti visi dzejas entuziasti un mīļotāji ar pašu sacerētiem
darbiem. Pavadīsim laiku draudzīgi – dzerot tēju un bau -
dot citu daiļdarbus. Līdzi ņem savus darbus un labu no-
skaņojumu!

Rušonas KN
F No 1. līdz 15. septembrim skatāma Džeinas Gavares

gleznu izstāde «Sieviete – zieds, sieviete – daba».
F 15. septembrī plkst. 15.00 pasākums saimniecēm «Ru -

dens burciņā». Recepšu mainīšanās, degustācija. Lūgums
nākt ar savu sagatavoto «firmas» recepti.

F 22. septembrī plkst. 16.00 pasākums bērniem «Lapu
karuselis» – radošā darbnīca, atrakcijas, konkursi. Līdzi
jāņem rudens lapas.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F No 20. septembra skatāma pastāvīgā izstāde «Mana

tautas valoda un dziesma». No cikla: dzimtas zemes dār-
gumi.

F 21. septembrī plkst. 14.00 «Vai tu redzi, vai tu jūti?» –
dzejas pēcpusdiena kopā ar Roberta Mūka muzeja radošo
apvienību «Mūka ķēķis». 

F 30. septembrī plkst. 12.00 radošo darbnīcu cikls «Dar -
bojies pats».

Ar visiem septembrī paredzētajiem pasākumiem, lite-
rārajām 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!

Svecīšu vakari novada kapsētās

Augusta pirmā dekāde kopā
ar īsti vasarīgiem laika apstāk-
ļiem Riebiņu un Sīļukalna se-
nioru biedrību dalībniekiem
at nāca arī ar skaistu ceļojumu,
kur pirmā pieturvieta bija Sa-
laspils Botāniskais dārzs, kurā
tika gūts garīgs baudījums da -
bas skaistumam pasaulē.

Tālāk ceļš veda uz Lapmež-
ciemu, kur individuālā uzņēmēja
Alla jau daudzus gadus nodarbo -
jas ar zivju apstrādi un izbrauku -
ma tirdzniecību. Saimniece iepa-
zīstināja ne tikai ar sevi un kolē-
ģiem, bet arī ar ražošanas telpām
un dar ba procesu. Pirms sātīga -

jām pus dienām saimniece piedā-
vāja rotaļu veidā «ķert zivis» un
«vērt» pirmsapstrādei. Arī pēc
maltītes baudīšanas tikām aicināti
izlocīt kājas, kas ikvienam uzla -
boja omu un veselību. Turpināju -
mā – jūras apskate un sāļā ūdens
prieku baudīšana.

Taču pats vērtīgākais mūsu
braucienā tikai sekoja, kur guvām
atziņu, ka veselīgam dzīvesvei -
dam viss nepieciešamais ir atro-
dams vai arī audzējams tepat lī -
dzās, tikai jāprot to saskatīt, pa -
ņemt un izmantot.

Par to mūs pārliecināja bijušais
ārsts Māris Selga, kurš Tukuma

novada Tumes pagastā vada uz-
ņēmuma SIA «Satori Alfa», «San-
tas» ražotni, kas nodarbojas ar
smiltsērkšķu ogu kauliņu eļļas,
lapu un jauno dzinumu pulvera,
ogu kauliņu pulvera, smiltsērk -
š ķu, brūkleņu, dzērveņu un melleņu
ogu sulas ražošanu. Protams, tika
piedāvāts gan nobaudīt, gan arī
iegādāties sulas.

Par šī brauciena iespēju esam
pateicīgi Riebiņu novada domei,
kā arī personīgs paldies autobusa
vadītājam A. Osmanim.

Brauciena dalībniece
V. Skutele

Seniori nelaida garām iespēju baudīt ūdens priekus Kurzemes jūrmalā.

Pēc pieredzes veselīgai dzīvei...


