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1. IEVADS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS PRINCIPI 

 
Riebiņu novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un izstrādāts laika 
posmam no 2019. līdz 2025. gadam.  
 
Sējums „Stratēģiskā daļa” ir attīstības programmas sadaļa, kurā definētas Riebiņu novada vidēja 
termiņa prioritātes un izvirzīti uzdevumi to īstenošanai. Šajā sējumā ir atspoguļots Riebiņu novada 
vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenta hierarhiskais pakārtojums nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem.  
 
Rīcības plāns ir attīstības programmas sadaļa, kura ietver konkrētu pasākumu kopumu attīstības 
programmā noteikto uzdevumu īstenošanai. Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir 
izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai.  
 
Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veicināt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves līmeņa 
labklājības paaugstināšanos, dzīves vides uzlabošanu un ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību, 
sekmējot novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti. 
 
Riebiņu novada attīstības programmas izstrādē ir ievēroti plānošanas un reģionālās attīstības 
principi: 

o ilgtspējības princips — Riebiņu novada teritorijas attīstība tika plānota, lai saglabātu un 
veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko 
attīstību, sekmētu racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, kā arī dabas 
un kultūras mantojuma attīstību; 

o pēctecības princips — Riebiņu novada attīstības programma ir izstrādāta, izvērtējot spēkā 
esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi; 

o vienlīdzīgu iespēju princips — nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības 
intereses tika vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt Riebiņu novada ilgtspējīgu attīstību; 

o nepārtrauktības princips — Riebiņu novada teritorijas attīstība plānota nepārtraukti, 
elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, 
vajadzības un iespējamos risinājumus. Stratēģiskajā daļā ir iekļauta attīstības programmas 
uzraudzības kārtība un ieteikumi attīstības plānošanu un ieviešanu vērtēt kopsakarībā ar  
pašvaldības budžetu; 

o atklātības princips — teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē ir iesaistīta 
sabiedrība un nodrošināts informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums; 

o integrētas pieejas princips — ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek 
saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek 
saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto 
risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi; 

o  daudzveidības princips — teritorijas attīstību plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, 
cilvēku un materiālo resursu, kā arī  saimnieciskās darbības daudzveidību Riebiņu novadā 
un Latgales reģionā; 

o  savstarpējās saskaņotības princips — Riebiņu novada attīstības programma ir izstrādāta, 
savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos Riebiņu novada teritorijas, nozaru attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto; 

o pēctecība – programmas izstrādes gaitā ir izmantoti līdz šim sagatavotie plānošanas 
dokumenti gan nacionālā, gan reģionālā, gan Riebiņu novada līmenī. 
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2. ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

 

Riebiņu novada attīstības programma ir izstrādāta, lai nodefinētu konkrētu pasākumu kopumu 
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.  
 
Uz Latvijas novadu dalījuma vienmuļā fona nepieciešams izcelties ar jauniem un neparastiem 
risinājumiem, kuri maina ierasto lietu norisi un rada iespējas pārmaiņām.1 Jau iepriekšējās 
attīstības programmas ieviešanas periodā ir īstenoti stratēģijā minētie skanīgie novada projekti - 
skolēnu jaunrades darbu konkurss Galēnos, kas veltīts R.Mūkam, bērnu nometnes un dažādas 
kopienas aktivitātes, izveidots R.Mūka muzejs, uzsākta infrastruktūras sakārtošana degradētajās 
teritorijās uzņēmējdarbības vides attīstībai, īstenoti Riebiņu ciema ūdenssaimniecības attīstības 
projekts (skat. projektu īstenošanas izvērtējumu AP esošās situācijas analīzē). Tomēr pats 
būtiskākais pašvaldības uzdevums arī nākamo septiņu gadu periodam ir atbalsts ienākumu radīšanā 
novada iedzīvotājiem, iedzīvotāju skaita saglabāšana un dzīves vides kvalitātes uzlabošana.  
 
Pašvaldības iespējas atbalstīt ienākumu radīšanu Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-
2025. gadam jāsaista ar investīcijām kvalitatīvas dzīves vides izveidē, dabas vērtību aizsardzībā un 
to draudzīgā apsaimniekošanā, Riebiņu novada tēla un atpazīstamības veidošanai. Cilvēku 
piesaistei dzīvei un darbam novadā. Būtiska ir vietējas kopienas aktivizēšana un iesaiste savas 
dzīves kvalitātes uzlabošanā. 
 
Pasākumiem ir nepieciešamais konteksts (latgaliskais, latgaliešu valoda un paradumi, citu tautu 
reliģiskās un tautas tradīcijas), tās ir iespējas Riebiņu novadam radikāli atšķirties uz Latvijas un 
Latgales pašvaldību fona – kā tas ir uzsvērts Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 2012 - 
2030. Tam jābūt atšķirīgam savās domās un idejās, attieksmē. Nākotnē tas ir nevis „viens no, bet 
„labi zināmais Riebiņu novads, kurš izceļas ar savu netradicionālo domāšanu un rīcībām (R. Mūka 
dzimtene), mākslas meistaru tradīcijām (Silajāņu keramikas skola), un radošuma, radošo industriju 
izmantošanu novada izaugsmē (J.Pīgožņa, J.Ivanova, J.Streiča mantojums)2. 
 
Riebiņu novada stratēģija sasaucas ar Latgales reģiona stratēģijas galveno mērķi - palielināt privātā 
sektora īpatsvaru pievienotās vērtības radīšanā reģionā līdz 82% un paaugstināt iedzīvotāju 
ienākumus reģionā, sasniedzot 60% no ES vidējās bruto darba samaksas līmeņa. 
 
 

Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2012-2030 

Vīzija 

Riebiņu novads 2030. gadā ir radoša, latgaliska teritorija, viegli sasniedzama un ģimenei draudzīga dzīves 
vieta.  
 
Silajāņi, Sīļukalns, Riebiņi, Stabulnieki, Galēni, Kastīre, Gaiļmuiža – katrs ciems šeit piedāvā savdabīgu dzīves 
vidi un iespējas uzņēmējdarbībai. Daži no novada iedzīvotājiem mēnesī 2 nedēļas pavada Londonā, 2 
nedēļas Riebiņos 

Riebiņu novada ekonomiskā specializācija 

Lauksaimniecība, tūrisms, kokapstrāde un rūpnieciskā ražošana. Brīvā laika pavadīšanas vieta Jēkabpils, 
Rēzeknes un Daugavpils iedzīvotājiem. To definē tradicionālā darbība un ārējie faktori – pastāvīgais un 
augošais pieprasījums pasaulē pēc pārtikas un dabiskā. 
 
Radošās industrijas - Riebiņu novadā veidojas jauni radošo industriju projekti, kas balstīti mākslā, mūzikā, 
rakstniecībā un filozofijā, veidojot saikni ar radošo novadnieku mantojumu. 

                                                                 
1
 Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2012 - 2030 

2
 Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2012 - 2030 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (1.redakcija) 5 

Stratēģiskie mērķi 

SM1 Unikāla, pievilcīga, 
Latgales lauku tradīcijās un 
modernajās tehnoloģijās 
balstīta dzīves vide 

SM2 Dažādotas lauku ekonomiskās 
aktivitātes, kuras balstītas dabas 
resursu ilgtspējīgā izmantošanā 

SM3 Demokrātiska, iekļaujoša,  
līdzdarbošanās un atbildības 
sabiedrība 

Ilgtermiņa prioritātes 

 
IP1 Jaunās tehnoloģijas un 
mobilitāte 

 
IP2 Jaunu nodarbju un inovāciju 
veicināšana uzņēmējdarbībā, 
pievienotās vērtības radīšana 
 

 
IP3 Iedzīvotāju iniciatīvu 
stiprināšana 
 

Riebiņu novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam 

Vidēja termiņa prioritātes 

VTP1 Ilgtspējīgas un 
kvalitatīvas dzīves telpas 
izveide 

VTP2 Lietpratīga 
dabas resursu 
apsaimniekošana 
un izmantošana 

VTP3 Efektīvas 
uzņēmējdarbības 
attīstība 

VTP4 Aktīvas kopienas un 
atvērtas pārvaldes 
veidošana 

1.attēls. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu savstarpējā sasaiste. 
 
Riebiņu novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir izstrādāta, pamatojoties uz novada ilgtermiņa 
attīstības redzējumu - Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 2012-2030 gadiem. Vidēja termiņa 
prioritātes atbilst ilgtermiņa prioritārajiem virzieniem. 
 

1.tabula. Ilgtermiņa prioritāšu un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība. 

Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 
2012-2030 

Riebiņu novada attīstības programma 2019. – 2025. 
gadam 

IP1 Jaunās tehnoloģijas un mobilitāte VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 

IP2 Jaunu nodarbju un inovāciju veicināšana 
uzņēmējdarbībā, pievienotās vērtības radīšana 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un 
izmantošana 

VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 

 
IP3 Iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana 
 

VTP4 Aktīvas kopienas un atvērtas pārvaldes 
veidošana 

 
Riebiņu novada attīstības programmas 2026.-2025. gadam prioritāšu novērtēšanai vidējā termiņā 
sasniedzamie rezultāti 

Rādītājs Bāzes gads 
 

Pašreizējā 
vērtība 

2025. gadā 
sasniedzamais 
rezultāts 

Avots 

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 

Veloceliņu garums novada 
teritorijā 

2018 0 23,5 km Novada pašvaldība 

Rekonstruēto pašvaldības ceļu 
kopgarums 

  80 km Novada pašvaldība 

Energoefektīvas sabiedriskās ēkas   Palielinās par 
4 

Novada pašvaldība 

Rekonstruētās NAI 2018 6 9 Novada pašvaldība 

Izglītības iestāžu skaits 2018 6 4 Novada pašvaldība 

Apmācīto skaits mūžizglītībā 2018  350 Novada pašvaldība 

Pašdarbības kolektīvu skaits 2018 38 38 Novada pašvaldība 

Bibliotēku skaits 2018 10 10 Novada pašvaldība 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un izmantošana 

NATURA 2000 teritoriju skaits 2018 4 4 Dabas aizsardzības 
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Rādītājs Bāzes gads 
 

Pašreizējā 
vērtība 

2025. gadā 
sasniedzamais 
rezultāts 

Avots 

novadā pārvalde 

Degradēto teritoriju samazinājums 2018  Samazinās par 
4,7 ha 

Novada pašvaldība 

Latvāņu invadēto teritoriju 
samazinājums 

2018 200 ha Samazinās par 
50% 

Novada pašvaldība 

Makšķerēšanas licenču skaits 2017 2656 3656 Novada pašvaldība 

Nelikumīgo zvejas tīklu 
samazinājums 

2017 2,7 km  0 Novada pašvaldība 

Ielaisto zivju mazuļu skaits 2017 101 000 500 000 Novada pašvaldība, 
Zivju fonds 

Neizmantoto dziļurbumu 
samazinājums (tamponēti 
dziļurbumi) 

2018 93 63 Novada pašvaldība 

Lielgabarīta atkritumu savākšanas 
laukums 

2018 Nav 1 Novada pašvaldība 

VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 

Bezdarba līmenis, % 2018 10,7 4,5 NVA 

Darba devēju skaits 2018 118 palielinās par 
10% 

VID 

Mājražotāju skaits 2018 1 5 VID 

Pašnodarbināto skaits 2018 360 370 VID 

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora 
statistikas vienības uz 1000 
iedzīvotājiem  

2018 107 127 CSP 

Tūrisma pakalpojuma sniedzēju 
skaits 

2018 15 25 TIC 

Jaunizveidotie tūrisma produkti 
un/vai maršruti 

2018  5 Novada pašvaldība 

Novada apmeklētāju, tūristu skaits 2018  Pieaugums 
par 20% 

TIC 

VTP4 Aktīvas kopienas un atvērtas pārvaldes veidošana 

Sabiedrisko organizāciju skaits un 
darbība 

2018 41 63 Lursoft 

Jaunatnes iniciatīvu skaits  2018  15 gadā Novada pašvaldība 

Mājas lapas apmeklētāju skaits 2018   Novada pašvaldība 

Publicitāte par novadu 2018  Vismaz 20 
mēnesī 

Novada pašvaldība 

Sadarbības iniciatīvu skaits 2018  Vismaz 4 gadā Novada pašvaldība 
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3. STRATĒĢISKĀ MATRICA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
2.attēls.Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai. 

IP1 Jaunās tehnoloģijas 
un mobilitāte 

IP2 Jaunu nodarbju un 
inovāciju veicināšana 

uzņēmējdarbībā, pievienotās 
vērtības radīšana 

 

IP3 Iedzīvotāju iniciatīvu 
stiprināšana 

 

VTP1 Ilgtspējīgas 
un kvalitatīvas 
dzīves telpas 

izveide 

VTP2 Lietpratīga 
dabas resursu 

apsaimniekošana 

VTP3 Efektīvas 
uzņēmējdarbības 

attīstība 

VTP4 Aktīvas 
kopienas un 

atvērtas pārvaldes 
veidošana 

RV1.1. Kvalitatīvi 
ceļi un droši 
savienojumi 

RV1.2. 
Mūsdienīgas 

inženier - 
komunikācijas 

RV.1.3. Ērti un 
energoefektīvi 

mājokļi 

RV1.4. Pieejama 
izglītība 

RV1.5. Nodrošināta 
veselības aprūpe un 

sociālais atbalsts 

RV1.6. Plašs kultūras 
piedāvājums un 

saglabāts 
kultūrvēsturiskais 

mantojums 

RV1.7. Sporta 
pasākumi un aktīvs 

dzīvesveids 

RV2.1. Bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšana 

RV2.2. Ilgtspējīga 
dabas resursu 

apsaimniekošana 

RV2.3. 
Sabiedrības 

izglītošana un 
videi draudzīgas 

apziņas 
veidošana 

RV2.4. Publiskās 
ārtelpas attīstība 

RV3.1. 
Uzņēmējdarbības 

dažādošana 

RV3.2. 
Daudzveidīgs 

tūrisma 
piedāvājums 

RV3.3. 
Nodarbinātības 

veicināšana 

RV4.1. Vietējās 
kopienas iesaiste un 

līdzdalība 

RV4.2. Publiskās 
pārvaldes 

profesionalitāte 

RV4.3. Riebiņu 
novada sadarbība 
un atpazīstamība 

Vidēja termiņa 
prioritātes 

Rīcības 
virzieni 
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4. SASKAŅOTĪBA AR PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM 

 
Riebiņu novada attīstības programma 2019. -2025. gadam ir izstrādāta, pamatojoties uz likumu 
“Par pašvaldībām”, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, izmantojot Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) dokumentus “Metodiskie ieteikumi 
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (03.12.2014.) un “Nozaru politiku 
vadlīnijas pašvaldībām” (07.10.2014.), kā arī Valsts kontroles revīzijas ziņojuma ieteikumus 
pašvaldībām par pašvaldības budžeta sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem 
(www.lrvk.gov.lv, 2016.). 
 
AP izstrādē ir ņemti vērā attīstības plānošanas nozares reglamentējošie normatīvie akti un 
plānošanas dokumenti, metodiskie ieteikumi valsts, reģionālā un vietējā plānošanas līmenī.  
 
Valsts līmeņa plānošanas dokumenti un metodiskie ieteikumi: 

o Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”;  
o Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam;  
o Reģionālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;  
o Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020. gadam;  
o Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam; 
o Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam; 
o Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam; 
o Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016. – 2020. gadam; 
o Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020. gadam; 
o Revīzijas ziņojums “Vai novadu pašvaldības nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem par 

samērīgām izmaksām?”, Rīga, 2017; 
o NFIN 2009.-2014. gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 

sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 
plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" 
līdzekļiem projekta materiāli, 2016. 
 

Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti un metodiskie ieteikumi: 
o Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030; 
o Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2010. – 2017. gadam, termiņš 2010.-

2019. gadam noteikts ar Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017.gada 
8.decembra lēmumu Nr.4;  

o Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018.–2021. gadam, VARAM, Rīga, 2018; 
o Mārketinga stratēģija pašvaldības pakalpojumu ieviešanai 2016 – 2019 “Lietpratīga 

pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.  
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Riebiņu novada attīstības 

dokumentu sistēma 

Latvija 2030 2010-2030

Latvija NAP 2014-2020

Latgales stratēģija 2030 2006-2030

Latgales novada attīstības 

programma 2010-2017, Rīcības 

plāns Latgales reģiona izaugsmei 

2018.–2021.gadam 2010-2021

Riebiņu novada teritorijas 

plānojums 2008.-2020.gadam 

Riebiņu novada attīstības 

programma 2019.-2025. gadam 2019-2025

Riebiņu novada rīcības plāns 2018-2025

Riebiņu novada investīciju plāns 2018-2025

Riebiņu novada sabiedrības

integrācijas programma

 2015. – 2020. gadam
2015-2020

Riebiņu novada tūrisma attīstības 

stratēģija 2015. – 2022. gadam 2015-2022

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030

2008-2020

 

3.attēls. Riebiņu attīstības programma kopējā nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības dokumentu 
sistēmā. 
Piemēra datu avots: “Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu 
vietējā līmenī” Norvēģijas pieredzē balstīts metodiskais materiāls, eksperte Inga Vilka un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija, 2015. 
 

Vietējie nozaru politikas un attīstības plānošanas dokumenti:  
o Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2012-2030; 
o Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam; 
o Riebiņu novada tūrisma attīstības stratēģija 2015. – 2022. gadam; 
o Riebiņu novada pašvaldības autoceļu apsaimniekošanas un ceļu kvalitātes uzlabošanas 

pasākumu ieviešanas programma un rīcības plāns 2016. – 2020. gadam;  
o Riebiņu novada sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas kvalitātes 

uzlabošanas programma un rīcības plāns 2016. -2020. gadam;  
o Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi 

monitoringa ziņojums, 2016. 
 

4.1. Atbilstība nacionālās nozīmes plānošanas dokumentiem 

 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030. gadam telpiskajā struktūrā attiecībā uz Riebiņu 
novadu ir noteikti šādi struktūrelementi: 

o starptautiskas nozīmes transporta koridors – E262 „Kauņa-Ukmerģe-Daugavpils-Rēzekne-
Ostrova”, kas savieno Rēzekni un Daugavpili un šķērso Riebiņu novada Rušonas pagastu; 

o dzelzceļa līnija, kas savieno Rēzekni un Daugavpili un šķērso Riebiņu novada Rušonas 
pagastu; 

o nacionālo interešu telpa „Lauku attīstības telpa”. 
 
Riebiņu novads atrodas reģionāla nozīmes attīstības centra - Preiļu pilsētas tuvumā, kā arī teritoriāli 
novietojies starp trim nacionālas nozīmes attīstības centriem – Rēzekni, Daugavpili un Jēkabpili. 
Saskaņā ar Latvija 2030, tiek ņemtas vērā vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni: 
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Latvija 2030  Riebiņu novada attīstības programma 2018-2025 

Vīzija 

Latvija – mūsu mājas – zaļa un sakopta, 
radoša un ērti sasniedzama vieta 
pasaules telpā, par kuras ilgtspējīgu 
attīstību mēs esam atbildīgi nākamo 
paaudžu priekšā. 

Riebiņu novads 2030. gadā ir radoša, latgaliska teritorija, viegli 
sasniedzama un ģimenei draudzīga dzīves vieta. 
Silajāņi, Sīļukalns, Riebiņi, Stabulnieki, Galēni, Kastīre, Gaiļmuiža – 
katrs ciems šeit piedāvā savdabīgu dzīves vidi un iespējas 
uzņēmējdarbībai.  
Daži no novada iedzīvotājiem mēnesī 2 nedēļas pavada Londonā, 2 
nedēļas Riebiņos. 

Vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni 

Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība 
un bagātināšana.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  
Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai 
stiprināšana 
Radošas sabiedrības veidošana 

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 
RV1.6. Plašs kultūras piedāvājums un saglabāts kultūrvēsturiskais 
mantojums 
U1.6.1. Kultūras iestāžu un  arhitektūras pieminekļu infrastruktūras 
attīstība 
U1.6.2.Mūsdienu un tradicionālās kultūras pasākumu daudzveidība  
U1.6.3. Latgaliskās identitātes kultūrtelpas veidošana  
U1.6.4. Garīgo vērtību saglabāšana un reliģisko draudžu atbalsts 

Cilvēkkapitāla bāzes vērtība un 
produktivitāte.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni: 
Nodarbinātības programmas darbaspēka 
līdzdalības palielināšanai 
Cilvēkkapitāla attīstība un produktivitātes 
kāpinājums 
Veselības un sociālo pakalpojumu 
kvalitāte un pieejamība 

VTP4 Aktīvas kopienas un atvērtas pārvaldes veidošana 
RV4.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība 
U4.1.1. Efektīva informācijas apmaiņa starp iedzīvotājiem un 
pašvaldības pārvaldi  
U4.1.2. Iedzīvotāju integrēšana informācijas sabiedrībā 
U4.1.3. Jaunatnes politikas izstrāde un ieviešana jaunatnes 
piesaistei novadam 
U4.1.4. Iedzīvotāju iesaiste konsultatīvajās un lēmumu pieņemšanas 
padomēs 
RV1.5. Nodrošināta veselības aprūpe un sociālais atbalsts  
U1.5.1. Veselības aprūpes un sociālo iestāžu infrastruktūras 
nodrošinājums 
U1.5.2. Sociālo pakalpojumu dažādošana un attīstība 
U1.5.3.Sociālās integrācijas pasākumi dažādām mērķa grupām 
U1.5.4. Kvalifikācijas paaugstināšana  sociālajiem darbiniekiem 

Iespēju vienlīdzība un vidusslāņa 
veidošanās.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni: 
Kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes 
pieejamība 
Resursu pieejamība 

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 
RV1.4. Pieejama izglītība  
 U1.4.1. Uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra 
U1.4.2. Izglītības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana 
U1.4.3.Neformālās un mūžizglītības ieviešana  dažāda vecuma 
iedzīvotājiem 
U1.4.4. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Kvalitatīva un pieejama izglītība mūža 
garumā.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni: 
Izglītības pieejamība un pārmaiņas 
izglītības procesa organizācijā 
Skola kā sociālā tīklojuma centrs  
E-skola un informācijas tehnoloģiju 
izmantošana 
Izglītošanās mūža garumā  

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 
RV1.4. Pieejama izglītība  
U1.4.1. Uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra 
U1.4.2. Izglītības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana 
U1.4.3.Neformālās un mūžizglītības ieviešana  dažāda vecuma 
iedzīvotājiem 
U1.4.4. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Atjaunojama un droša enerģija.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni: 
Energoefektivitātes pasākumi 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un izmantošana 
RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana 
U2.2.4. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana 

Dabas vērtību un pakalpojumu ilgtspējīga 
apsaimniekošana.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni: 
Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un izmantošana 
RV2.1.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana  
U2.1.1. Zivju resursu aizsardzības un atjaunošanas pasākumi Riebiņu 
novada publiskajos ūdeņos 
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U2.1.2. Prasmīga īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana 
RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana  
U2.2.1. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 
U2.2.2. Nelegālo izgāztuvju un piesārņoto vietu apzināšana un 
likvidēšana 
U2.2.3. Prasmīga dabas dzīļu izmantošana 
U2.2.4. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana 
RV2.3.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana 
U2.3.1. Informācijas kampaņas par dabas daudzveidību novadā 
U2.3.2.Vides apziņas paaugstināšana un iedzīvotāju iesaiste vides 
sakārtošanas pasākumos un akcijās  

Sociālā kapitāla vērtības pieaugums.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni: 
Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā 
Pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija 
E-pārvaldība un sabiedriskā inovācija 

VTP4 Aktīvas kopienas un atvērtas pārvaldes veidošana 
RV4.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība 
U4.1.1. Efektīva informācijas apmaiņa starp iedzīvotājiem un 
pašvaldības pārvaldi  
U4.1.2. Iedzīvotāju integrēšana informācijas sabiedrībā 
U4.1.3.Jaunatnes politikas izstrāde un ieviešana jaunatnes piesaistei 
novadam 

 
Nacionālo interešu telpai „Lauku attīstības telpa” paredzēti šādi risinājumi, kuru attiecināmai arī uz 
Riebiņu novada attīstību: 

o Mežrūpniecības pārstrukturēšana. Jāveicina mežrūpniecības pārstrukturēšana, 
orientējoties uz koksnes dziļāku pārstrādi, uz starptautiski konkurētspējīgu gala produktu 
ar augstu pievienoto vērtību ražošanu. 

o Agrārās industrijas attīstība. Jāatbalsta specializētas, augstražīgas un tehnoloģiski 
modernas agrārās industrijas attīstība pārtikas produktu un rūpniecības izejvielu ražošanai. 

o Lauku saimniecību pārprofilēšanās. Jāatbalsta lauku saimniecību (īpaši mazo un vidējo) 
pārprofilēšanās un nodarbes veidu dažādošana, attīstot un kombinējot lauku tūrismu, 
amatniecību, bioloģisko lauksaimniecību un citus virzienus. 

o Lauku biznesa kooperatīvi. Jāatbalsta lauku biznesa vienību kooperatīvu veidošana, lai 
nodrošinātu ražošanas resursu racionālu izmantošanu, pārdošanas iespēju uzlabošanu, 
lauku biznesa interešu efektīvāku pārstāvniecību brīvā tirgus apstākļos. 

o Inovācijas un modernizācija lauksaimniecībā. Nepieciešams sekmēt zināšanu un inovāciju 
pārnesi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Jāatbalsta lauksaimniecības produkcijas 
pārstrādes uzņēmumu modernizācija, konsolidācija un Latvijā ražoto izejvielu izmantošana. 

o Lauksaimniecības zemju konsolidācija. Nepieciešams atbalstīt vērtīgo lauksaimniecības 
zemju konsolidāciju un lielāku ražojošo lauku saimniecību veidošanos, palielinot nozares 
konkurētspēju eksporta tirgos, vienlaikus ņemot vērā un izvērtējot ainavu ekoloģisko, 
estētisko un kultūrvēsturisko vērtību. 

o Zemju ielabošanas pasākumi. Jāsniedz atbalsts lauku saimniecību meliorācijas un zemes 
ielabošanas pasākumu veikšanai. 

o Biomasas izmantošana. Jāplāno biomasas kā atjaunojamā energoresursa ražošana tajās 
teritorijās, kur lauksaimniecības zemes ir mazāk labvēlīgas pārtikas ražošanai. 

o Lauku tūrisma un nelauksaimnieciskā biznesa attīstība. Nepieciešams veicināt lauku 
tūrisma attīstību piekrastē, kultūrvēsturisko vērtību un ainavu areālos. Tāpat jāatbalsta 
nelauksaimnieciskā biznesa ierīkošana un attīstība lauku teritorijās. 

o Akvakultūras un zvejas attīstība. Nepieciešams atbalstīt investīcijas akvakultūras 
uzņēmumos, t.sk., zvejas un akvakultūras produktu pārstrādei un mārketingam, kā arī 
jānodrošina atbalsts iekšējo ūdeņu zvejas attīstības un investīciju projektiem. 

o Zemju apmežošana. Jāsniedz atbalsts mazvērtīgu neizmantoto lauksaimniecības zemju 
apmežošanai. 
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Nacionālais attīstības plāns 2020 (NAP 2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam rīcības plāns, 

kurš kalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam. NAP 2020 ir hierarhiski augstākais 

nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments.  

2. tabula. Riebiņu novada AP atbilstība NAP 2020. 

NAP 2020 Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025. gadam 

Prioritāte "Tautas saimniecības 

izaugsme" 

Rīcības virziens "Izcila 

uzņēmējdarbības vide" 

VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 

RV3.1.Uzņēmējdarbības dažādošana 

U3.1.1.Lauku sētu un mājražotāju attīstības veicināšana 

U3.1.2. Uzņēmējdarbības motivācijas paaugstināšana 

U3.1.3.Novada uzņēmējdarbības infrastruktūras popularizēšana 

un uzņēmēju piesaiste 

RV3.3. Nodarbinātības veicināšana  

U3.3.1. Informatīvais atbalsts un kooperācija, uzņēmumu 

mārketinga veicināšana 

U3.3.3. Pasākumi jauniešiem bezdarbniekiem, pirmspensijas 

vecuma grupām, ilgstošajiem bezdarbniekiem 

U3.3.4. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība 

Rīcības virziens "Energoefektivitāte un 

enerģijas ražošana" 

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 

RV.1.3. Ērti un energoefektīvi mājokļi  

U1.3.1. Dzīvojamā fonda atjaunošana 

U1.3.2. Pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošana un 

uzturēšana 

Prioritāte "Cilvēka drošumspēja" 

Rīcības virziens "Cienīgs darbs" 

Rīcības virziens "Stabili pamati tautas 

ataudzei" 

Rīcības virziens "Kompetenču attīstība" 

Rīcības virziens "Vesels un darbspējīgs 

cilvēks" 

Rīcības virziens "Cilvēku sadarbība, 

kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā 

piederības Latvijai pamats" 

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 

RV1.1. Kvalitatīvi ceļi un droši savienojumi 

RV1.2. Mūsdienīgas inženierkomunikācijas 

RV.1.3. Ērti un energoefektīvi mājokļi 

RV1.4. Pieejama izglītība 

RV1.5. Nodrošināta veselības aprūpe un sociālais atbalsts 

RV1.6. Plašs kultūras piedāvājums un saglabāts kultūrvēsturiskais 

mantojums 

RV1.7. Sporta pasākumi un aktīvs dzīvesveids 

Prioritāte "Izaugsmi atbalstošas 

teritorijas" 

Rīcības virziens "Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana reģionos – 

teritoriju potenciāla izmantošana" 

Rīcības virziens "Pakalpojumu 

pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju 

un dzīves apstākļu radīšanai" 

Rīcības virziens "Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana" 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un 

izmantošana  

RV2.1.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

U2.1.1. Zivju resursu aizsardzības un atjaunošanas pasākumi 

Riebiņu novada publiskajos ūdeņos 

U2.1.2. Prasmīga īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana 

RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana  

U2.2.3. Prasmīga dabas dzīļu izmantošana 

U2.2.4. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana 

RV2.3.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas 

veidošana 
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4.2. Atbilstība reģionālas nozīmes plānošanas dokumentiem 

 

Latgales stratēģija 2030 

Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 2030. gadam - panākt straujāku reģiona ekonomisko 

attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu 

Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. Lai sasniegtu izvirzīto ilgtermiņa mērķi 

un īstenotu attīstības vīziju, definēti četri stratēģiskie virzieni jeb ilgtermiņa prioritātes, kas ir 

pamats saskaņotām darbībām un projektiem un ir ietvars finansējuma piesaistei. 

  

3. tabula. Riebiņu novada AP atbilstība Latgale 2030. 

Latgales stratēģija 2030 Ilgtermiņa prioritātes 
Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025. 

gadam vidēja termiņa prioritātes 

Efektīvi uzņēmumi  VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 
VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana 

Prasmes  VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana  
VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide  

Gudra pārvaldība VTP4 Aktīvas kopienas un atvērtas pārvaldes veidošana 

Savienojumi VPT1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 

 
 

Latgales programma 2010. - 2017. gadam 
Latgales programmā 2010.-2017. gadam izvirzītie mērķi un pasākumi virzīti uz pakāpenisku Latgales 
stratēģijā 2030 noteikto mērķu sasniegšanu un vienlaikus uz iekļaušanos Latvijas un Eiropas 
Savienības ilgtermiņa attīstības politiskajās nostādnēs. 
 
Riebiņu novadam būtiska ir programma „Savienojumi”  - infrastruktūras attīstības programma 
transportam, sakariem un informācijai un integrētai kultūras telpai. Programmai jāsekmē „laika 
attālumu” samazināšana, pakalpojumu pieejamība, kustības drošība, ātra komerciālās darbības 
aprite, sociālie tīkli un biznesa tīkli jaunu ideju realizēšanai. Attiecībā uz transporta infrastruktūru 
darbības programmai ir divi galvenie mērķi - attīstīt iekšējos reģiona savienojumus un atbalstīt 
starptautiskos savienojumus - transporta koridorus A-R, D-Z virzienos, Rīgas sasniedzamību, ES 
Austrumu robežas šķērsošanu, Daugavpils lidostu un loģistikas un industriālo teritoriju attīstība 
transporta teritoriju tuvumā. Riebiņu novada attīstības programmas vidēja termiņa prioritātes un 
uzdevumi darbojas šīs programmas sasniegšanai – RV1.1. Kvalitatīvi ceļi un droši savienojumi. 
 
„Savienojumi” apakšprogrammai „Latgales informatīvā telpa” jāsekmē sakaru pārklājums un 
kvalitāte reģionā un Latgales reģiona integrācija Latvijas un starptautiskajā informatīvajā telpā, kā 
arī latviešu un krievu valodās runājošās sabiedrības informatīvo telpu integrāciju – atbilstība 
Riebiņu AP - RV1.2. Mūsdienīgas inženierkomunikācijas U1.2.1.Mobilo sakaru pieejamība visā 
novada teritorijā, U1.2.4. IKT infrastruktūras attīstība, RV4.1. Vietējās kopienas iesaiste un 
līdzdalība, U4.1.1. Efektīva informācijas apmaiņa starp iedzīvotājiem un pašvaldības pārvaldi, 
U4.1.2. Iedzīvotāju integrēšana informācijas sabiedrībā. 
 
„Novadu programma” (atbalsta programma novadu centru, tai skaitā  Riebiņu kā novada nozīmes 
centra, un pakalpojumu centru stiprināšanai). Programma paredz aktivitātes dzīves kvalitātes 
nodrošināšanai novada apdzīvotajos centros, vides kvalitātes uzlabošanu un tūrisma attīstību, 
dzīves vides, ainavas  pievilcības un atvērtības veidošanu. Atbilst Riebiņu novada AP - VTP1 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (1.redakcija) 14 

Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide  visi rīcības virzieni, VTP3 Efektīvas 
uzņēmējdarbības attīstība, RV3.2. Daudzveidīgs tūrisma piedāvājums, VTP2 Lietpratīga dabas 
resursu apsaimniekošana, RV 2.4. Publiskās ārtelpas attīstība. 
 
„Skola+” (mazo skolu un lauku sabiedrisko pakalpojumu programma, Latgales „gaismas tīklojums”). 
Programmas mērķis ir sadarbībā ar lauku skolotājiem un uzņēmīgiem cilvēkiem mobilizēt izglītības, 
kultūras, un citu pašvaldību un valsts pakalpojumu sniedzēju un uzņēmēju resursus, lai nodrošinātu 
sabiedrisko pakalpojumu pārklājumu novados, saglabātu lauku apdzīvojumu, saglabātu latgalisko 
kultūru. Riebiņu novada izglītības iestāžu tīkls jau sekmīgi veic iestrādnes šī principa ieviešanā. 
Skolas+ programma virzīta uz vienu no lauku pakalpojumu scenārijiem: 

o lauku skolas neslēgšanu, turpinot izglītības procesu un papildinot ar citām sabiedriskajām 
aktivitātēm, pašvaldības funkcijām; 

o lauku sabiedriska centra izveidi, nodrošinot mūžizglītības procesu un papildinot ar citām 
sabiedriskajām aktivitātēm, pašvaldības funkcijām. 

 
„Sociāli atbildīgā Latgale” (sociālā programma nabadzības novēršanai un atstumto sociālo grupu 
iekļaušanai sabiedrībā, Latgales sociālās kompetences programma) - VTP3 Efektīvas 
uzņēmējdarbības attīstība, RV3.3. Nodarbinātības veicināšana, U3.3.2. Kvalitatīvas attālināta darba 
iespējas, U3.3.3. Pasākumi jauniešiem bezdarbniekiem, pirmspensijas vecuma grupām, ilgstošajiem 
bezdarbniekiem, U3.3.4. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība. 
 
 „Ezeri” (dabas resursu gudras izmantošanas un tūrisma programma),  programma vērsta uz ūdeņu 
un dabas teritoriju apsaimniekošanas modeļu un jaunu prasmju izplatīšanu  savienojumā ar 
sabiedrības veselības veicināšanu un uzņēmējdarbības veikšanu. Riebiņu novads kā viens no 
ūdeņiem un ainaviskajām teritorijām bagātākajiem novadiem – šīs programmas mērķteritorija. 
Programmā paredzētas - VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un izmantošana, 
RV2.1.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana, 
VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība, RV3.2. Daudzveidīgs tūrisma piedāvājums.  

  

4.3. Atbilstība vietējās nozīmes  plānošanas dokumentiem un saskaņotība ar 
kaimiņu pašvaldībām 

 
Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam  
 
4. tabula. Riebiņu novada AP atbilstība Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2012-2024. 

Riebiņu novada teritorijas plānojums 
2012-2024 

Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025. 
gadam vidēja termiņa prioritātes 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi Rīcības virzieni 

Meži ir viens no nozīmīgākajiem novada 
attīstības resursiem, kas pamato 
mežsaimniecības un kokapstrādes nozaru 
attīstības iespējas, kā arī iespējas tūrisma 
attīstībai; nodrošina medību, 
ogošanas un sēņošanas iespējas. 

VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 
RV3.1.Uzņēmējdarbības dažādošana  
RV3.2. Daudzveidīgs tūrisma piedāvājums 

Riebiņu novadā nav konstatētas nacionālās 
nozīmības kritērijiem atbilstošas 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorijas.  
Teritorijas ekonomisko aktivitāšu veicināšanai 
plānojumā netiek noteikti ierobežojumi LIZ 
zemju izmantošanai kā lauksaimnieciskiem 
mērķiem, tā citai saimnieciskai darbībai , ciktāl 
tas nepasliktina blakusesošo nekustamo 

VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 
RV3.1.Uzņēmējdarbības dažādošana 
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īpašumu izmantošanas iespējas. 

Ezeri, kuriem ir noteikts publisko ūdeņus 
statuss vai kuri pieder pašvaldībai visi atrodas 
Rušonas pagastā. Novada ezeri, īpaši publiskie 
ūdeņi un pašvaldībai piederošie ezeri, ir viens 
no nozīmīgākajiem rekreācijas un tūrisma 
resursiem novadā. 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un 
izmantošana 
RV2.1.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana  
U2.1.1. Zivju resursu aizsardzības un atjaunošanas 
pasākumi Riebiņu novada publiskajos ūdeņos 
U2.1.2. Prasmīga īpaši aizsargājamo teritoriju 
apsaimniekošana 
RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana  

Teritorijas plānojums akcentē, ka tā ieviešanas 
periodā ir svarīgi integrēt ĪADT 
apsaimniekošanas pasākumus attiecībā uz 
sabiedrības informēšanas, tūrisma un atpūtas 
infrastruktūru, ierīkot ĪADT minēto 
infrastruktūru, kā arī izstrādāt dabas 
aizsardzības plānus dabas 
liegumam “Rušona ezera salas” un “Lielais 
Pelečāres purvs” 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un 
izmantošana 
RV2.1.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana  
U2.1.2. Prasmīga īpaši aizsargājamo teritoriju 
apsaimniekošana 
RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana  
RV2.3.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas 
veidošana 
U2.3.1. Informācijas kampaņas par dabas daudzveidību 
novadā 
U2.3.2.Vides apziņas paaugstināšana un iedzīvotāju 
iesaiste vides sakārtošanas pasākumos un akcijās. 
VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 
RV3.2. Daudzveidīgs tūrisma piedāvājums 
U3.2.1. Bioloģiskās daudzveidības izziņas tūrisma attīstība 
U3.2.5. Tūrisma mārketinga aktivitātes un stratēģiskās 
partnerības Latvijas un starptautiskajā mērogā    

Riebiņu novada ainavas, ūdeņu un 
kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu kopums 
raksturo tūrisma attīstības iespējas kā vienu no 
nozīmīgākajiem teritorijas attīstības 
potenciāliem. 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un 
izmantošana 
RV 2.4. Publiskās ārtelpas attīstība  
U2.4.1 Videi un sabiedrībai draudzīgas publiskās ārtelpas 
dizaina veidošana 
U2.4.2. Novadam raksturīgās ainaviskās vērtības 
izkopšana un saglabāšana 
VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 
RV3.2. Daudzveidīgs tūrisma piedāvājums 
U3.2.1. Bioloģiskās daudzveidības izziņas tūrisma attīstība 
U3.2.2. Kultūras un kultūrvēsturiskā tūrisma piedāvājuma 
izveide un ieviešana 
U3.2.3. Sakrālā tūrisma piedāvājuma veidošana 
U3.2.4. Gastronomiskā tūrisma iespējas sadarbībā ar 
privāto sektoru 
U3.2.5. Tūrisma mārketinga aktivitātes un stratēģisko 
partnerības Latvijas un starptautiskajā mērogā   

 
Nozīmīgākie tūrisma resursi galvenokārt koncentrēti Rušonas pagastā, kurā ir lielākais ezeru 
īpatsvars.  
 
Riebiņu novada specializācija – lauksaimniecība, tūrisms, kokapstrāde un rūpnieciskā ražošana. 
 
Pašvaldības īpašā loma attiecībā pret kaimiņu novadiem: 

o Sporta un aktīvās atpūtas organizācijas centrs (volejbols, pludmales volejbols) 
o Kultūras dzīves organizācija – atpūtas pakalpojumu centrs Sīļukalnā 
o Filozofiskās domas vienība (centrs) 
o Sociālās aprūpes centra kompetence  
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o Reģionālās gleznu galerijas un mākslas (sadarbībā ar Rēzeknes radošo pakalpojumu centru 
un kaimiņu novadu mākslas skolām). 

 
Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu objekti koncentrējami un attīstāmi esošajās blīvi 
apdzīvotajās vietās (Riebiņi, Sīļukalns, Galēni, Stabulnieki, Silajāņi, Kastīre, Bašķi, Aglonas stacija, 
Gaiļmuiža un Pieniņi), nodrošinot ērtu sasniedzamību un pieejamību no apkārtējām teritorijām. 
 
Ar ražošanu saistītai saimnieciskai darbībai primāri izmantojamas līdzšinējā laikā izmantotās 
saimniecisko objektu (darbnīcas, fermas) teritorijas, tās sakārtojot, rekonstruējot un intensificējot, 
ja nepieciešams, paplašinot.  
 
Rušonas pagasta teritorija, jo īpaši Salmeja, Kučera, Feimaņu, Eikšas, Jašas, Kategrades, Bicānu, 
Rušonas un Zolvas ezeru apkārtnes primāri izmantojama tūrisma un rekreācijas objektu attīstībai.  
Blakus teritoriju un attīstības centru (Preiļi, Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils), sasniedzamības 
nodrošināšana, iedzīvotāju mobilitātes uzlabošana, uzturot labu ceļu infrastruktūru, nodrošinot 
mobilo sakaru pieejamību. 
 
Apdzīvotajās vietās, kuras šķērso valsts reģiona nozīmes ceļi, veicami satiksmes drošības 
uzlabošanas pasākumi  (Galēnos, Riebiņos, Stabulniekos) 
 
Latgales plāns 2018 - 2020 izvērtē iespējas efektīvāk izmantot Latgales reģionā esošos kūdras 
resursus. Investīcijas publiskās infrastruktūras attīstībā (t.sk. sasniedzamība un pieejamība kā 
priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai) ļaus pilnvērtīgāk izmantot Latgales plānošanas 
reģiona teritoriālās priekšrocības. Rīcības plāna mērķis ir panākt reģionālo atšķirību mazināšanos, 
nodrošinot Latgales reģionā efektīvus pasākumus ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai, jaunu 
darbavietu radīšanai un labklājības paaugstināšanai. 
 
Pamatprincipi pasākumu iekļaušanai Rīcības plānā: 

o ņemot vērā joprojām aktuālās ievērojamās reģionu attīstības atšķirības, Rīcības plāns tiek 
fokusēts uz pasākumiem, kas vērsti uz reģiona tautsaimniecības attīstību; 

o rīcības plānā iekļaujami jauni pasākumi vai esošo pasākumu paplašināšana, savukārt 
pasākumi, kas jau šobrīd ir ieplānoti vai jau tiek ieviesti, Rīcības plānā netiek iekļauti. 
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4.attēls. Darbavietu plānotais pieaugums papildu īstenojamajos projektos. 
Datu avots: Latgales plāns 2018-2020, VARAM, 2018 

 
Riebiņu novada tūrisma attīstības stratēģija 2015.-2022. gadam paredz Riebiņu novada 
atpazīstamības veidošanu, balstoties uz Riebiņu novada salīdzinošajām priekšrocībām, pilnveidot, 
radīt un veicināt esošo tūrisma pakalpojumu un radīt jaunu, konkurētspējīgu piedāvājumu tūrisma 
jomā. Riebiņu novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam ir rīcības virzieni tūrisma attīstībai 
atbilstoši stratēģijā noteiktajiem attīstības mērķiem, lai radītu Riebiņu novada iedzīvotājiem un 
viesiem pievilcīgu, drošu, interesantu tūrisma piedāvājumu un infrastruktūru. Programmas 
uzdevumi ir virzīti, lai īstenotos stratēģijā noteikto - vietējā iedvesma ar globālu  savienojamību.  

 
Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programma un rīcības plāns 2015.–2020. gadam, 
izstrādāta 2015. gadā, tiek uzsvērts, ka novadā ir būtiska: 
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o izglītības kvalitāte; 
o nodarbinātība un kultūras pieejamība, attālināta darba tehniskās iespējas,  
o sporta pasākumu daudzveidība – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pasākumi ģimenēm, 

veselīgam dzīvesveidam,  netradicionāli sporta svētki; 
o pasākumi jauniešiem bezdarbniekiem, pirmspensijas vecuma grupām, ilgstošajiem 

bezdarbniekiem; 
o iespēja apvienot dzīvi laukos ar kvalificētu attālinātu darbu – tas saistīts ar izglītotu 

darbaspēku, kuram augsti attīstītas plānošanas un pašorganizācijas prasmes – attālināta 
darba centra izveide; 

o motivācijas paaugstināšana, kritiskās domāšanas attīstība; 
o socializēšanas centri attālinātā darba veicējiem; 
o reliģisko draudžu atbalsts, popularizēt garīgās vērtības. 

 
Riebiņu novada pašvaldības autoceļu apsaimniekošanas un ceļu kvalitātes uzlabošanas 
pasākumu ieviešanas programma un rīcības plāns 2016. – 2020. gadam – šajā dokumentā ir 
pamatota ceļu tīkla attīstības programma. Ir uzsvērta transporta nozīme būvniecībā, 
būvmateriālu, konstrukciju u.tml. savlaicīgā piegādē. Tūrisms ir svarīgs ekonomiskās darbības 
veids, kas var dot ievērojamu ieguldījumu iekšzemes kopproduktā. Tūrisma industrijā parasti ir 
arī nodarbināti diezgan daudzi cilvēki. Tūrisms veicina arī sabalansētu vides attīstību, uzlabo 
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai attīstītos tūrisms, nepieciešami piemēroti transporta 
pakalpojumi un augsts līmenis. Riebiņu novada AP rīcības un investīciju plānā ir iestrādāti 
prioritārie ceļu rekonstrukcijas projekti. 
 
Riebiņu novada sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas kvalitātes uzlabošanas 
programma un rīcības plāns 201.6 -2020. gadam nosaka sociālā dienesta darbības mērķi -  
nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu novada  
iedzīvotājiem, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā 
veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus 
apstākļus. Riebiņu novada AP rīcības un investīciju plānā iekļautie projekti ir pakārtoti šīs 
programmas stratēģiskajiem mērķiem nozarē - uzlabot esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti, 
sociālā dienesta darbības plānošanu un administrēšanu un ieviest jaunus sociālos 
pakalpojumus atbilstoši Riebiņu novada iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm. 
 

 

 


