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TERMINU SKAIDROJUMI 

Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 

vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības 

stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.  

Demogrāfiskās slodzes līmenis – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits 

vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā.  

Ekonomiski aktīvā statistikas vienība – juridiskas vai fiziskas personas, kas pārskata periodā ražoja 

produkciju, sniedza pakalpojumus vai nodarbināja cilvēkus atbilstošajā laika periodā neatkarīgi no tā, 

vai tie ir aktīvi visu pārskata periodu vai tikai daļu no tā. 

Integrēta pieeja – pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika 

dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām 

pusēm. 

Ienākumu testētie pabalsti  - pabalsts GMI nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts ēdināšanai 

trūcīgām ģimenēm un citi pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētie sociālie pabalsti. 

Pabalsti, kurus piešķir bez ienākumu testēšanas – pabalsts krīzes situācijā, pabalsts veselības aprūpei, 

sociālās garantijas bērniem bāreņiem un citi  pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie pabalsti 

Investīciju plāns –  attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam līdz 3 gadiem, vairāki 

projekti ieplānoti ilgākam laika posmam. 

Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 

salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.  

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 

sasniegšanai.  

Stratēģiskais mērķis - konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām 

noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par 

pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.  

Teritorijas attīstības indekss - vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem, 

summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju (izmantojot gan gadā uzkrājušos 

statistikas rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu investīcijas), gan momenta 

statistikas rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli apskatāmā gada sākumā) 

standartizētās vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts 

sociālekonomiskās attīstības līmeņa attiecīgajā gadā. 

Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir 

skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.  

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības.  
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SAĪSINĀJUMI 

AP Attīstības programma 

AS  Akciju sabiedrība  

ATR  Administratīvi teritoriālā reforma  

CSP  LR Centrālā statistikas pārvalde  

CSS  Centralizētās siltumapgādes sistēma  

EK  Eiropas Komisija  

ELFLA  Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  

ERAF  Eiropas Reģionālās attīstības fonds  

ESF  Eiropas Sociālais fonds  

ESFL  Eiropas Savienības fondu līdzekļi  

EZF  Eiropas Zivsaimniecības fonds  

GMI  Garantētais minimālais ienākums  

ha  Hektārs  

IIN  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  

IK  Individuālais komersants  

IZM  Izglītības un zinātnes ministrija  

JIC  Jauniešu iniciatīvas centrs  

KF  Kohēzijas fonds  

km  Kilometrs  

kv.km Kvadrātkilometrs  

KPFI  Klimata pārmaiņu finanšu instruments  

LAD  Lauku atbalsta dienests  

LIZ  Lauksaimniecībā izmantojamās zemes  

LR  Latvijas Republika  

Ls  Lats  

LVAEI  Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts  

LVAF  Latvijas vides aizsardzības fonds  

MK  Ministru kabinets  

NFI  Norvēģijas finanšu instruments  

NĪN  Nekustamā īpašuma nodoklis  

NVA  Nodarbinātības valsts aģentūra  

NVO  Nevalstiska organizācija  

PB  Pašvaldības budžets  

PFIF  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds  

PII  Pirmsskolas izglītības iestāde  

PMLP LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PSIA  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

RAL  21.03.2002. LR likums "Reģionālās attīstības likums"  

RAPLM  Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

RPR  Rīgas plānošanas reģions  

SAK  Sporta un atpūtas komplekss  

SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

TAI  Teritorijas attīstības indekss  

TIC  Tūrisma informācijas centrs  
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TP  Teritorijas plānojums  

UB  Uzņēmumu budžets  

UR  Uzņēmumu reģistrs  

VA  Valsts aģentūra  

VARAM  Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VB  Valsts budžets  

VBMD  Valsts budžeta mērķdotācija  

VĢD Valsts ģeoloģijas dienests 

VIIS  Valsts izglītības informācijas sistēma  

VIP  Valsts investīciju programma  

VISC  Valsts izglītības satura centrs  

VKKF  Valsts Kultūrkapitāla fonds  

VKPAI  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  

VPIS  Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma  

VRAA  Valsts reģionālās attīstības aģentūra  

VSAA  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra  

VSIA  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

VUGD  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests  

VVĢMC Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs  

ZO  biznesa kontaktu katalogs www.zo.lv  

ZPR  Zemgales plānošanas reģions  
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IEVADS UN METODOLOĢIJA 

Riebiņu novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un izstrādāts laika 

posmam no 2019. līdz 2025.gadam. 

Attīstības programmu izstrādāja Riebiņu novada pašvaldība, iesaistoties pašvaldības iestāžu, 

uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Attīstības programmas izstrādē tika piesaistīti 

eksperti no SIA „Konsorts”. 

Attīstības programmas dokuments sastāv no sējumiem: 

1. Esošās situācijas raksturojums; 

2. Stratēģiskā daļa. 

Sējumā „Esošās situācijas raksturojums” apkopota statistika, fakti, viedokļi, lai veiktu analīzi, 

pamatotu stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un parādītu Riebiņu novadā esošos resursus izvirzīto 

mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Uz mērķu sasniegšanu izvēlētā pieeja izvēlēta dēļ tā, lai 

programmu veidotu kā pašvaldības attīstības instrumentu. 

Esošās situācijas raksturojuma pielikumā pievienoti sociāli ekonomiskie rādītāji, kas izmantojami 

programmas ieviešanas uzraudzībai. 

Attīstības programma sagatavota, ņemot vērā sekojošus plānošanas dokumentus: 

- valsts līmeņa plānošanas dokumentus:   

o Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020). 

- reģionāla līmeņa plānošanas dokumentus: 

o Latgales stratēģija 2030; 

o Latgales programma 2010.-2017.gadam; 

o Latgales plāns 2018 – 2020. 

- vietēja līmeņa plānošanas dokumentus: 

o Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012-2030; 

o Riebiņu novada teritorijas plānojumu2012-2024; 

o Riebiņu novada attīstības programma2012-2018; 

o Riebiņu novada attīstības stratēģiju 2012-2017; 

o Riebiņu novada tūrisma attīstības stratēģija 2015.-2022. gadam; 

o Riebiņu novada  sabiedrības integrācijas programma un rīcības plāns 2015 – 2020 

gadam; 

o Riebiņu novada pašvaldības autoceļu apsaimniekošanas un ceļu kvalitātes 

uzlabošanas pasākumu ieviešanas programma un rīcības plāns 2016. – 2020. gadam. 

- “Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” 

(2014.gada 3.decembra redakcija); 

- Ministru kabineta 14.10.2014. Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, kas nosaka Attīstības programmas izstrādes procedūru un saturu; 

- metodisko materiālu „Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta 

plānošanu vietēja līmenī” (2015. gada redakcija); 

- Riebiņu novada domes pieņemtajiem lēmumiem par jau uzsāktajiem un ieplānotajiem 

infrastruktūras u.c., attīstības projektiem Riebiņu novadā; 

- pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas 

Riebiņu novada administratīvā teritorija; 
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- Riebiņu novada pašvaldības un tās institūciju sniegtos datus (t.sk. publiskie gada pārskati, 

uzraudzības ziņojumi par novada plānošanas dokumentu īstenošanu, uzsākto un plānoto 

infrastruktūras investīciju projekti u.c.); 

- LR Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk tekstā – CSP), Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras (turpmāk tekstā – VRAA), Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā – NVA), 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk tekstā – PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta 

(turpmāk tekstā – VID), Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD), SIA „Lursoft”, VSIA 

„Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā – LVĢMC) u.c. institūciju 

apkopotos datus; 

Attīstības programmas mērķis ir veicināt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves līmeņa pieaugumu un 

ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību, sekmējot novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un 

vides kvalitāti. 

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi ir: 

- definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus 

un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 

- izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads; 

- izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos novada 

teritoriālo vienību plānošanas dokumentus attīstības programmas, jau uzsāktos un 

ieplānotos infrastruktūras projektus; 

- nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju 

anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25. 

augusta MK noteikumos „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 

noteiktajam; 

- programmas izstrādes procesā sadarboties ar Riebiņu novada darba grupām (vadības grupa 

un tematiskās, nozaru grupas), kurās piedalīsies pašvaldības administrācijas speciālisti, 

pašvaldības institūciju, kapitālsabiedrību, aģentūru, uzņēmumu pārstāvji, nevalstisko 

organizāciju biedri un nepieciešamības gadījumā valsts institūciju pārstāvji un citi interesenti. 
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1. NOVADA FIZIOĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS UN DABAS RESURSI 

1.1. Teritorijas raksturojums 

Riebiņu novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumos, Viduslatgalē, Latgales plānošanas reģiona 

vidusdaļā. Tā kopējā teritorija veido 630 km2  - vidēji liels novads Latvijas mērogā. Iedzīvotāju skaits 

2018. gada sākumā – 5 236, kas ir par 9,4% mazāk salīdzinājumā ar 2014. gadu1. 

 
Attēls 1.1. Riebiņu novada novietojums 
Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojums (2012-2024) I. daļa Paskaidrojuma raksts 

Vidējais iedzīvotāju blīvums novadā ir 8 cilvēki uz km2, kas ir būtiski mazāks rādītājs nekā vidēji 

Latgales plānošanas reģionā – 19,6 cilvēki uz km2un vidēji Latvijā 32,7 cilvēki uz km2, bet rādītājs ir 

vidējs to Latgales novadu vidū, kuru teritorijā neietilpst reģiona nozīmes pilsētas. 

Riebiņu novads ir tipiska lauku teritorija, kura ir izveidojusies, apvienojoties sešām lauku 

pašvaldībām: 2004. gada 16.novembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu par Riebiņu novada 

izveidošanu, kurā ietilpst: 

1) Galēnu pagasts – 21 apdzīvotā vieta; 

2) Riebiņu pagasts – 63 apdzīvotās vietas; 

3) Rušonas pagasts – 110 apdzīvotās vietas; 

4) Silajāņu pagasts – 29 apdzīvotās vietas; 

5) Sīļukalna pagasts – 28 apdzīvotās vietas; 

6) Stabulnieku pagasts – 23 apdzīvotās vietas. 

Lielākie pēc teritorijas platības ir Rušonas un Riebiņu pagasts, bet pēc iedzīvotāju blīvuma uz 1 km2 

blīvāk apdzīvoti ir Riebiņu un Stabulnieku pagasts.  

Rušonas pagastā ir lielākais ūdeņu īpatsvars kopējā zemes platībā – 17 %, bet Riebiņu pagastā 

apmēram 41 % no kopējās platības ir meliorētās zemes. Vislielākais lauksaimniecībā izmantojamās 

                                                           

1Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2018. 
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zemes īpatsvars – 65 % no kopējās platības ir Stabulnieku pagastā, bet Rušonas pagastā ap 40 % 

teritorijas aizņem meži. 

Riebiņu novads ir tipisks lauku novads, bez teritorijā ietilpstošas pilsētas vai pilsētciemata. 

Administratīvais centrs ir Riebiņi, kas ir 7 km attālumā no reģiona nozīmes pilsētas – Preiļiem, 220 km 

no valsts galvaspilsētas Rīgas, 60 km no nacionālas nozīmes pilsētām Rēzeknes un Daugavpils. 

Riebiņu novads robežojas ar Preiļu novadu, Līvānu novadu un Krustpils novadu A, Varakļānu novadu 

Z, Viļānu novadu ZA, Rēzeknes novadu A, Aglonas novadu DA un Daugavpils novadu dienvidos.  

1.2. Ģeoloģija, reljefs un klimats 

1.2.1. Ģeoloģija 

Riebiņu novada teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, līdzīgi kā pārējā Latvijas teritorijā, nosaka tās 

ģeogrāfiskais novietojums uz Austrumeiropas platformas ziemeļu daļas. Riebiņu novads atrodas daļēji 

Latgales augstienē (Rušonas un Silajāņu pagasts, daļa Riebiņu un Galēnu pagasta) un Austrumlatvijas 

zemienes Jersikas līdzenumā (Sīļukalna un Stabulnieku pagasts, daļa Galēnu un Riebiņu pagasta). 

Teritorijas vertikālā ģeoloģiskā griezumā izdalāmas divas galvenās sastāvdaļas: kristāliskais 

pamatklintājs un nogulumiežu sega. Pamatklintāju veido Arhaja un Protozoja ērās veidojušies granīti 

un gneisi. Pamatklintāju klāj pamatiežu slānis, kurš sastāv no augšdevona karbonātiežiem. Pamatiežu 

virsmu novada Z daļā veido augšdevona Pļaviņu svītas dolomīti un dolomītmerģeļi ar mālu 

starpkārtām, novada vidusdaļā – Gaujas – Amatas svītas smilšakmeņi un aleirolīti. Pamatiežu slānis 

zemes virspusē neatsedzas. Tos klāj kvartāra nogulumu sega, galvenokārt glacigēnie un 

fluvioglaciālie, retāk limnoglaciālie nogulumi. Pļaviņu svītas dolomītu klātbūtne pamatiežos novada Z 

daļā nosaka to, ka tajā var veidoties slēgtas pazemes karsta formas (kavernes un dobumi). Lielākā 

daļa Riebiņu novada teritorijas atrodas Latgales augstienē Feimaņu paugurainē, kur augšējo kvartāra 

nogulumu kārtu veido morēnās smilšmāls un mālsmilts. Šie nogulumi ir ūdeni vāji caurlaidīgi, bet 

atkarībā no smilts un grants daudzuma tajos, ūdenscaurlaidība palielinās. Ledāju kušanas ūdeņu 

veidotie nogulumi jeb fluvioglaciālie nogulumi (dažāda raupjuma smilts, grants un smilts – grants 

materiāls) sastopami Latgales augstienes Rietumu nogāzē posmā Riebiņi – Preiļi – Pelēči, kur tie veido 

2 – 2,5 km platu joslu. Otrs lielākais fluvioglaciālo nogulumu izplatības iecirknis atrodas Cirīšu un 

Rušona ezera apkārtnē. Šajās teritorijās izvietotas lielākās novada derīgo izrakteņu atradnes – 

Riebiņu, Rušonas un Stabulnieku pagastos. Maltas pazeminājumā, kas aptuveni sakrīt ar Galēnu un 

Stabulnieku pagastu teritorijām, kvartāra nogulumu segu veido glacigēnie (smilšmāls un mālsmilts), 

fluvioglaciālie (grants un smilts) un vietām arī limnoglaciālie (smakla smilts un aleirtīts) nogulumi. 

Kvartāra segas biezums palielinās virzienā no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem.2 

1.2.2. Reljefs 

Reljefs saposmots ar dažādas formas un augstumu pauguriem un pauguru grēdām, kuras mijas ar 

atsevišķiem nelieliem līdzenuma iecirkņiem. Pauguru relatīvais augstums mainās no 5 – 10 līdz 15 – 

20 m (atsevišķas vietās arī vairāk). Lielākās ieplakas aizņem ezeri. Absolūtie augstumi pieaug 

austrumu un dienvidaustrumu virzienā no 120 m v.j.l. tās nomalē, vidusdaļā  150 – 155 m un 170 – 

180 m (dažviet līdz 190 – 195 m) Riebiņu novada DA daļā. Kankuļu karjerā Rušonas pagastā atrodas 

maksimālā novada augstuma atzīme - 195,4 m virs jūras līmeņa. 

Paugurainā reljefā raksturīga liela augšņu tipu daudzveidība, pārsvarā vidēji vai vāji podzolētās un 

erodētās velēnu podzolaugsnes, pazeminājumos – glejotās un pat purva augsnes. Mežos ir liels 

platlapju piejaukums. Izplatītas vidēji iekultivētas, vāji un vidēji erodētas velēnu podzolaugsnes, ko 

ūdensšķirtņu rajonos nomaina velēnu glejaugsnes un purvu augsnes. Eolajos smiltājos un senajās 

deltās tipiskās podzolaugsnes un stipri erodētas velēnu podzolaugsnes.  

                                                           

2Brangulis A.J., Kuršs V., Misāns J., Stinkulis Ģ. 1998. Latvijas ģeoloģija. Rīga, VĢD 
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Jersikas līdzenuma ģeoloģisko griezumu veido jaunākie Zemes garozas veidošanās perioda – kvartāra 

un pirmskvartāra nogulumi. Riebiņu novada teritorijā reljefs ir līdzens vai lēzenviļņots, virs līdzenuma 

vietām paceļas zemi (4 – 5 vai nedaudz vairāk m) lēzeni, pārsvarā garenas formas pauguri. Plašos 

pazeminājumus aizņem purvi vai atsevišķi nelieli ezeri. Līdzenuma lielākajā daļā virsmas absolūtās 

atzīmes ir vidēji 100 m virs jūras līmeņa, Latgales augstienes virzienā atzīmes pieaug līdz 110 – 115 m 

v.j.l. Kvartāra nogulumu augšējo daļu veido limnoglaciāls māls (biezums 3 – 5 un vairāk m). 

Līdzenuma zemākajās vietās mālu daudzviet pārsedz purvu nogulumi (kūdra), kuru biezums sasniedz 

5 m un vairāk. Kvartāra nogulumu biezums Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenuma lielākajā daļā 

nepārsniedz 10 m, virzienā uz A – Latgales augstienē vidēji pieaug līdz 20 – 30 m, bet Riebiņu novada 

ziemeļos sasniedz 60 – 70 m. Lielākajā līdzenuma daļā zem māliem ieguļ glacigēnie nogulumi 

(morēnas smilšmāls, mālsmilts ar neliela biezuma smilts – grants materiāla ieslēgumiem), kas 

atsevišķos nelielos līdzenuma iecirkņos dažviet atsedzas zemes virspusē. Glacigēno nogulumu 

biezums parasti nepārsniedz 5 – 8 m, tas ir lielāks vietās, kur šie nogulumi atsedzas zemes virspusē. 

Kopumā glacigēnie nogulumi ir ūdeni vāji caurlaidīgi, bet, pateicoties smilts – grants materiāla 

ieslēgumiem, to filtrācijas spēja palielinās. Fluvioglaciālie nogulumi (dažāda rupjuma smilts, grants, 

grants – smilts materiāls) pārsedz morēnu vai limnoglaciālos mālus. Vislielākā fluvioglaciālo 

nogulumu izplatība Latgales augstienē novērojama gar tās rietumu nogāzi posmā Riebiņi – Preiļi – 

Pelēči, kur tie veido 2 – 2,5 km  platu joslu. Otrs lielākais fluvioglaciālo nogulumu izplatības iecirknis 

atrodas Cirīšu un Rušona ezera apkārtnē. Jersikas līdzenuma reljefu veidojuši kušanas ūdeņi un to 

sanesumi, kā arī vēlākie upju un purvu veidošanās procesi. 

No eksogēnajiem ģeoloģiskajiem procesiem Riebiņu novadā vērojams pārpurvošanās. 

1.2.3. Klimats 

Riebiņu novads ietilpst Dienvidaustrumlatvijas klimatiskajā rajonā. Klimats novada teritorijā ir 

kontinentālākais Latvijā, ar aukstu ziemu un noturīgu sniega segu. Arktiskais jūras gaiss ieplūst ar ZR 

un ZA vējiem, kas pavasarī un rudenī atnes lietusgāzes, sniegu, bet ziemā aukstu un apmākušos laiku. 

Arktiskās kontinentālās ZA vēju nestās gaisa masas skar Riebiņu novada teritoriju, tāpēc ziemās nereti 

tas rada temperatūras pazemināšanos līdz pat –30 0C (vidējā gaisa temperatūra – 7 0C), bet vēlu 

pavasarī un agri rudenī salnas. Vasarā šīs gaisa masas Latviju nesasniedz, vasarā pārsvarā valda 

tropiskās kontinentālās gaisa masas, tās atplūst no Vidusāzijas. Tad ir ilgstoši sauss un karsts laiks, 

gaisa temperatūra mēdz pārsniegt +30 0C (vidējā gaisa temperatūra +19 0C).  

Veģetācijas periods, tāpat kā visā Latvijas teritorijā, sākas aprīļa vidū un ilgst 180 – 200 dienas, augu 

aktīvās augšanas un bezsala periods ir 135 – 140 dienas. Nokrišņi iespējami bieži (175 – 185 mm 

gadā). Tie biežāk ir rudenī un ziemā, retāk pavasarī un vasaras sākumā. Vasarā tie ir intensīvāki un var 

nolīt līdz 60 – 80 mm, Feimaņu paugurainē vidēji gadā nolīst līdz 100 mm. Ziemā nokrišņi ir ilgstošāki. 

Sniega sega var sasniegt 30 – 60 cm biezumu. Dienu skaits ar pastāvīgu sniega segu svārstās no 100 – 

110 dienām. Augsnes sasalums sasniedz 60 cm, ļoti bargās ziemās 100 – 150 cm dziļumā.3 

Riebiņu novads pēc agroklimatiskā dalījuma ietilpst mitrajā kontinentālajā agroklimatiskā rajona 

mēreni siltajā (Austrumlatvijas zemienes) apakšrajonā un siltajā apakšrajonā (Latgales augstiene). 

1.3. Derīgie izrakteņi 

1.3.1. Būvmateriālu (smilts, grants un dolomīta) atradnes 

Riebiņu novada ģeoloģiskā struktūra nosaka to, ka tas ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem. Tajā 

atrodas trīsdesmit astoņas derīgo izrakteņu – būvmateriālu (dolomīta, smilts, grants) atradnes4. 

                                                           

3Latvijas klimatiskie raksturojumi, meteoroloģiskie apstākļi Latvijā. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs”, https://www.meteo.lv/lapas/lvgmc-veic-vesturisko-klimatisko-datu-analizi-un-ari-nakotnes-klimata-?id=2092 
4 Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
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Vairums no tām ir izstrādātas vai ieguve tajās ir pārtraukta. Novada teritorijā nav valsts nozīmes 

derīgo izrakteņu atradņu. Novadā nav reģistrētas kūdras atradnes. 2017. gadā novadā ir piecas derīgo 

izrakteņu atradnes5, apskatāmas tabulā zemāk. 

Tabula 1.1. Derīgo izrakteņu atradnes 

Pagasts Atradne Derīgo izrakteņu Akceptētie krājumi6 2017. gada 01. 
janvārī, tūkst. m3 veids izmantošana 

Rušonas pag. Kankuļi – 
1980.g. 

Smilts – 
grants, smilts 

Būvniecībai, ceļu 
būvei un remontam 

Smilts-grants A – 53,89, N – 0,00; 
Smilts A – 477,90; N - 0.00. 

Rušonas pag. Rutuļi I Smilts – 
grants, smilts 

Būvniecībai, ceļu 
būvei un remontam 

Smilts-grants A – 121,56; N - 
345,60; 
Smilts A – 273,48; N – 285,10. 

Riebiņu pag Skanģeļi 
(Riebiņi) 

Smilts – 
grants, smilts 

Būvniecībai, ceļu 
būvei un remontam 

Smilts-grants A – 1555,26; N – 
3646,70; 
Smilts A – 317,00; N – 0,00. 

Rušonas pag. Zīlāni – 
(1991./99. g.) 

Smilts – 
grants, smilts 

Būvniecībai, ceļu 
būvei un remontam 

Smilts-grants A – 102,81; N – 0,00; 
Smilts A - 78,38; N – 0,00. 

Sīļukalna pag. Sīļukalns II dolomīts Šķembām Dolomīts A – 0,00;N – 147,37. 
Avots: LVĢM 

Derīgie izrakteņi pašlaik galvenokārt tiek izmantoti saimnieciskām vajadzībām – ceļu remontiem, 

būvniecībai, lauksaimniecībā, rūpnieciskā ieguve nenotiek. Novada būvmateriāli ir izmantojami kā 

izejvielas būvniecībai, ceļu būvei un arī ceļu kaisīšanai ziemas periodā. 

1.3.2. Pazemes ūdensobjekti 

Pazemes ūdeņi ir valsts nozīmes derīgie izrakteņi7. Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam pazemes 

ūdensobjektos (PŪO)8 Riebiņu novada teritorijas lielākā daļa atrodas pazemes ūdensobjektā D10, 

ziemeļaustrumu mala – D8. Pazemes ūdeņi barojas no nokrišņiem, kas izfiltrējas caur aerācijas zonu 

un pārplūst no augstāk iegulošiem ūdens horizontiem uz zemākiem. Barošanās apjomi ir atkarīgi no 

konkrētā teritorijā izplatītākajiem nogulumiem un to filtrācijas īpašībām. Pazemes ūdeņu barošanās 

veids ietekmē arī to dabisko aizsargātību pret piesārņojumu. PŪO D10 aktīvās ūdens apmaiņas zonas 

biezums ziemeļaustrumu daļā, kur atrodas Riebiņu novads, ir no 270 līdz 375 m. PŪO D8 aktīvās 

ūdens apmaiņas zonas (saldūdeņus zonas) biezums ir robežās no 285 m (dienvidu daļā) līdz pat 375 - 

475 m ziemeļrietumos.  

Riebiņu novada teritorija pēc pazemes ūdeņu dabiskās aizsargātības lielākajā tās daļā tiek vērtēta kā 

zona ar vidēju piesārņojuma risku, jo tajā pārsvarā atrodas artēzisko ūdeņu tranzīta zonas. Nelielā 

teritorijā – Riebiņu pagasta dienvidrietumu un Rušonas pagasta ziemeļrietumu daļā ir viens artēzisko 

ūdeņu papildināšanās apgabals, kas šajā zonā nosaka pazemes ūdeņu augstu piesārņojuma risku9. 

                                                           

5Derīgo izrakteņu krājumu bilances par 2016. gadu, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Rīga, 2018 
6 Atbilstoši 2006. gada 19. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” noteiktajam: 

A kategorijas krājumi ir izpētītie derīgo izrakteņu krājumi. Izpētīto derīgo izrakteņu krājumu detalitāte (ģeoloģisko, 

hidroģeoloģisko un inženierģeoloģisko apstākļu izpētes ticamības pakāpe) nodrošina racionālu derīgā izrakteņa ieguvi un 

izmantošanu, kā arī maksimāli iespējamo apkārtējās vides un zemes dzīļu aizsardzību no ieguves darbu negatīvas ietekmes. 

N kategorijas krājumi ir novērtētie derīgo izrakteņu krājumi. Šīs kategorijas derīgo izrakteņu krājumu robežas, iegulas 

apjoms un uzbūve noteikta, izmantojot nepilnīgus ģeoloģiskos un ģeofizikālos datus, kuri iegūti meklēšanas darbos vai 

nepietiekamā ģeoloģiskajā izpētē. Derīgo izrakteņu īpašības un kvalitāti, kā arī iegulas inženierģeoloģiskos un 

hidroģeoloģiskos apstākļus var raksturot pēc analoģijas ar tuvākajā apkārtnē esošajām izpētītajām atradnēm. 

7LR likums “Par zemes dzīlēm” , 02.05.1996., ar grozījumiem, 18.01.2018. redakcija. 
8 Artēziskā baseina daļas, kas ir hidrauliski izolētas viena no otras. Pazemes ūdensobjektu robežas horizontāli noteiktas pēc 

pazemes ūdensšķirtnēm, bet vertikāli – pēc ūdeni vāji caurlaidīgiem slāņiem (reģionālajiem sprostslāņiem). Ūdensobjekti ir 

daudzslāņaini: katrā no tiem ietilpst vairāki ūdens horizonti, kurus vienu no otra atdala ūdeni vāji caurlaidīgi ieži. 
9Ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību 2010.gadā. Rīga: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs”, 2011. 
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Balstoties uz ilggadīgiem novērojumu datiem par pazemes ūdens līmeņiem, novērtēts, ka pazemes 

ūdensobjektu D10 un arī D8 kvantitatīvais stāvoklis ir labs. Tas nozīmē, ka pazemes ūdeņu ieguves 

apjoms nepārsniedz pieejamos pazemes ūdens resursus, pazemes ūdeņu līmeņa maiņas netraucē 

sasniegt noteiktos vides kvalitātes mērķus ar pazemes ūdensobjektiem saistītajos virszemes 

ūdensobjektos un nerada intrūzijas vai pazemes ūdeņu plūsmas maiņas draudus10. 

1.4. Virszemes ūdeņi 

Virszemes ūdeņi Riebiņu novadā aizņem gandrīz 7 % no novada kopējas teritorijas. Riebiņu novada 

upes un ezeri atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam upju baseinu apgabalos11 atrodas Daugavas 

upes baseina apgabalā. Novada upes ir līdzenumu upes ar platām, lēzenām ielejām un zemiem 

krastiem. Nozīmīgākās upes ir Malta, Feimanka, Oša, kā arī Malmuta un Sauna.  

Novads ir bagāts ar ezeriem. Novada teritorijā atrodas 32 ezeri. Lielākie no tiem ir Rušona ezers, kura 

kopējā patība ir 2 373,1 ha (Rušonas pagastā atrodas 1 763,9 ha ezera12 teritorijas), Zolvas ezers 

(349,6 ha), Bicānu ezers (149,4 ha), Kategrades ezers (133,1 ha); Jašezers (107,6 ha) un Salmeja ezers 

(104,3 ha).13 Riebiņu novada pašvaldībai pieder 8 ezeri un ūdenstilpes14, privātīpašumā ir 24 ezeri un 

ūdenstilpes.15 

Bicānu ezers un Rušona ezers, saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir publiski ezeri, un tajos 

zvejas tiesības pieder valstij. Jāšezers, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā 

Solkas un Salmeja ezeri, saskaņā ar Civillikuma 1115.panta II pielikumu ir privāti ezeri, un tajos zvejas 

tiesības pieder valstij. Zolvas ezers ir privātais ezers, kurš atrodas uz pašvaldības zemes. Minētie ezeri, 

izņemot Rušona ezeru, atrodas Riebiņu novada Rušona pagasta administratīvajā teritorijā. 

Kaučera un Salmeja ezeri atrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā „Aizsargājamo ainavu apvidus 

„Kaučers””16. Aizsargājamo ainavu apvidus ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā 

Natura 2000.17 Bicānu un Jāšezerā ezeri atrodas dabas liegumā „Jāšezerā - Bicānu ezers”. Dabas 

liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā. Rušona ezerā ir 34 salas, no tām 10 ir 

noteikts dabas lieguma statuss, tā ir arī Natura 2000 teritorija. 

Licencētā makšķerēšana Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, 

Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros (turpmāk tekstā – ezeros) tiek organizēta saskaņā ar 

spēkā esošajiem licencēto makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem. 2014. gada 

21.oktobrī noslēgts pilnvarojuma līgums, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un 

Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas 

                                                           

10 Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2016. – 2021. gadam 
11 Noteikts Ūdens apsaimniekošanas likumā 
12Riebiņu novada Rušona pagasta administratīvajā teritorijā Rušona ezera platība aizņem 1763,9 ha un Rēzeknes novada 

Feimaņu pagasta administratīvajā teritorijā Rušona ezera platība aizņem 609,2 ha, Aglonas novada Kastuļinas un Aglonas 

pagasta administratīvajā teritorija robežojas tikai ar Rušonas ezera krastu. 
13Riebiņu novada pašvaldība 
14Pašvaldības ezeri: Rušona ezers (2373,1 ha) un Bicānu ezers (149,4 ha), saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir 

publiski ezeri, un tajos zvejas tiesības pieder valstij. Mazais Kurtoša ezers (7,5 ha), Lielais Ostrovas ezers (24,4 ha), Mazais 
Ostrovas ezers (4,6 ha), Pieniņu ezers (3,0 ha), Feimankas upes dīķis (3,2 ha) un Ceperu ezers (2,3 ha). 
15Privātie ezeri: Zolvas ezers (platība 349,6 ha) ir privātais ezers, kurš atrodas uz pašvaldības zemes. Kategrades ezers (133,1 

ha), Jašezers (107,6 ha), Salmeja ezers (104,3 ha), Eikša ezers (57,5 ha), Kaučera ezers (49,9 ha), Lielais Kurtoša ezers (48,8 
ha), Lielais Solkas ezers (48,5 ha), Mazais Solkas ezers (27,0 ha), saskaņā ar Civillikuma 1115.panta II pielikumu ir privāti 
ezeri, un tajos zvejas tiesības pieder valstij. Stupānu ezers (32,0 ha), Sedeža ezers (27,1 ha), Asaru ezers (10,4 ha), Limaņu 
ezers (7,2 ha), Meiraukas ezers (5,2 ha), Rubeņu ezers (5,1 ha), Spuldziņu ezers (4,4 ha), Silajāņu dzirnavezers (4,3 ha), 
Palšas ezers (4,3 ha), Markovas ezers (2,5 ha), Gluhoje ezers (2,0 ha), Kovšika ezers (1,8 ha), Madžutiņa ezers (1,6 ha), 
Vašeiņa ezers (1,5 ha) un Bolotņa ezers (1,0 ha). 
16  08.04.2004. MK Noteikumi Nr.265 „Grozījumi 23.02.1999.noteikumos Nr.69 „Noteikumi par aizsargājamo ainavu 

apvidiem” 
1715.09.2005. grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
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pasākumu ieviešanu visā Rušona ezera teritorijā. Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 30. maijam. 

Licencētā makšķerēšana norādītajos ezeros tiek ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos 

gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu 

izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju 

krājumu pavairošanai un aizsardzībai. Licencēto makšķerēšanu organizē Riebiņu novada dome. 

Saskaņā ar LR Civillikuma Trešās daļas Lietu tiesības 1102. panta nosacījumiem un tā 1. pielikumā 

ietverto publisko upju un ezeru sarakstu Riebiņu novadā publiskie ūdeņi ir Bicānu ezers (Bicānu, 

Gelenovas ezers, platība 1,5 km², Feimaņu ezers (platība 6,3 km²) un Rušonas ezers, (platība 23.7 

km²). Novada upēm nav noteikts publisko ūdeņu statuss.  

Saskaņā ar LR Civillikuma Trešās daļas Lietu tiesības 1115. panta nosacījumiem un tā 2. pielikumā 

noteikto zvejas tiesības valstij pieder Jāšezerā, Eikša, Kategradas, Kaučera, Lielajā Kurtaša, Lielajā 

Salkas, Mazajā Salkas, Salmeja ezeros, kuri atrodas Rušonas pagastā. 

Saskaņā ar upju sateces baseinu iedalījumu apsaimniekošanas vienībās - virszemes ūdensobjektos18 

(turpmāk VŪO) novadā atrodas divpadsmit Daugavas baseina apgabala VŪO: četri upju ūdensobjekti 

- Feimanka (D480SP), Jaša (D483), Oša (D478SP), un Malta (D459), astoņi ezeru ūdensobjekti - 

Salmejs (E110), Feimaņu ezers (E111), Eikša ezers (E114), Jašezers (E115), Zalvu (Zolvu) ezers (E118), 

Bicānu ezers (E121), Kategradas ezers (E122) un Rušons (E132). Bez tam novadā izvietojas divu upju 

ūdensobjektu - Tartaks (D484) un Meirānu kanāls (D441SP) tiešo sateces baseinu daļas, savukārt 

Ārdavas ezers (E120), kurš atrodas Preiļu novadā robežojas ar Riebiņu novada teritoriju19 

Riebiņu novads aptaujas anketā norādījušas, ka to teritorijā pastāv plūdu risks20. 

Novadā nav Ministru kabineta noteikumos Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens 

kvalitātes pārvaldības kārtība” (28.11.2017.) iekļautu peldvietu. Novadā nav ierīkotas un 

labiekārtotas peldvietas. 

Saskaņā ar 2002. gada 15. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 27 „Par upēm (upju posmiem), uz 

kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un 

veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” nosacījumiem, Feimanka un Oša ir noteiktas kā upes, uz kurām 

zivju resursu aizsardzības nolūkā ir aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un 

veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus. 

Rušona ezers, kura daļa atrodas Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijā ir iekļauts 2011.gada 

12.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.549 „Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais 

režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm” pielikumā, kas nosaka, ka Rušonas ezers ir 

ūdensobjekts, kura hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm un tam ir 

izstrādājami ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi plūdu novēršanai. 

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. 

1.5. Makšķerēšana 

Riebiņu novada dome aktīvi darbojas ezeru apsaimniekošanas jomā savā administratīvajā teritorijā 

un no 2009. gada veic licencēto makšķerēšanu. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar 

                                                           

18  Iedalījums virszemes ūdensobjektos atbilstoši MK noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu 

raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” (19.10.2004.) prasībām. 
19 ŪO un to tiešo sateces baseinu izvietojums Riebiņu novadā parādīts attēlā, informācija par ūdensobjektu tipiem, 

izvietojumu novada teritoriālajās daļās un LR “Ūdens apsaimniekošanas likumā” noteiktajās aizsargājamās teritorijās 

(Riebiņu novadā sastopamās - ūdeņi ĪADT, peldvietas un peldūdeņi, prioritārie zivju ūdeņi) apkopota pielikumā. 
20 Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam 2016.-2021. gadam  un  Daugavas upju baseinu apgabala  

plūdu riska pārvaldības plānam 2016.-2021. gadam, 2016.gada maijā 
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spēkā esošajiem licencēto makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.8, spēkā no 18.08.2015. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 11) un Pašvaldības 

nolikumu “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, 

Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”. 

Licencētā makšķerēšana Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, 

Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros tiek ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi 

trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu 

izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju 

krājumu pavairošanai un aizsardzībai. 

Katru gadu tiek piesaistīti finanšu līdzekļi no Zivju fonda gan zivju atražošanas pasākumu, gan zivju 

aizsardzības pasākumu īstenošanai. Laika periodā no 2011. līdz 2017. gadam  Riebiņu  novada dome ir  

realizējusi 12 Valsts Zivju fonda finansētos projektus, un piesaistījusi 40 524 EUR lielu finansējumu. 

Pateicoties realizētajiem Zivju fonda projektiem, 2018. gadā piecos pašvaldības ezeros tika ielaisti 

zivju mazuļi -  Rušona ezerā 50000 gabali zandartu mazuļi, Bicānu, Salmeja, Lielā Kurtaša un Lielā 

Salkas ezeros kopā 35 000 gabali līdaku mazuļi. Pie ūdenstilpnēm tika izvietoti 5 informatīvie stendi 

par makšķerēšanas iespējām Riebiņu novadā. Kārtībnieku vajadzībām iegādāts laivas piekaramais 

dzinējs 50 ZG.  2017. gadā trijos pašvaldības ezeros Jāšezerā, Kategrades un Bicānu ezeros tika ielaisti 

līdaku mazuļi, Rušonas ezerā zandartu mazuļi, pie ūdenstilpnēm tika izvietoti  3 informatīvie stendi 

par licencēto makšķerēšanu un izdoti 3 000 informatīvie bukleti “Iepazīsties ar makšķerēšanas 

iespējām Riebiņu novadā”, tāpat zivju resursu aizsardzībai iegādāta laiva, komplektējot to ar eholoti 

un dzinēju, laivas treileri un divi LED lukturi, kā arī laiva ar niedru pļāvēju un ūdensaugu grābekli. 

Makšķerniekiem izsniegto licenču skaits ir būtiski pieaudzis salīdzinājumā ar 2014.gadu (skatīt attēlu 

zemāk). 

 
Attēls 1.2. Izsniegto/pārdoto makšķerēšanas licenču skaits Riebiņu novadā, 2014.-2017. 
Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Makšķerēt ezeros atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies vai saņēmis un tam ir līdzi kāda no 

pieminētā nolikuma noteiktajām makšķerēšanas licencēm, personu apliecinošs dokuments, bet 

personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas karte. 

Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām 

personām.  

Vispārīgos jautājumus, licencētās makšķerēšanas noteikumus, papildus vides aizsardzības prasības un  

citus jautājumus nosaka Riebiņu novada saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Nolikums “Par licencēto 
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makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, 

Salmeja, Zolvas un  Rušona ezeros””. Norādītajos ezeros, zemūdens medības un vēžošana ir aizliegta. 

Riebiņu novada domes pamatuzdevums ir rūpēties par zivju resursu aizsardzību novada ūdenstilpnēs, 

ko veic Riebiņu novada “kārtībnieki”. Regulāri tiek veiktas pārbaudes uz licencētiem ezeriem un ne 

tikai. Galvenais uzdevums ir nepieļaut nelikumīgu zvejas tīklu un murdu izmantošanu novada 

ūdenstilpnēs. 2017. gadā ir izņemti 2,7 km garumā nelikumīgie zvejas tīkli, kā arī 220 bezsaimnieku 

makšķerēšanas rīki. 2018. gadā ir bijuši reidi 1296 h apjomā, to laikā izņemti nemarķēti un bez 

īpašnieka atstāti 273 zvejas rīki, izņemti 2235 bezsaimnieka zvejas tīkli, konfiscēti neatļautie 

makšķerēšanas 12 zvejas rīki un 1080m tīkli, sastādīti 36 administratīvie protokoli.  

1.6. Dabas un kultūras vērtības 

1.6.1. Ainavas 

Viensētas, lauksaimniecības zemes, kuras vijas ar mežu puduriem uz paugurotās reljefa virsmas, kā 

arī ezeri, purvi un mitrāji starppauguru ieplakās ir šim reģionam raksturīgā lauku mozaīkveida ainavu. 

Novada mežu masīvi veido nozīmīgu ainavas sastāvdaļu - teritorijas paugurainajā daļā kā telpiskās 

struktūras vertikālais elements, pastiprinot pauguru vertikālās dimensijas izteiksmību, un līdzenajā 

daļā - kā mozaīkveida ainavas elements.  

Vairāk kā vienu ceturto daļu (25,8 %) no novada kopējās platības aizņem meliorētas un nosusinātas 

teritorijas, kas pielāgotas lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Tomēr novada teritorija ir samērā 

neskarta un maz piesārņota, jo novadā nav lielu industriālu objektu. Šādas ainavas attīstību 

veicinājusi arīdzan salīdzinoši zemais iedzīvotāju blīvums (8 cilvēki uz 1 km2) un paugurotā reljefa 

virsma. Kā ainaviska vērtība Riebiņu novadā ir īpašā Latgalei raksturīgā apdzīvojuma struktūra, mazie 

ciemi jeb sādžas. 

1.6.2. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

Riebiņu novadā atrodas četras īpaši aizsargājamas dabas teritorijas21:  

- 3 dabas liegumi, 

- aizsargājamo ainavu apvidus un  

- 7 mikroliegumi meža biotopu un sugu aizsardzībai.  

Visas Riebiņu novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir iekļautas Eiropas nozīmes īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000. Sākot ar 2011.gada 1. februāri aizsargājamo ainavu 

apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās 

pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.  

Tabula 1.2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Riebiņu novadā 

Nosaukums Kategorija Pagasts Platība, ha 

Kaučers Aizsargājamo ainavu apvidus, 
NATURA 2000 

Rušonas pagasts un Preiļu pagasts 2 769 

Rušona ezeru salas Dabas liegums, NATURA 2000 Rušonas pagasts 48 

Jašas – Bicānu ezers Dabas liegums, NATURA 2000 Rušonas pagasts 311 

Lielais Pelečāres 
purvs 

Dabas liegums, NATURA 2000, 
RAMSAR teritorija 

Sīļukalna pagasts, Atašienes pagasts; 
Rudzātu pagasts un Varakļānu pagasts 

5 331 

Avots: DAP, www.daba.gov.lv 

Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” tika dibināts 2004. gadā. Aizsargājamā teritorijā atrodas 7 

ezeri: Salmeja, Kaučera, Stupānu (Stuponu), Liminu, Meiraukas, Baibas un Asara (Esereiša) ezeri, kuri 

                                                           

21  Dabas aizsardzības pārvalde, Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latgales plānošanas reģiona novados, 

https://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IADT_NOV_Latgales_PR_L.jpg 
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no kopējās aizsargājamo ainavu apvidus teritorijas platības sastāda 8 %. Teritorijā konstatēti tādi ES 

Biotopu direktīvas biotopi kā – 3 150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 6 210 

Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 7 140  Pārejas purvi un slīkšņas, 9 010 Boreālie meži u.c. Teritorijā 

sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu: 

- augi – lokanā najāda (Najas flexilis, apaļlapu dumbrene (Pseudocalliergon trifarium), platlapu 

vijzobe (Tortula latifolia), lielziedu uzpirkstīte (Digitalis grandiflora) u.c.; 

- bezmugurkaulnieki – divjoslu airvabole (Graphoderus bilineatus), zirgskābeņu zilenītis 

(Lycaena dispar), četrzobu pumpurgliemezis (Vertigo geyeri) u.c.; 

- abinieki un rāpuļi – lielais tritons (Triturus cristatus), sila ķirzaka (Lacerta agilis) u.c.; 

- putni – grieze Crex crex, melnā dzilna (Dryocopus martius), pelēkā dzilna (Picus canus) u.c. 

Dabas liegums “Rušona ezeru salas” ir aizsargājama teritorija no 1987. gada. Aizsargājamas 10 

Rušonu ezera salas. To lielākā vērtība - platlapju meži, kas klāj daļu no salu platības. No Latvijā un 

Eiropā aizsargājamām augu sugām sastopamas: 

- lielziedu uzpirkstīte, mieturu hidrilla, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, ūdeņu ēkšķuzāle. 

Dabas liegums “Jašas-Bicānu ezers” ir aizsargājama teritorija no 2004. gada. Liegums ietver Bicānu 

ezeru un mežus ezera pussalā un uz salām. Ozolu meži un jauktie platlapju meži ezera pussalā un uz 

salām ir vieni no bagātākajiem dienvidlatvijā. Sastopamas: 

- 3 aizsargājamas augu sugas un  

- Eiropā reta sūnu suga zaļā divzobe.  

Teritorijai liela nozīme biotopu - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 

ozolu meži un jaukti platlapju meži saglabāšanā. 

Dabas liegums “Lielais Pelečāres purvs” ir aizsargājama teritorija no 1977.gada. Teritorija ietver 

augsto purvu. Purva malās meži, kur ligzdo dažādu sugu dzeņi. Izcila putnu aizsardzības teritorija, 

sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu sugas kā: 

- melnkakla gārgale, melnais stārķis, peļu klijāns, mednis, rubenis, mazais ērglis, pļavas lija u.c 

Konstatētas arī ES Biotopu direktīvas sugas:  

- lielais tritons un zirgskābeņu zilenītis. 

Visām aizsargājamām dabas teritorijām ir izstrādāti un apstiprināti dabas aizsardzības plāni22: 

- aizsargājamo ainavu apvidu “Kaučers” dabas aizsardzības plāns no 2008. līdz 2020. gadam; 

- dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāns no 2017. līdz 2027. gadam; 

- dabas lieguma “Rušonu ezera salas” dabas aizsardzības plāns no 2017. līdz 2027. gadam; 

- dabas lieguma “Lielais Pelečāres purvs” dabas aizsardzības plāns no 2017. līdz 2027. gadam. 

Aizsargājamās dabas teritorijas ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma un rekreācijas resursiem. Natura 

2000 teritorijas plānots izmantot atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem 

aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un to dabas aizsardzības plānos ietvertajiem 

pasākumiem, īpašu uzmanību pievēršot tūrisma, sabiedrības informēšanas un izglītošanas 

infrastruktūras iesaistei novada attīstības plānošanā. 

                                                           

22 https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/AAA_Kaucers-08.pdf 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DL_Jasas_Bicanu_ez_17.pdf 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DL_Rusona_ez_salas_17.pdf#page=54&zoom=100,0,97 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DL_Lielais_Pelecares_pur_17.pdf#page=63&zoom=100,0,789 
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Attēls 1.3. Īpaši aizsargājamās dabas teritoriju un objektu izvietojums Riebiņu novadā 

Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. g 

Aizsargājamo ainavu apvidu “Kaučers” dabas aizsardzības plāns no 2008. līdz 2020. gadam nosaka 

sekojošus apsaimniekošanas pasākumus: 

A. Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” teritorijas sugu, biotopu un ainavas daudzveidības 

saglabāšana, kā arī to ilgtspējīga attīstība; 

B. Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” organizatorisko un juridisko, kontroles pasākumu 

izpilde; 

C. Monitorings aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”. 

Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāns no 2017. līdz 2027. gadam nosaka 

sekojošus apsaimniekošanas pasākumus: 

A. Institucionālie un organizatoriskie aspekti (dabas lieguma robežu iezīmēšana dabā); 

B. Dabas un ainavisko vērtību saglabāšana; 

C. Sabiedrības izglītošana; 

D. Zinātniskā izpēte un monitorings; 

E. Rekreācija un tūrisms. 

Dabas lieguma “Rušonu ezera salas” dabas aizsardzības plāns no 2017. līdz 2027. gadam nosaka 

sekojošus apsaimniekošanas pasākumus: 
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A. Institucionālie un organizatoriskie aspekti (dabas lieguma robežu iezīmēšana dabā); 

B. Dabas, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; 

C. Zinātniskā izpēte un monitorings; 

D. Sabiedrības informēšana un izglītošana. 

Dabas lieguma “Lielais Pelečāres purvs” dabas aizsardzības plāns no 2017. līdz 2027. gadam nosaka 

sekojošus apsaimniekošanas pasākumus: 

A. Institucionālie un organizatoriskie aspekti (dabas lieguma robežu iezīmēšana dabā); 

B. Dabas un ainavisko vērtību saglabāšana; 

C. Zinātniskā izpēte un monitorings.  

1.6.3. Kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti  

Riebiņu novada vēsturiskie pirmsākumi saistāmi ar Jersikas karalisti 13.gs. un Polijas ietekmi vēlākajos 

gadsimtos. Novada ziemeļu daļas (Sīļukalna, Stabulnieku un Galēnu pagasts) vēsturi līdz 

pat19.gs.vidum nosaka Borhu dzimta. Savukārt, dienvidu daļa (Riebiņu, Silajāņu un Rušonas pagasts) 

vairākus gadsimtus bijusi Rēbinderu dzimtas īpašumā. 17.gs. šajā apvidū tika nometināti poļu, 

baltkrievu un krievu vecticībnieki, tādēļ, iespējams, Riebiņu apkārtnē ir ievērojams skaits 

vecticībnieku. Novada lielākā iedzīvotāju daļa ir Romas katoļu ticības pārstāvji, nedaudz ir 

pareizticīgo. 

Kultūrvēsturiskais mantojums veido katras vietas īpašās un atšķirīgās iezīmes, kuras ir svarīgi 

saglabāt, pastāvot novadam, kā arī kopēji piedāvājot vairot Riebiņu novada teritorijas tūrisma 

potenciālu.  

Nozīmīgu kultūrainavu veido kultūras vēstures pieminekļi, jo sevišķi muižu kompleksi: 

- Riebiņu muiža ar parku,  

- Rušonas muiža, 

- Ģeļenovas parks, 

- Rušonas katoļu baznīca  

- u.c. kultūrvēsturiskie pieminekļi, kas atspoguļo 18. un 19. gs. Vācu muižkungu dzīvesveidu. 

Tāpat novada teritorijā sastopami seno Latviešu pilskalni un kulta vietas. 

Ainaviski vērtīgākajai teritorijai Feimaņu paugurainē ir noteikts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

statuss – aizsargājamais ainavu apvidus “Kaučers’”. 

Riebiņu novadā atrodas 25 kultūras pieminekļi – 20 no tiem ir valsts nozīmes, bet 5 vietējas 

nozīmes(skatīt tabulu zemāk). 

Tabula 1.3. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Riebiņu novadā 

Pieminekļa nosaukums Pieminekļa 
veids 

Datējums Nozīme Pagasts, atrašanās vieta 

Karakapu senkapi (kara 
kapi) 

arheoloģija  valsts Galēnu pagasts, Karakapos 

Riebiņu muižas kungu māja arheoloģija 19.gs.2.p valsts Riebiņu pagasts 

Cilnis „Svētais vakarēdiens” māksla 18.gs. valsts Riebiņu pagasts, Riebiņi Riebiņu katoļu baznīca 

Kurtoša (Rušonas) pilskalns arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, Mazajos Muceniekos pie 
Kurtoša ezera 

Kristapēnu senkapi un 
apkaime 

arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, pie Kristapēnu kapsētas 

Rušenicas pilskalns arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, Rušonas upes labajā krastā 

Liepu salas apmetne arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, Rušonas ezera Govsaliņā 
(Liepu salā) 

Upurkalns ar akmeni, kulta 
vieta 

arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, Rušonas ezera Lielajā salā 
(Upursalā) 

Rušonas katoļu baznīcas arheoloģija 18.gs.b.1 valsts Rušonas pagasts, Vecrušonā 
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Pieminekļa nosaukums Pieminekļa 
veids 

Datējums Nozīme Pagasts, atrašanās vieta 

apbūve 9.gs 

Rušonas katoļu baznīca arheoloģija 1766.g. 
19.gs 

valsts Rušonas pagasts, Vecrušonā 

Klosteris arheoloģija 18.gs.b. 
19.gs 

valsts Rušonas pagasts Vecrušonā, Rušonu katoļu 
baznīcas teritorijā 

Žogs arheoloģija 19.gs valsts Rušonas pagasts Vecrušonā, Rušonu katoļu 
baznīcas teritorijā 

Kategrades pilskalns 
(Gordok) 

arheoloģija  valsts Rušonas pagasts Kategrade 

Krupenišėu pilskalns 
(Gorodok) 

arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, Krupenisėi Zalvu ezera A 
krastā 

Ludvigovas senkapi II arheoloģija  valsts Rušonas pagasts Ludvigova 

Ludvigovas senkapi I arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, Ludvigova Stupānu ezera 
krastā 

Pokšānu senkapi arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, Pokšāni 

Spuldzeņu Melnais kalns, 
kulta vieta  

arheoloģija  valsts Rušonas pagasts, Spuldzeņi 

Šnepstu pilskalns (Lielais 
kalns) ar apmetni 

arheoloģija  valsts Rušonas pagasts Šnepsti 

Pastaru Vējdzirnavas arheoloģija 1891.g. valsts Stabulnieku pagasts Dravniekos  
 

Karakapu pilskalns arheoloģija  vietējas Galēnu pagasts Karakapos un Zeimuļos 

Grebežu senkapi (Maskaļu 
kalniņš) 

arheoloģija  vietējas Rušonas pagasts Lejas Grebežos 

Kastires senkapi arheoloģija  vietējas Rušonas pagasts, Kastīre pie Jašas ezera 

Kastires Soda kalns (Lielais 
kalns, Dārza kalns), soda 
vieta 

arheoloģija  vietējas Rušonas pagasts, Katīre pie Jašas upes iztekas 
no Jašas ezera 

Stupānu senkapi arheoloģija  vietējas Rušonas pagasts, Stupāni Meireļa ezera 
tuvumā 

Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. g. 2. pielikums „Kultūras pieminekļi un 

kultūrvēsturiski nozīmīgo objekti Riebiņu novada teritorijā”. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanu, tā uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, 

kultūras pieminekļu izmantošanu un to popularizēšanu nosaka likums Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību23. Kultūras pieminekļu sarakstu 1998. gada 29. oktobrī ir apstiprinājusi LR Kultūras 

ministrija ar rīkojumu Nr. 128. Visiem kultūras pieminekļiem noteikta aizsargjosla, ievērojot LR 

Aizsargjoslu likumu, kā arī ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

nosacījumus. Neskatoties uz kultūras pieminekļu spēcīgo nozīmi vēstures liecību tradīciju 

saglabāšanā, kā arī tūrisma attīstības veicināšanā, lielākai daļai no objektiem ir nepieciešama 

atjaunošana, kā arī teritoriju ap tiem labiekārtošana. 

Līdz šim laikam ar pašvaldības lēmumu aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu skaitā iekļauti 

32 objekti24. 

  

                                                           

23 LR likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, pieņemts 12.02.1992. (12.10.2018.redakcija) 
24  Riebiņu novada saistošie noteikumi Nr.5 „Par Riebiņu novada kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un 

aizsardzību”, apstiprināti ar 17.04.2007. domes lēmumu Nr. 9 /prot. 7 
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Tabula 1.4. Ar pašvaldības lēmumu aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objekti 

Riebiņu 
pagasts 

Silajāņu 
pagasts 

Galēnu pagasts Stabulnieku 
pagasts 

Rušonas 
pagasts 

Sīļukalna 
pagasts 

Riebiņu muižas 
parks; 
Riebiņu katoļu 
baznīca; 
Pieniņu katoļu 
baznīca; 
Riebiņu muižas 
komplekss;  
Stepanpoles 
krucifikss; 
Pieniņu koka 
baznīca; 
Riebiņu 
pareizticīgo 
baznīca; 
Skanģeļu 
vecticībnieku 
lūgšanu nams; 
Piemiņas 
akmens; 
J.Ivanovam 
Babros. 

Kostigu 
vecticībnieku 
lūgšanu nams; 
II Pasaules karā 
kritušo karavīru 
brāļu kapi. 

Vidsmuižas 
katoļu baznīca; 
Galēnu muižas 
parks; 
Galēnu muižas 
komplekss; 
Roberta Mūka 
dzimtā māja 
Galēnos; 
J.Zeimuļa 
saimniecības ēka 
Mičuļevkā; 
Radžu aka 
Sondoros; 
Indānu grava; 
Lomu 
vecticībnieku 
lūgšanas nams; 
Makarovas 
vecticībnieku 
lūgšanas nams; 
II Pasaules karā 
kritušo padomju 
karavīru brāļu 
kapi Galēnos; 
Piemineklis 
sarkanā terora 
upuriem „Baltais 
krusts” Galēnos; 
Piemiņas 
akmens 
S.Belkovskim 
Maltas Trūpos. 

Vilciņu 
vecticībnieku 
lūgšanu nams; 
Polkoronas 
muižas ēka; 
Polkoronas 
muižas 
saimniecības 
ēkas. 

Terora upuru 
vieta Caunēs; 
Kastīres muižas 
saimniecības 
ēka; 
Gailīšu muižas 
kungu ēka; 
Rušonas muiža;  
J.Baško dzimtās 
mājas; 
J.Streiča 
bērnības mājas 
Caicos; 
Aglonas Stacija; 
 Piemiņas vieta 
izsūtītajiem 
Aglonas Stacijā; 
„Baltais krusts” - 
Krucifikss 
Aglonas Stacijā. 

Obelisks II 
Pasaules karā 
kritušajiem 
cīnītājiem  . 

Avots: Riebiņu novada saistošie noteikumi Nr.5 „Par Riebiņu novada kultūras pieminekļu saglabāšanu, 

uzturēšanu un aizsardzību” 

Kultūras pieminekļi vienlaikus ar novada ezeriem, ainavu, dabas pieminekļiem ir nozīmīgs tūrisma un 

rekreācijas resurss, kurš arī turpmāk ir jāiesaista novada attīstībā. 
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2. IEDZĪVOTĀJI 

Demogrāfiskās attīstības tendences laika posma no 2010.- 2018. gadam parāda, ka novada 

iedzīvotāju skaits samazinās un turpina samazināties, jo novada iedzīvotāju dzimstība ir daudz 

mazāka par mirstību. 

 
Attēls 2.1. Iedzīvotāju skaita dinamika Riebiņu novadā 01.01.2010.-01.01.2018. 

Avots: Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde 

 
Attēls 2.2. Iedzīvotāju skaita dinamika Riebiņu novadā pagastu griezumā 01.01.2010.-01.01.2018. 

Avots: Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde 
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Attēls 2.3. Iedzīvotāju skaita dinamika Riebiņu novadā lielākajos ciemos, griezumā 01.01.2010.-01.01.2018. 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2018, kopējais novada iedzīvotāju 

skaits ir 5 236, kas ir par 544 mazāk kā 2014. gadā (5 780) un par 1 003 mazāk nekā 2010.gadā (6 

239). Uz 01.01.2018. dzimumu struktūru veido 50,7 % vīriešu un 49,3 % sievietes.  Lauku situācijai 

raksturīgi zems ir Riebiņu novada iedzīvotāju blīvums (8 iedz. uz km2), kas būtiski mazāks rādītājs 

nekā vidēji Latgales plānošanas reģionā (19,6 iedz. uz km2) un ir viens no zemākajiem Latvijā (32,7 

iedz. uz km2).  

 
Attēls 2.4. Darbspējas vecuma struktūra Riebiņu novadā 01.01.2014.-01.01.2018. 
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Avots: Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde 

Uz 01.01.2018, kopējais novada iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam veidoja 584 (par 71 

mazāk kā 01.01.2014.), darbaspējas vecumā 3 538 (par 314 mazāk kā 01.01.2014.), savukārt pēc 

darbaspējas vecumā 1 114 (par 159 mazāk kā 01.01.2014.). 

 
Attēls 2.5. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Riebiņu novadā 01.01.2014.-01.01.2018. 

Avots: PLMP 

Uz 01.01.2018, kopējais novada iedzīvotāju skaits 0 - 6 vecumā veidoja 243 (par 6 mazāk kā 

01.01.2014.) un 7 - 18 (neieskaitot) gadu vecumā 490 (par 112 mazāk kā 01.01.2014.), taču kopš 

2015. gada ir novērojams 0-6 gadu vecumā bērnu pieaugums. 

 
Attēls 2.6. Nacionālais sastāvs Riebiņu novadā 01.01.2018. 

Avots: PMLP 

Novada iedzīvotāju nacionālo sastāvu uz 01.01.2018. veido 3 548 latviešu (67,8 %), 1 446 krievu (27,6 

%), 78 poļu (1,5 %), 54 baltkrievu (1,0 %) un 110 pārējo (2,1 %) nacionālās piederības iedzīvotāju. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes datiem 2017. gada laikā Riebiņu novada 

jaundzimušo skaits veidoja 40 un mirušo 113 (kas veidoja dabiska pieauguma saldo – 73), iedzīvotāju 

ilgtermiņa migrācijas saldo veidoja -59 iedzīvotāju, kas veido iedzīvotāju skaita samazinājumu par 132 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (Gala redakcija) 25 

2017. gadā, kas par 42 vairāk salīdzinot ar 2014.gadu (dzimušo skaits 40, mirušo 99 un migrācijas 

saldo –31) (skatīt attēlā zemāk). 

 
Attēls 2.7. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas un dabiskā pieauguma saldo Riebiņu novadā 2014.-2017. 

Avots: CSP 

Riebiņu novadā, tāpat kā Latgales reģiona lauku teritorijās kopumā, iedzīvotāju skaits samazinās. Tas 

notiek gan uz negatīva migrācijas saldo, gan uz negatīva dabiskā pieauguma rēķina. 

Pastāv acīmredzama saikne starp atalgojuma atšķirībām un neto migrācijas tendencēm Rīgā un 

Latvijas reģionos. Jo lielāka ir algu atšķirība, jo vairāk iedzīvotāju atstāj zemās algas reģionu. Jo 

reģions ir tuvāk Rīgai, jo augstāka ir vidējā neto alga. Veidojot Latvijas demogrāfisko modeli, “Certus” 

prognozēja atalgojumu katrā reģionā un aprēķināja paredzamo neto migrāciju.25 Pētījuma rezultāti 

liecina, ka pilsētas piesaista aizvien vairāk mērķtiecīgu jauniešu no lauku novadiem un mazām 

pilsētām, jo tajos tiek piedāvātas plašākas izglītības un darba iespējas, lielākas algas un plaša sociālo, 

kultūras un izklaides pasākumu izvēle; tai pašā laikā lauku novadi paliek sarūkot un novecojot.  

Latgales reģionā saskaņā ar 3 % IKP izaugsmes scenāriju, iedzīvotāju skaits ik gadu samazināsies vidēji 

par 1,73 % gadā, tas nozīmē, ka Riebiņu novadā iedzīvotāju skaits 2025. gadā sasniegtu 4 632 (skatīt 

attēlu zemāk). 

 
Attēls 2.8. Riebiņu novada iedzīvotāju skaits un prognoze saskaņā ar “Certus” pētījumu, 2014.-2025. 

Avots: Konsultanta aprēķini 

                                                           

25 Domnīca Certus Latvijas demogrāfiskais portrets šodien …un rīt, Politikas Pārskats 3/2017, Rīga, 2017. gada jūnijs 
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3. EKONOMIKA 

3.1. Nodarbinātība un bezdarbs 

Saskaņā ar VSAA datiem Riebiņu novada kopējais sociāli apdrošināto personu (gan tādas personas, 

kuras gūst ienākumus no algota darba vai ir pašnodarbinātas, gan tādas, kas saņem bērna kopšanas 

pabalstus, paternitātes pabalstus, u.c. saskaņā ar likumā „Par sociālo apdrošināšanu” noteikto) skaits 

2018. gadā ir 2 017 personas, kas ir 38,5 % no visiem novada iedzīvotājiem jeb 57,0 % no darbaspējas 

vecuma iedzīvotājiem. Sociāli apdrošināto personu vidējās apdrošināšanas iemaksu apjoms ir 549 

EUR.  

  No visām sociāli apdrošinātajām personām 78,2 % jeb 1 888 personas gūst ienākumus no algota 

darba, respektīvi, ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātās personas, kuru vidējā apdrošināšanas iemaksu 

alga jeb bruto alga 2018.gadā 1.ceturkšņa beigās sastādīja 598 EUR. 

Saskaņā ar VID informāciju 2018.gadā 1. ceturksnī Riebiņu novadā reģistrēto nodokļu maksātāju 

skaits veido 392 Juridiskās personas (juridiskās personas, kuras ieturēja IIN iepriekšējā gadā un 

mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji) un Fiziskās personas (Saimnieciskās darbības veicēji un 

mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji). 

Vidējais darba devēju skaits novadā 2018. gada pirmajos trīs mēnešos ir 118, to skaits salīdzinot ar 

2014.gadu samazinājies par 21 jeb 15,1 %. Lielākā daļa darba devēju atrodas Rušonas un Riebiņu 

pagastos, to skaits pēdējo 5 gadu laika periodā nedaudz samazinājies. 2015. gadā bija vērojams darba 

devēju skaita pieaugums, tomēr 2018. gadā to skaits samazinājies. 

 
Attēls 3.1. Riebiņu novada darba devēju skaits sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām, 2014.-

2018.gads 

Avots: VID, informācija no pārskatiem "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 

pārskata mēnesī" un mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, informācija apkopota uz 31.05.2018 

Saskaņā ar VID informāciju apkopoto uz 2018. gada 31. maiju 2018. gadā vidēji pirmajos trīs mēnešos 

Riebiņu novadā iestādēs un uzņēmumos, kuri reģistrēti novada teritorijā, ir 678 darba ņēmēji, kas ir 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (Gala redakcija) 27 

aptuveni 19 % no visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem darba spējas vecumā. Salīdzinot ar 2014. gadu 

to skaits ir samazinājies par 45 jeb 6,2 %. Ievērojama daļa darba ņēmēju no Riebiņu pagasta (65,9 %).   

 
Attēls 3.2. Riebiņu novada darba ņēmēju skaits sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām, 2014.-

2018. 

Avots: VID, informācija no pārskatiem "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 

pārskata mēnesī" un mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, informācija apkopota uz 31.05.2018 

Kā tas redzams attēlā zemāk, nozīmīgākās jomas (darba ņēmēju skaits lielāks par 100), kurās ir 

nodarbināti iedzīvotāji Riebiņu novadā ir: 

- valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (52,9 % no visiem darba 

ņēmējiem); 

- augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības(11,6% no visiem darba 

ņēmējiem); 

- koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu 

ražošana (5,9 % no visiem darba ņēmējiem); 

- ēku būvniecība (3,9 % no visiem darba ņēmējiem); 

- mežsaimniecība un mežizstrāde (3,9 % no visiem darba ņēmējiem). 
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Attēls 3.3. Darba ņēmēju skaits Riebiņu novadā sadalījumā pa darbības veidiem, 2018.gada maijs 
Avots: VID, informācija no pārskatiem "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 

pārskata mēnesī" un mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, informācija apkopota uz 31.05.2018 

Lielāka daļa Riebiņu novada darba ņēmēju strādā budžeta iestādēs (53,4 %). 23,4 % no darba 

ņēmējiem nodarbināti sabiedrībās ar ierobežotu atbildību. 

 
Attēls 3.4. Riebiņu novada darba ņēmēju sadalījums pa darba devēja uzņēmējdarbības formām 

Avots: VID, informācija no pārskatiem "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 

pārskata mēnesī" un mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, informācija apkopota uz 31.05.2018 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2018. gadā jūnija beigās Riebiņu novadā bija 

reģistrēti 340 bezdarbnieki, kas veido bezdarba līmenis26 10,7 %. 

2012. gada 1. janvārī bezdarbnieku skaits veidoja 709 iedzīvotāju (bezdarba līmenis 17,8 %), savukārt 

2018. gada 1. janvārī 381 iedzīvotāju, kas veidoja bezdarba līmeni 12,0 %. 

                                                           

26 Bezdarbnieku īpatsvars atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, procentos 
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Bezdarba līmeņa dinamika Riebiņu novadā pēdējos četros gados norāda uz tā samazināšanas 

tendenci (2018. gada jūnija beigās 340 bezdarbnieki, savukārt 2014. gada sākumā bija 623 

bezdarbnieki). Laika posmā no 2014. gada sākuma līdz 2018. gada vidum bezdarba līmenis 

samazinājies par 7,8 procentpunktiem (sastāda 10,7 %), kas tomēr ievērojami augstāk nekā vidēji 

Latvijā (4,9 %), savukārt sasniedzis vidējo Latgales reģiona bezdarba līmeni (10,8 %). Bezdarba 

pazeminājuma tendence vērojama valstī kopumā un Latgales reģionā (skatīt attēlu zemāk).27 

2014. gada sākumā reģistrēto bezdarbnieku sadalījumā pa dzimumiem veidoja 49,1 % sievietes un 

50,9 % vīriešu, to īpatsvars ik gadu ir mainījies un savukārt uz 2018. gada 1.jūliju tā īpatsvars veidoja 

55,3 % sievietes un 44,7 % vīriešu, salīdzinājumam uz 2018. gada 1. jūliju reģistrēto bezdarbnieku 

īpatsvars Latgales statistiskajā reģionā sievietes veidoja 53,4 % un Latvijā kopā 57,5 %.28 

 

 
Attēls 3.5. Bezdarba līmenis Riebiņu novadā, Latgales reģionā un Latvijā, 2014.-2018.g. (dati uz gada sākumu) 

Avots: NVA 

Uz 2018. gada 1. jūliju 197 jeb 57,9 % bezdarbnieku ir ar profesionālo izglītību, sekojoši ar vispārējo 

vidējo izglītību veido 17,9 %, ar pamatizglītību 17,4 % un ar augstāko izglītību veido 5,3 % 

bezdarbnieku (skat. attēlu zemāk). 

                                                           

27 Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes dati, data.csb.gov.lv 
28 NVA 
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Attēls 3.6. Riebiņu novada bezdarbnieku iedalījums pēc izglītības līmeņa, 2018.gada jūnija beigas 

Avots: NVA 

Analizējot bezdarbnieku skaita dinamiku problēmgrupās, redzams, ka novadā laika posmā no 2014. 

gada līdz 2018. gada vidum būtiski ir samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits, taču apskatāmajā  

periodā paliek pietiekami augsts, neskatoties uz kopējo bezdarba līmeņa samazināšanas tendenci. 

 
Attēls 3.7. Riebiņu novada bezdarbnieku skaita dinamika problēmgrupās, 2014.-2018.g. (dati uz gada sākumu) 

Avots: NVA 

Saskaņā ar NVA datiem uz 2018. gada vidu lielākais bezdarbnieku skaits ir vecuma grupā no 55 līdz 

59. 
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Attēls 3.8. Riebiņu novada bezdarbnieku skaits vecuma grupās, 2018.gada vidus 

Avots: NVA 

Novada pašvaldībā tiek īstenota NVA “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” programma, kas ir aktīvais 

nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus 

pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu 

sabiedrībai. Projektā iesaistītie bezdarbnieki galvenokārt veic dažādus uzkopšanas palīgdarbus 

pagastu teritorijās - sniega tīrīšana, zāles pļaušana, grābšana, lapu grābšana, ielu un gājēju celiņu 

uzkopšana. Dažādi palīgdarbi novada iestādēs. Projekta ietvaros:  

- 2017. gadā  no janvāra līdz jūnijam tika iesaistīti 40 bezdarbnieki, no septembra līdz 
decembrim - 47; 

- 2018. gadā no janvāra līdz jūnijam tika  iesaistītie 40 bezdarbnieki un no jūlija līdz decembrim 
- 37 bezdarbnieki. 

Pašvaldība, plānojot bezdarbnieku atbalsta politiku, apzinās brīvos darba resursus un politikas mērķi 
tiek vērsti  uz iepriekšminēto sociālā riska grupu integrēšanu darba tirgū. 

3.2. Uzņēmējdarbības raksturojums 

Faktori, kas nosaka uzņēmējdarbības veikšanu, ir novada teritoriālais izvietojums, nepieciešamo 

resursu (cilvēkresursu, dabas resursu, atbilstošas infrastruktūras un finanšu resursu) pieejamība un 

kvalitāte. Uzņēmējdarbību ietekmē arī normatīvā vide, kuru lielā mērā regulē valsts līmeņa 

likumdošana, tomēr arī pašvaldības rīcībā ir atbalsta instrumenti, ar kuru palīdzību var nodrošināt 

uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt Riebiņu novada uzņēmēju konkurētspēju un 

izaugsmi kopumā.  Šajā nodaļā raksturota Riebiņu novada uzņēmējdarbības vide, analizējot 

uzņēmējdarbības aktivitāti, t.sk. uzņēmumu skaita dinamiku un struktūru, plašāk pārstāvētās nozares 

un tajās strādājošos uzņēmumus, kā arī identificējot uzņēmējdarbību veicinošus un bremzējošus 

faktorus un pašvaldības darbību uzņēmējdarbības vides attīstības sekmēšanai. 

3.2.1. Uzņēmējdarbības aktivitāte 

Atbilstoši SIA „Lursoft” datiem, sākot no 1991. gada Riebiņu novadā bija reģistrēti 576 uzņēmumi, 

šobrīd aktīvi ir 369 uzņēmumi (skatīt tabulu zemāk). 
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Attēls 3.9. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Riebiņu novadā, 2009-2018 
Avots: SIA “Lursoft”, Statistika aktualizēta 27.08.2018. 

 
Attēls 3.10. Riebiņu novadā aktīvo uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām, 2018.g. 
Avots: SIA “Lursoft”, Statistika aktualizēta 27.08.2018.
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Tabula 3.1. Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām Riebiņu novadā, 1991-2018 
Uzņēmējdarbības 
forma 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 kopā Šobrīd 

Komercreģistrs 
                             

 

Individuālais komersants 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 3 1 2 3 0 1 0 2 3 1 23 16 

Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību 

1 2 2 1 1 2 0 3 1 1 7 1 5 3 3 5 3 2 5 4 6 6 6 3 9 3 2 4 91 66 

Uzņēmumu reģistrs 
                             

 

Individuālais uzņēmums 0 3 3 6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 

Kooperatīvā sabiedrība 0 9 12 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2 

Paju sabiedrība 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

Pašvaldības uzņēmums 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību 

5 5 4 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 

Zemnieku saimniecība 4 163 68 47 26 4 13 5 11 12 2 1 5 9 3 3 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 2 0 388 275 

Kopā 10 190 89 56 31 9 17 10 13 14 11 3 10 15 6 8 6 3 9 5 9 13 7 5 10 5 7 5 576 369 

Avots: SIA “Lursoft”, Statistika aktualizēta 27.08.2018. 

Tabula 3.2. Pārējo subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa tiesiskajām formām Riebiņu novadā, 1991-2018 
Uzņēmējdarbības 
forma 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 kopā Šobrīd 

Biedrību un nodibinājumu reģistrs 
                   

 

Biedrība 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 6 2 3 1 4 2 1 1 2 0 0 0 0 30 29 

Nodibinājums 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs 
                   

 

Draudze 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Katoļu baznīcas publisko 
tiesību juridiskā persona 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Sabiedrisko organizāciju reģistrs 
                    

 

Atklātais sabiedriskais 
fonds 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Sabiedriskā organizācija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Kopā 8 0 0 0 0 0 3 1 1 2 3 2 2 1 2 6 2 3 1 4 2 1 1 1 0 0 0 0 46 41 

Avots: SIA “Lursoft”, Statistika aktualizēta 27.08.2018. 
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2018. gada augustā SIA „Lursoft” datu bāzē ir atrodami 369 Riebiņu novadā reģistrēti uzņēmumi. Pēc 
uzņēmējdarbības formas dominē zemnieku saimniecības (ZEM) – 74,5 %, sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību (SIA) veido – 17,9 %, 4,3% ir individuālie komersanti (IK), vēl 2,7 % - individuālie uzņēmumi 
(IND).  

Riebiņu novadā bez jau reģistrētajām uzņēmējdarbības struktūrām darbojas arī pašnodarbinātās 
personas, kuras nav iekļautas SIA „Lursoft” datu bāzē, bet tiek fiksētas CSP datu bāzē. 

CSP klasifikācija 

Tirgus sektorā statistikas vienības: pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, 
komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības.  

Ārpus tirgus sektora statistikas vienības: fondi, nodibinājumi un biedrības, valsts budžeta iestādes, 
pašvaldību budžeta iestādes. 

Pēc CSP datiem 2016. gadā Riebiņu novadā kopējais ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas 

vienību skaits bijis 596 (t.sk. 360 pašnodarbināto), t.i., uz 1 000 iedzīvotājiem ir 107 ekonomiski 

aktīvās tirgus sektora statistikas vienības (Latvijā vidēji – 84, Latgales reģionā 70). 

Riebiņu novadā nav lielu un vidēju tirgus sektora dalībnieku, galvenokārt (98,2%) ir mikro uzņēmumi. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2003.gada 6.maija Rekomendāciju 2003/361/EK par mikro, mazo, vidējo 

un lielo uzņēmumu definīciju pēc nodarbināto skaita: 

Mikro uzņēmums: max nodarbināto skaits – 9 

Mazais uzņēmums: max nodarbināto skaits – 49 

Vidējais uzņēmums: max nodarbināto skaits – 249 

Lielais uzņēmums: nodarbināto skaits – 250 un vairāk.  

 
Attēls 3.11. Riebiņu novadā tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības pa lieluma grupām, 2016.g.b. 
Avots: CSP 

Lursoft dati liecina, ka novada uzņēmumi 2017.gadā apgrozījuši 6,65 milj. eiro jeb par 5,57 % vairāk 

nekā gadu iepriekš. 

2017.gadā 19 komersantiem apgrozījums pagājušajā gadā pārsniedzis 100 tūkst. eiro slieksni (2016.  

gadā tādi bijuši 15 uzņēmumi), bet 65,3 % no visiem uzņēmumiem, kuri pērn guvuši ieņēmumus no 

saimnieciskās darbības, apgrozījumu gada laikā spējuši palielināt. 

  



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 35 

 
Attēls 3.12. Riebiņu novadā reģistrēto uzņēmumu apgrozījuma dinamika 

Avots: SIA “Lursoft” 

Atbilstoši SIA “Lursoft” datiem par 2017. gadu 2 uzņēmumu apgrozījums ir pārsniedzis pusmiljonu 

eiro un 19 pārsniedzis 100 tūkstošu eiro (skat. tabulu zemāk). Ar maksimālo apgrozījumu (1,49 milj. 

EUR) darbojās būvniecības kompānija SIA “Alberts GS”, kam seko kokapstrādes uzņēmums SIA 

“Kankuļi Timber” (apgrozījums 0,86 milj. eiro). 

Riebiņu novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2017.gadā: 

1. SIA ALBERTS GS: 1 493,43 tūkst. eiro; 

2. SIA Kankuļi Timber: 860,38 tūkst. eiro; 

3. Riebiņu pagasta ZS VIKTORIJA: 455,16 tūkst. eiro; 

4. SIA AGLONAS SERVISS: 319,10 tūkst. eiro; 

5. SIA GRIBOLVA: 250,96 tūkst. eiro. 

Augsti apgrozījuma pieauguma tempi pēdējos 3 gados ir: 

- SIA "ARMIGO" (apgrozījuma pieaugums pret 2014.g. 9,74 reizes); 

- SIA "SBR" (apgrozījuma pieaugums pret 2015.g. 6,43 reizes); 

- SIA "AJ Koki" (apgrozījuma pieaugums pret 2015.g. 3,37 reizes); 

- SIA "AGROAPGĀDE" (apgrozījuma pieaugums pret 2015.g. 2,48 reizes); 

- SIA “Alberts GS” (apgrozījuma pieaugums pret 2014.g. 2,34 reizes) un 

- SIA "M13" (apgrozījuma pieaugums pret 2015.g. 2,11 reizes). 

Tabula 3.3. Riebiņu novada uzņēmumi ar apgrozījumu virs 100 tūkst. eiro, 2017. g. 

Nr. 
p.k. 

Uzņēmums 2017.g. 
apgr. 
(EUR) 

pret 
2016 

pret 
2015 

pret 
2014 

Darbības veids 

1 
SIA "ALBERTS GS" 1 493 431 53% -27% 

2,34 
reizes Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

2 SIA "Kankuļi 
Timber" 860 384 7% 25% 13% Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

3 Riebiņu pagasta ZS 
"VIKTORIJA" 455 155 -4% -3% -4% 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un 
eļļas augu sēklu audzēšana 

4 SIA "VICARS" 337 661 -5% 3% 5% Automobiļu apkope un remonts 

5 SIA "AGLONAS 
SERVISS" 319 097 -67% -66% -66% Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 
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Nr. 
p.k. 

Uzņēmums 2017.g. 
apgr. 
(EUR) 

pret 
2016 

pret 
2015 

pret 
2014 

Darbības veids 

6 
SIA "GRIBOLVA" 250 963 40% 36% 35% 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 
lopkopība) 

7 Stabulnieku pagasta 
ZS "SUDRABIŅI" 230 743 46% 50% 24% 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 
lopkopība) 

8 ZS "IVANĀNU 
MĀJAS" 193 852 55% 57% 33% 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 
lopkopība) 

9 Stabulnieku pagasta 
ZS "NIKĪŠI" 171 421 33% 36% 21% Piena lopkopība 

10 SIA "EK CERIŅI" 166 209 -5% -17% 18% Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

11 
SIA "ARMIGO" 159 836 62% 

2,01 
reizes 

9,47 
reizes Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

12 
SIA "NARLEKSS" 158 271 

2,06 
reizes 

2,22 
reizes 62% Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

13 

SIA "AJ Koki" 154 751 65% 
3,37 
reizes n/d 

Mežizstrāde, pārējo koka izstrādājumu 
ražošana; korķa, salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 

14 
SIA "M13" 151 911 8% 13% 

2,11 
reizes 

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu 
pakalpojumi 

15 SIA "AGROAPGĀDE" 133 128 -27% -1% 2,48 
reizes 

Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to 
piederumu vairumtirdzniecība 

16 ZS "LIEPAS" 112 753 1% 29% 8% Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 
lopkopība) 

17 Stabulnieku pagasta 
ZS "PUDUĻI" 

110 669 37% 26% 29% Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 
lopkopība) 

18 SIA "SBR" 108 069 4,08 
reizes 

3,33 
reizes 

6,43 
reizes 

Citu betona, ģipša un cementa 
izstrādājumu ražošana 

19 ZS "MADARAS" 100 994 -2% -11% -18% Mazumtirdzniecība nespecializētajos 
veikalos, kuros galvenokārt pārdod 
pārtikas preces, dzērienus vai tabaku, 
lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība. 

Avots: SIA “Lursoft”, Statistika aktualizēta 27.08.2018. 

Starp Riebiņu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem četri komersanti piesaistījuši arī ārvalstu tiešās 

investīcijas. No minētajiem četriem uzņēmumiem grīdas un sienu apdares uzņēmuma SIA 

“Apdarnieks” saimnieciskā darbība, balstoties uz VID lēmumu, ir pārtraukta jau kopš 2013.gada, bet 

2017.gadā VID pieņēmis lēmumu par uzņēmuma darbības izbeigšanu. Uz 07.04.2018. uzņēmumam 

bijis uzkrāts 47,25 tūkst. eiro liels nodokļu parāds. 

Riebiņu novada uzņēmumos ieguldīto ārvalstu tiešo investīciju apmērs patlaban veido 4,52 tūkst. 

eiro. No tiem 2,85 tūkst. eiro ieguldījuši investori no Baltkrievijas, 1,39 tūkst. eiro – no Ukrainas, bet 

atlikušo daļu – investori no Vācijas.  

3.2.2. Uzņēmējdarbības nozares un novada lielākie uzņēmumi 

Ņemot vērā zemnieku saimniecību augsto īpatsvaru novada uzņēmumu vidū, likumsakarīgi, ka 

populārāko nozaru augšgalā ierindojusies jauktā lauksaimniecība. Tāpat starp TOP 5 populārākajām 

uzņēmējdarbības jomām Riebiņu novadā atrodama arī graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas 

augu sēklu audzēšana. 

Daudzi Riebiņu novada uzņēmēji izvēlējušies nodarboties arī ar mazumtirdzniecību, attīstīt 

uzņēmumus, kuri darbojas zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas jomā vai arī veic kravu 

pārvadājumus pa autoceļiem. 

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Riebiņu novadā: 
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- Jauktā lauksaimniecība; 

- Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, 

dzērienus vai tabaku; 

- Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana; 

- Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana; 

- Kravu pārvadājumi pa autoceļiem. 

Galvenā uzņēmējdarbības joma ir lauksaimniecība (465 ekonomiski aktīvās statistikas vienības).

 
Attēls 3.13. Riebiņu novadā tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem 

darbības veidiem (NACE 2.red.), 2016.g 
Avots: CSP 

Citi pakalpojumi apvieno 26, apstrādes rūpniecība 25, veselība un sociālā aprūpe apvieno 20 

ekonomiski aktīvās statistikas vienības. 13 reģistrēta vienība ir profesionālie, zinātniskie un tehniskie 

pakalpojumi un 12 – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Pietiekami plaši ir pārstāvēti ir 

būvniecības uzņēmumi – 9 statistikas vienības. 

Lauksaimniecība un mežsaimniecība 
Atbilstoši CSP datiem 2016.gadā Riebiņu novadā bija 465 uzņēmumi, kuru darbības sfēra ir 

lauksaimniecība. 

Tabula 3.4. Lauksaimniecības nozares uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)  

Nozares nosaukums,  NACE kods Uzņēmumu skaits 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A) 465 

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01) 441 

Mežsaimniecība un mežizstrāde (02) 24 

Zivsaimniecība (03) 0 

Avots: CSP, 2016.g. 

Riebiņu pagasta ZS "VIKTORIJA" 

ZS “VIKTORIJA” ir viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Riebiņu novadā. Ekonomiski 

stabils uzņēmums ar vidējo apgrozījumu pēdējos 4 gadus ~ 450 tūkst. eiro. Riebiņu pagasta zemnieku 

saimniecības VIKTORIJA apgrozījums, salīdzinot ar 2016.gadu, pērn sarucis par 4,45%, samazinoties 

līdz 455,16 tūkst. eiro. 

Dibināta 07.12.1998., “Duntišķi” Riebiņos, Riebiņu novadā.  ZS "Viktorija" ir zemnieku saimniecība, 

kura nodarbojas ar graudkopību. Saimniecība apstrādā vairāk kā 1000ha zemes, audzējam ziemas 
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kviešus, ziemas rapsi, pupas, vasaras kviešus, vasaras rapsi, auzas, kā arī ir pašiem ir sava graudu kalte 

un svari. 

Avots:company.lursoft.lv/viktorija/41501019839, www.facebook.com/zsviktorija/ 

SIA "GRIBOLVA" 

SIA “GRIBOLVA” ir viens no vadošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Riebiņu novadā. Ekonomiski 

stabils uzņēmums ar vidējo apgrozījumu pēdējos 4 gadus ~ 150 - 250 tūkst. eiro. 2017.gadā 

apgrozījusi 250,96 tūkst.eiro, salīdzinot ar 2016.gadu, jauktās lauksaimniecības uzņēmuma 

apgrozījums palielinājies par 39,17%. 

Dibināts 10.03.1993., "Gribolva", Gribolvā, Galēnu pag., Riebiņu nov., SIA “GRIBOLVA” nodarbojas ar 

lopkopību (t.sk. piena ražošanu)un augkopību. 2015.gadā piedalījusies Zālēdāju projekta fermu diena 

z/s „Gribolva”, 2013.gadā “Sējēja 2013” laureāts. 

Avots:company.lursoft.lv/gribolva/47701007964, new.llkc.lv/lv/zaledaju-projekta-fermu-diena-zs-gribolva, 

la.lv/cakli-un-gudri-saimnieki-latvijas-lauku-balsti%E2%80%A9/ 

ZS "SUDRABIŅI" 

ZS "SUDRABIŅI"ir viens no vadošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Riebiņu novadā. Ekonomiski 

augošs uzņēmums ar vidējo apgrozījumu pēdējos 4 gadus ~ 115 - 230 tūkst. eiro. 

Dibināts 28.02.1994., "Sudrabiņi", Polkorona, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., ZS “Sudrabiņi” 

nodarbojas ar lopkopību unaugkopību (t.sk. lopkopība, piena ražošana, siena tirdzniecība, skābbarības 

tirdzniecība, grūsnu telīšu tirdzniecība, grūsnas teles, piena lopkopība, bullīšu tirdzniecība). 

Avots: company.lursoft.lv/sudrabini/41501012008, riga.pilseta24.lv/katalogs/info/sudrabini-zs 

Stabulnieku pagasta ZS "NIKĪŠI" 

Stabulnieku pagasta ZS "NIKĪŠI" ir viens no vadošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Riebiņu 

novadā.Ekonomiski stabils uzņēmums ar vidējo apgrozījumu pēdējos 4 gadus ~ 125 - 170 tūkst. eiro. 

Dibināts 26.02.2003., "Nikīši ", Polkorona, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., ZS “NIKĪŠI” nodarbojas ar 

piena lopkopību. 

Avots: company.lursoft.lv/nikisi/41501022580 

SIA "AJ Koki" 

SIA “AJ Koki” ir viens no vadošajiem mežizstrādes uzņēmumiem Riebiņu novadā. Ekonomiski augošs 

uzņēmums ar vidējo apgrozījumu pēdējos 2 gadus ~ 50 - 150 tūkst. eiro.  

Dibināts 26.01.2015., "Upmalas", Gaiļmuiža, Rušonas pag., Riebiņu nov., SIA “JA Koki” nodarbojas ar 

mežizstrādi un pārējo koka izstrādājumu ražošanu, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošanu. 

Pēdējos gadus ir piedalījies iepirkumos un slēdzis līgumus ar AS “Latvijas valsts meži” par “Meža 

stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža 

platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021.gadā”, “Atjaunoto meža platību 

papildināšanas, apauguma novākšanas un stigu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana dienvidlatgales 

reģionā 2017.gadā”, “Atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumi dienvidlatgales 

mežsaimniecībā 2016. un 2015. gadā” u.c. 

Avots: company.lursoft.lv/aj-koki/51503070661, iepirkumi24.lv/iepirkumi/uzvaretajs/51503070661 

Apstrādes rūpniecība 
Riebiņu novadā apstrādes rūpniecībā ir reģistrēti 25 uzņēmumi. Skaitliski vislielākā uzņēmumu grupa 

(18) ir specializējusies kokapstrādē, nākamo pēc skaita lielāko grupu veido gatavo metālizstrādājumu 

ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (2) un Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (2).  

 

http://company.lursoft.lv/viktorija/41501019839
file:///C:/Users/igors/Documents/RADIPROJEKTU/Projektu%20arhivs/2018%20Riebinu%20novads/company.lursoft.lv/gribolva/47701007964
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Tabula 3.5. Apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 

2.red.)  

Nozares nosaukums,  NACE kods Uzņēmumu skaits 

Apstrādes rūpniecība (C) 25 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un 
pīto izstrādājumu ražošana (C16) 18 

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (C25) 2 

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (C33) 2 

Pārtikas produktu ražošana (C10) 1 

Dzērienu ražošana (C11) 1 

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (C23) 1 

Avots: CSP, 2016.g. 

SIA "Kankuļi Timber” 

SIA “Kankuļi Timber” ir vadošais apstrādes uzņēmums Riebiņu novadā. Ekonomiski stabils uzņēmums 

ar vidējo apgrozījumu pēdējos 4 gadus ~ 650 - 860 tūkst. eiro. Par 6,51% gada laikā audzis SIA Kankuļi 

Timber apgrozījums, tam pagājušajā gadā sasniedzot 860,38 tūkst. eiro. Taras zāģmateriālu ražotājs 

cer uz ekonomiskās situācijas uzlabojumiem valstī šogad un plāno jaunu sadarbības partneru piesaisti 

gan Latvijā, gan Rietumu valstu tirgū. 

Dibināts 28.06.2013., "Liepiņas", Kankuļi, Rušonas pag., Riebiņu nov., kompānija nodarbojas ar 

zāģētas un ēvelētas koksnes izgatavošanu. 

Avots:company.lursoft.lv/kankuli-timber/41503065404 

SIA "AGLONAS SERVISS" 

Kompānija ir viens no vadošajiem apstrādes uzņēmums Riebiņu novadā. 2017.gadā (apgrozījums ~ 

320 tūkst. eiro) uzrādījis par ~ 66% mazāku apgrozījumu nekā iepriekšējos 3 gados, kas bijis vislielāko 

kritumu no TOP 5 sarakstā esošajiem uzņēmumiem. Lursoft pieejamais gada pārskats liecina, ka 

pagājušajā gadā Jurijam Petrenko piederošais uzņēmums apgrozījis 319,10 tūkst. eiro jeb par 67,98% 

mazāku summu nekā 2016.gadā, kas varētu būt izskaidrojams ar gada pārskatā norādīto faktu, ka 

uzņēmums no 2017.gada 3.novembra uz laiku apturējis savu saimniecisko darbību. Jānorāda, ka uz 

26.maiju uzņēmumam reģistrēts arī 24,20 tūkst. eiro liels VID administrēto nodokļu parāds. 

Dibināts 05.11.2007., juridiskā adrese: Līduma iela 7 - 10, Rīga, iepriekš „Tauma Eikša”, Bašķi, 

Rušonas pag., Riebiņu novads. SIA AGLONAS SERVISS ražo lobītos taras dēlīšus vienreiz lietojamajām 

koka kastēm, zāģmateriālus palešu ražošanai, kastīšu sagataves (salātu kastīšu pamatnes), kurināmo 

šķeldu. 

Avots: company.lursoft.lv/aglonas-serviss/41503043958, www.aglonasserviss.lv 

SIA "NARLEKSS" 

Kompānija ir viens no vadošajiem apstrādes uzņēmums Riebiņu novadā. Ekonomiski augošs 

uzņēmums ar vidējo apgrozījumu pēdējos 4 gadus ~ 80 - 160 tūkst. eiro. 

Dibināts 11.12.2003., Sprindži, Riebiņu pag., Riebiņu nov., kompānija nodarbojas ar zāģētas un 

ēvelētas koksnes izgatavošanu. 

Avots: company.lursoft.lv/narlekss/41503032831 

SIA "SBR" 

Kompānija ir viens no vadošajiem apstrādes uzņēmums Riebiņu novadā. Ekonomiski augošs 

uzņēmums ar vidējo apgrozījumu pēdējos 4 gadus ~ 18 - 108 tūkst. eiro. 

Dibināts 21.12.2012.,"Pavasara mājas", Stikāni, Sīļukalna pag., Riebiņu nov., kompānija nodarbojas ar 

Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu - būvmateriālu, būvkonstrukciju ražošanu. 
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Avots: company.lursoft.lv/sbr/41503063066 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 
Riebiņu novadā ieguves rūpniecības un karjeru izstrādē ir reģistrēti 3 uzņēmumi, kuri ir 

specializējusies pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (3). 

SIA "ALBERTS GS"" 

Kompānija ir vadošais ieguves rūpniecības un karjeru izstrāde uzņēmums Riebiņu novadā. Ekonomiski 

augošs uzņēmums ar vidējo apgrozījumu pēdējos 4 gadus ~ 0,7 – 1,5 milj. eiro. Apgrozījumam gada 

laikā pieaugot par 52,60%, par Riebiņu novada uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu 2017.gadā kļuvis 

SIA ALBERTS GS. Būvniecības uzņēmums, neskatoties uz to, ka celtniecības nozare pēc krīzes vēl 

nebija pilnībā atguvusies, 2017.gadā apgrozījis 1,49 milj. eiro. Ievērojamais pieaugums panākts 

pateicoties uzvarai divos konkursos par fermu celtniecību, kā arī tam, ka ievērojami palielinājusies 

dolomīta ieguve dolomītu karjerā Sīļukalns II. 

Dibināts 05.10.2004. "Stikāni", Sīļukalna pag., Riebiņu nov., Uzņēmuma darbības sfēras:, dolomīta 

šķembu ražošana karjerā Sīļukalns II,  dolomīta un grants karjeru izstrāde ar pārvietojamo 

drupinātāju, būvniecība, projektēšana, ēku būvtehniskā apsekošana, kokapstrāde, guļbūvju 

izgatavošana, dīķu un citu hidrobūvju projektēšana un izbūve, dzelzsbetona būvju un konstrukciju 

pārstrāde, celtniecības tehnikas noma, starptautiskie pasažieru pārvadājumi un starptautiskie un 

iekšzemes kravu pārvadājumi. Karjers „Sīļukalns II”  (Sīļukalna pagasts, pie autoceļa Stirniene-Galēni, 

0,5km attālumā no Sīļukalna ciema) piedāvā frakcionētas dolomīta šķembas un dolomīta šķembu 

maisījumus. 

Avots: lursoft.lv/uznemuma-izzina/alberts-gs, www.alberts-gs.lv 

Citi komercpakalpojumi 
Atbilstoši CSP datiem no visām Riebiņu novadā reģistrētajām uzņēmējdarbības struktūrām 17,4 % 

darbojas pakalpojumu jomā. 

Tabula 3.6. Pakalpojumu sfēras uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) 

Nozares nosaukums,  NACE kods 
Uzņēmumu skaits un pakalpojumu 

struktūra 

Citi pakalpojumi (S) 26 4,4% 

Veselība un sociālā aprūpe (Q) 20 3,4% 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M) 13 2,2% 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un 
motociklu (G) 

12 2,0% 

Būvniecība (F) 9 1,5% 

Transports un uzglabāšana (H) 5 0,8% 

Izglītība (P) 5 0,8% 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I) 4 0,7% 

Māksla, izklaide un atpūta (R) 4 0,7% 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) 3 0,5% 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J) 2 0,3% 

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) 1 0,2% 

Avots: CSP, 2016.g. 

Skaitliski lielāko grupu veido Citi pakalpojumi – 26 vai 4,4% no visiem pakalpojumu sfērā 

iesaistītajiem – kur tās galvenais darbības veids ir pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (26). 

20 uzņēmējdarbības struktūras sniedz veselība un sociālā aprūpe pakalpojumus, tai skaitā 15 sniedz 

sociālā aprūpe bez izmitināšanas un 5 veselības aizsardzības pakalpojumus.  
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13 uzņēmumi sniedz profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus, tai skaitā juridiskos un 

grāmatvedības pakalpojumus (4), veterinārie pakalpojumi (3), centrālo biroju darbība, konsultēšana 

komercdarbībā un vadībzinībās (2), arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude 

un analīze (2), un citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (2). 

Diezgan plaši ir pārstāvēti būvniecības darbi (9), t.sk. specializētie būvdarbi (7), ēku būvniecība (1) un 

inženierbūvniecība (1).  

3.2.3. Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai  

Uzņēmēji 2017. gadā piedalījās Riebiņu novada domes izsludinātajā uzņēmēju grantu projektu 

konkursā “Attīstība Riebiņiem”’ un saņēma pašvaldības finansējumu projektu realizācijai. Kopumā 

tika  apstiprināti 6 projektu pieteikumi, piešķirot pašvaldības finansējumu šādiem projektiem: 

- Ieguldījumi IU Makra attīstībā- EUR 2 000,00; 

- Lentzāģa un slīpmašīnas iegāde kokapstrādes darbnīcai – EUR 1 024,00; 

- Z/s Vilkači konkurētspējas paaugstināšana palielinot ražošanu un jaunu produktu radīšanu - 

EUR 2 000,00; 

- Metālapstrādes pakalpojuma un metāla izstrādājumu ražošanas efektivitātes paaugstināšana 

– EUR 1 896.80; 

- Inventāra iegāde izklaides pasākumu organizēšanai un vadīšanai – EUR 374,43; 

- Brīvdienu mājas “Pūpoli” attīstība Riebiņu novadā – EUR 704,77. 

Novada domes deputāti apstiprināja uzņēmēju grantu projektu konkursa «Attīstība Riebiņiem» 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā konkursa rezultātus, piešķirot 

pašvaldības finansējumu šādiem projektiem: 

- autoservisa «Ivanovka» pakalpojumu kvalitātes uzlabošana uzņēmuma attīstībai un ilgtspējai 

– EUR 1 500,00; 

- ražotās produkcijas klāsta paplašināšana, izmantojot inovatīvu pieeju – EUR 1 324,07; 

- smilšu strūklas iegāde jauna pakalpojuma radīšanai Riebiņu novadā – EUR 1 500,00; 

- un skaistumkopšanas salona izveide Riebiņos – EUR 1 474,00.  
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4. DZĪVES VIDE 

4.1. Izglītība 

Riebiņu novadā ir 6 izglītības iestādes: Riebiņu vidusskola, Dravnieku, Galēnu, Rušonas, Sīļukalna 

pamatskolas un Riebiņu pirmsskolas Izglītības iestāde. 

Tabula 4.1. Skolēnu un pedagogu skaits Riebiņu novada izglītības iestādēs 
Nosaukums 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Skolēni Pedagogi Skolēni Pedagogi Skolēni Pedagogi Skolēni Pedagogi Skolēni Pedagogi 

Riebiņu 
vidusskola 

230 33 253 33 233 33 188 33 181 35 

Dravnieku 
pamatskola 

71 13 57 13 52 14 39 14 37 14 

Galēnu 
pamatskola 

93 14 85 14 82 15 80 16 82 16 

Rušonas 
pamatskola 

94 16 95 15 97 15 94 15 93 16 

Sīļukalna 
pamatskola 

40 11 41 12 29 11 31 12 21 12 

Riebiņu PII 
“Sprīdītis” 

65 10 65 10 62 10 61 10 59 10 

Novadā 
kopā 

593 97 596 97 555 98 493 100 473 103 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Lielākā skola pēc skolēnu skaita ir Riebiņu vidusskola (2018./2019. gadā mācības uzsāka 181 skolēns). 

Skola paredzēta 240 vietām; tā nodrošina arī internātu (30 vietām). Telpu un teritorijas 

nodrošinājums Riebiņu vidusskolas vajadzībām ir pietiekams pilnvērtīga mācību procesa 

organizēšanai. Sporta zāle un sporta laukums ir atbilstoši aprīkoti sporta aktivitāšu norisēm kā mācību 

stundu, tā ārpusklases nodarbību un sporta sacensību vajadzībām. Galēnos ir izbūvēta mūsdienīgākā 

sporta zāle novadā. 

Sīļukalna, Stabulnieku un Rušonas pamatskolās skolēnu skaits ir mazāks par 100. Līdzīgi kā citās lauku 

teritorijās, skolēnu skaits sarūk. Pirmskolas vecuma bērniem ir pieejama pirmskolas izglītības iestāde 

„Sprīdītis” Riebiņos, kā arī pirmskolas grupas Galēnos un Stabulniekos. Rušonas pagastā ir izveidots 

bērnu rotaļu un attīstības centrs „Taurenīši”. 

Riebiņu novada izglītības iestādes ir iesaistīšanās sekojošajos projektos: 

- ESF projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001; 

- ESF projekts ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”Nr.8.3.5.0/16/I/001; 

- ESF projekts ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Nr.8.3.4.0/16/I/001; 

- ESF projekts ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”Nr.8.3.1.1/16/I/002; 

- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas programma ,,Latvijas skolas soma”. 

4.2. Kultūra 

Kultūras aktivitātēm ir pieejami 7 kultūras nami29, tāpat par kultūras aktivitāšu dažādību liecina 38 

amatiermākslas kolektīvu darbība: 

- Riebiņu novada kultūras centrs (vietu skaits zālē un balkonā 400, Riebiņu parka estrādē 500 

vietas, darbojas 9 pašdarbības kolektīvi); 

                                                           

29 Kultūras nami Riebiņu novadā. http://www.riebini.lv/lv/kultra 
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- Stabulnieku kultūras nams (vietu skaits zālē 200, darbojas 6 pašdarbības kolektīvi); 

- Sīļukalna kultūras nams (vietu skaits zālē 200, darbojas 10 pašdarbības kolektīvi); 

- Rušonas tautas nams (vietu skaits 150, darbojas 5 kolektīvi); 

- Galēnu kultūras nams (vietu skaits 200, darbojas 6 kolektīvi); 

- Silajāņu kultūras nams (vietu skaits 250, darbojas 2 pašdarbības kolektīvi). 

- Roberta Mūka muzejs. 

Kultūras centrs ik gadu sniedz datus Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrai / Latvijas 

Autoru apvienībai par to pasākumu un apmeklētāju skaitu (skatīt tabulā zemāk). 2017. gadā tika 

rīkots 21 pasākums un to apmeklētāju skaits sasniedzis 5050, savukārt līdz 2018. gada 1. septembrim 

ir bijuši 14 pasākumi, kurus apmeklējuši 3400 apmeklētāji. 

Tabula 4.2. Riebiņu novada kultūras centra pasākumu un apmeklētāju skaits 

Nosaukums 2014 2015 2016 2017 
pasākumi apmeklētāji pasākumi apmeklētāji pasākumi apmeklētāji pasākumi apmeklētāji 

Kultūras 
centrs 

20 2920 20 3200 23 4500 21 5050 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Novadā darbojas 10 bibliotēkas: 

- Riebiņu novada centrālā bibliotēka; 

- Riebiņu novada GAILĪŠU bibliotēka; 

- Riebiņu novada GALĒNU bibliotēka; 

- Riebiņu novada KASTĪRES bibliotēka; 

- Riebiņu novada KOTĻEROVAS bibliotēka; 

- Riebiņu novada PIENIŅU bibliotēka; 

- Riebiņu novada RUŠONAS bibliotēka; 

- Riebiņu novada SILAJĀŅU bibliotēka; 

- Riebiņu novada SĪĻUKALNA bibliotēka; 

- Riebiņu novada STABULNIEKU bibliotēka. 

Tabula 4.3. Riebiņu novada bibliotēku apmeklējumu skaits 
Nosaukums 2014 2015 2016 2017 2018 

Apmekl
ējumi 

Virtuālie 
apmeklē

jumi 

Apmekl
ējumi 

Virtuālie 
apmeklē

jumi 

Apmekl
ējumi 

Virtuālie 
apmeklē

jumi 

Apmekl
ējumi 

Virtuālie 
apmeklē

jumi 

Apmekl
ējumi 

Virtuālie 
apmeklē

jumi 

Riebiņu novada centrālā 
bibliotēka 

10 525 7 673 13 367 6 146 12 853 4 773 14 874 11 104 15 187 12 727 

Riebiņu novada GAILĪŠU 
bibliotēka 

1 250 n/a 798 n/a 716 n/a 738 n/a 650 n/a 

Riebiņu novada GALĒNU 
bibliotēka 

2 029 28 2 128 832 1 752 26 2021 n/a 1 782 n/a 

Riebiņu novada KASTĪRES 
bibliotēka 

7 241 n/a 6 366 319 6 553 26 8207 n/a 7 340 n/a 

Riebiņu novada 
KOTĻEROVAS bibliotēka 

1 154 n/a 1 097 971 988 115 966 59 1 000 59 

Riebiņu novada PIENIŅU 
bibliotēka 

1 284 n/a 817 590 1 060 26 1295 96 1 150 n/a 

Riebiņu novada RUŠONAS 
bibliotēka 

2 951 n/a 2 993 1 178 2 681 117 2473 n/a 2 216 n/a 

Riebiņu novada SILAJĀŅU 
bibliotēka 

1 782 n/a 1 267 738 1 203 107 1317 n/a 1 238 n/a 

Riebiņu novada SĪĻUKALNA 
bibliotēka 

1 790 n/a 1 237 484 1 284 25 1298 n/a 1 476 n/a 

Riebiņu novada 
STABULNIEKU bibliotēka 

8 228 27 8 539 2 130 8 350 875 8 765 1 037 8 980 1 498 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 
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Visās bibliotēkās pieejami bezmaksas datori un interneta pakalpojumi. Tāpat tās nodrošina 

starpbibliotēku abonementu (SBA) izmantošanu, pieejams grāmatu klāsts, periodiskie izdevumi, 

informācija par Eiropas Savienību, kā arī novadpētniecību. Atsevišķas bibliotēkas piedāvā kopēšanas 

un drukāšanas pakalpojumus, datu ierakstīšanu un glabāšanu CD – ROM, kā arī pieeju maksas datu 

bāzēm. 

4.3. Sports 

Riebiņu novada sporta politika balstīta uz to, lai maksimāli piesaistītu novada iedzīvotājus veselīgam 

dzīvesveidam, regulārām fiziskām aktivitātēm atbilstoši savām spējām un sagatavotības līmenim. 

Novads savu līdzekļu ierobežotības dēļ galvenokārt atbalsta Tautas sporta attīstību sava novada 

teritorijā. Riebiņu novadā darbojas 6 sporta metodiķi (pa vienam katrā pagastā). Sporta metodiķi ir 

atbildīgi par racionālu līdzekļu tērēšanu, organizējot novada sacensības, iepērkot sporta inventāru un 

uzlabojot sporta bāzes. Sporta metodiķi arī koordinē novada pieaugušo sporta aktivitātes, atbild par 

sporta bāzes pieejamību ikdienas sporta nodarbībām – treniņiem, rīko vietējā mēroga sporta 

aktivitātes – sacensības, kā arī atbild par visa novada kopējo sporta sacensību vadīšanu. Starp novadā 

populāriem sporta veidiem jāmin galda teniss, novuss, florbols, futbols un pludmales volejbols. 

Pašvaldībai ir sadarbības līgums ar Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolu, pagastos notiek treniņi, 

piemēram, futbols Stabulniekos, vieglatlētika Riebiņos. 

Galvenās sporta bāzes Riebiņu novadā atrodas novada skolās. Vērienīgākā sporta būve atrodas 

Galēnos un tā ir 2006. gadā uzceltā Galēnu pamatskolas sporta zāle ar basketbola, volejbola, 

rokasbumbas un tenisa laukumiem un trenažieru zāli. 

Tabula 4.4. Galvenās sporta bāzes Riebiņu novadā 
Nosaukums Novietojums Komentārs 

Sporta zāle Kastīre, 
Stabulnieki, 
Riebiņi, 
Sīļukalns, 
Silajāņi 

Kastīrē (Rušonas pamatskola) un Stabulniekos (Dravnieku pamatskola) 
sporta zāles ir nelielas, neatbilst standartiem. 
Kastīres ciemā atrodas Rušonas pamatskolas sporta zāle. Lai arī tā ir 
neliela (9x18m), pateicoties zāles pietiekamajam augstumam (6m) ir 
pieņemama, lai vietējam mērogam spēlētu: 

- basketbolu, volejbolu, florbolu,  
- galda tenisu, novusu un citas spēles. 

Stabulniekos Dravnieku pamatskolā ir sporta zāle, kurā var nodarboties: 
- ar basketbolu, volejbolu, handbolu un telpu futbolu.  

Riebiņos Riebiņu vidusskolas sporta zālē (izmēri 14m x 12m) pilnībā 
nomainīts grīdas segums, sakārtots apgaismojums – izmantojams: 

- basketbolam, volejbolam, rokasbumbai, minifutbolam; 
- galda tenisam (2 galdi), novusam (1 galds). 

Sīļukalnā ir telpa, kur var nodarboties ar: 
- novusu, šahu, dambreti un galda spēlēm. 

Silajāņos vietējām sporta aktivitātēm tiek izmantotas Silajāņu 
pamatskolas zāle un dažas pagasta pārvaldes telpas, kur var nodarboties 
ar: 

- novusu, galda tenisu un galda spēlēm. 

Multifunkcionālā 
sporta halle 

Galēni Galēnu pagastā Galēnu pamatskolas sporta zāle (20x40m). Iespējas: 
- basketbols, volejbols, rokas bumba, telpu futbols; 
- ir vingrošanas un vieglatlētikas inventārs; 
- ir trenažieru zāle ar kardioloģiskajiem un spēka trenažieriem; 
- galda spēļu telpa ar galda tenisa un novusa galdiem un  
- relaksējoša sauna. 

Sporta laukums Kastīre, 
Aglona, 
Stabulnieki, 
Galēni, 

Kastīres ciemā pie Rušonas pamatskolas atrodas sporta laukums, kur: 
- var spēlēt mazo futbolu; 
- blakus izveidoti divi pludmales volejbola laukumi un uzstādīts 

basketbola grozs, strītbola spēlēšanai; 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 45 

Sīļukalns, 
Riebiņi, 
Silajāņi 

- ziemas sezonā pieejams inventārs un trase slēpošanai; 
- nūjošanas inventārs. 

Aglonas stacijā uz estrādes laukuma ir uzstādīts: 
- strītbola grozs.  

Netālu no Kastīres ciema, pateicoties privātajai iniciatīvai, izveidots:  
- hokeja laukums (neprognozējamo ziemas laika apstākļu dēļ ir 

grūti uzturams). 
Stabulniekos Dravnieku pamatskolas stadions ir lielākais novadā: 

- stadions ir ar 400m garu skrejceļu, lielo futbola laukumu; 
- āra basketbola laukums ar asfalta segumu; 
- ziemas sezonā pieejams inventārs un apgaismota trase 

slēpošanai; 
- nūjošanas inventārs. 

Galēnu pagastā, blakus Galēnu pamatskolai, atrodas sporta laukums, kurā 
ietilpst:  

- mazais futbola laukums, āra basketbola laukums, volejbola 
laukums; 

- ir vingrošanas pilsētiņa, vieglatlētikas sektori; 
- 60 metru sprinta skrejceļa taisne un 190 metru garš skrejceliņa 

aplis. 
Sīļukalna pagastā, blakus Sīļukalna pamatskolai, nosacīti sporta laukums, 
jo neatbilst standartiem. Taču tur var nodarboties un tur notiek: 

- ar futbolu, skriešanu, tāllēkšanu, spēka vingrinājumiem; 
- pludmales volejbolu; 
- Pēterdienas sporta spēles; 
- atrodas āra basketbola grozs. 

Riebiņu pagastā Riebiņu vidusskolas stadions. Iespējas: 
- futbola laukums (20m x 60m),  
- 2 pārvietojamie basketbola grozi; 
- ziemas sezonā pieejams inventārs un trase slēpošanai; 
- nūjošanas inventārs. 

Silajāņu pagastā pie Silajāņu pamatskolas ir sporta laukums, kur: 
- var spēlēt mini futbolu; 
- un nodarboties ar vieglatlētiku. 

Pludmales 
volejbola 
laukums 

Kastīre, 
Riebiņi, 
Stabulnieki 

Kastīrē pie Rušonas pamatskolas izveidoti: 
- divi pludmales laukumi (kopējais laukumu izmērs 22m x 25m). 

Riebiņu parkā: 
- āra volejbola laukums (16m x 8m). 

Stabulniekos blakus Dravnieku pamatskolai atrodas: 
- jaunizveidots pludmales volejbola laukums. 

Trenažieru zāle Riebiņi, 
Stabulnieki,  
Sīļukalns, 
Silajāņi 

Riebiņu vidusskolas trenažieru zāle. 
Sīļukalnā ir telpa, kur senjoru klubam „Zilais lakatiņš” ir iekārtota 
trenažieru zāle. 
Silajāņos pagasta pārvaldes telpās ir trenažieri. 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Dravnieku pamatskolas un Riebiņu vidusskolas stadioniem nepieciešama nopietna pārbūve, lai sakārtotu 
skrejceļus, vieglatlētikas sektorus. Arī futbola laukumam nepieciešama veltņošana un seguma uzlabošana. 
Dravnieku pamatskolas stadiona priekšrocība ir atbilstošā platība standartiem, savukārt Riebiņu stadionam – 
paredzama lielāka noslodze un izmantošana, ņemot vērā, ka blakus ir lielākā novada skola.  

Treniņi un nodarbības: 

- divas reizes nedēļā (septembris – maijs) notiek treniņi Riebiņu vidusskolas sporta zālē, kur 

tiek spēlēts basketbols, volejbols, minifutbols, galda teniss, novuss. Tiek izmantota arī 

trenažieru zāle spēka vingrinājumu izpildei. Kopējais apmeklētāju skaits svārstās no 15 – 30 

interesentiem. 

- Pēc iedzīvotāju pašiniciatīvas notiek futbola spēles skolas stadionā. 
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- Vasaras periodā (maijs – septembris) notiek treniņi pludmales volejbola laukumos Riebiņu 

parkā (2 – 3 reizes nedēļā). Regulāri piedalās 8 līdz 14 dalībnieki.  

Sporta tradīcijas, sacensības: 

- Riebiņos ik gadu tiek organizētas pludmales volejbola sacensības (jūnijā turnīrs – “Jāņi 2019” 

(attiecīgais gads)”, jūlijā – “Riebiņi 2019” (3 posmi un fināls), augustā – “Vasara 2019”; 

- Volejbola sacensības sporta zālē vīriešu un sieviešu komandām; 

- Velokrosa sacensības “Vella rats” rudenī;  

- “Skrējiens ar Anitu Kažemāku” pavasarī ; 

- un citas aktivitātes. 

4.4. Sociālā drošība 

Sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu organizē novada sociālas dienests. Riebiņu novada 

Sociālais dienests ir 2005. gadā pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē 

un sniedz sociālos pakalpojumus Riebiņu novada iedzīvotājiem (pašvaldības teritorijā pamata 

dzīvesvietu deklarējušām personām). Riebiņu novada sociālais dienests nodrošina gan pašvaldības, 

gan valsts finansētus sociālos pakalpojumus. 

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi: 

- sniegt sociālo palīdzību; 

- izstrādāt vienotus nosacījumus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai; 

- veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, veikt sociālā darba 

plānošanu; 

- informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; 

- sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu sociāli maznodrošinātām personām, 

ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, 

aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas 

vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, 

kurām tas nepieciešams. 

- noteikt klientu līdzdarbības pienākumus atbilstoši likumam “Par sociālo drošību”; 

- izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem, kā arī sniegtās palīdzības 

pakalpojumu veidu un apjomu; 

- administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanai; 

- novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitāti; 

- izstrādāt un ieviest sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un 

priekšlikumus jaunu pakalpojumu un sociālās palīdzības ieviešanai. 

Riebiņu novada sociālā dienesta struktūru var apskatīt attēlā zemāk. 
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Attēls 4.1. Riebiņu novada Sociālā dienesta struktūra 

Avots: Riebiņu novada sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas kvalitātes uzlabošanas 

programma un rīcības plāns 2016.-2020.gadam 

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Riebiņu novada pašvaldības 2008. 

gada 14. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstu un sociālo 

pakalpojumu piešķiršanu Riebiņu novada iedzīvotājiem”. 

4.4.1. Sociālās palīdzības pabalsti 

Sociālais dienests sniedz likumā paredzēto sociālo palīdzību pabalstu veidā trūcīgām ģimenēm un 

personām (pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI), pabalsts pilngadību 

sasniegušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pabalsts ārkārtas 

(krīzes) situācijā), kā arī pašvaldības noteiktos sociālos pabalstus, kurus piešķir un izmaksā Riebiņu 

novada sociālajai palīdzībai paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, tad, ja ir apmierināts pamatots 

pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai (apbedīšanas pabalsts, pabalsts pusdienu apmaksai skolniekiem, pabalsts pēc 

atgriešanās no ieslodzījuma, vienreizējs pabalsts Ziemassvētkos (pirmsskolas vecuma bērniem, 

sākumskolas un pamatskolas skolēniem, 1.grupas invalīdiem un Černobiļas AES dalībniekiem, 

vientuļiem pensionāriem). Novadā deklarējot jaundzimušo, vecākiem ir iespēja saņemt bērna 

piedzimšanas pabalstu (vismaz vienam no vecākiem jābūt Riebiņu novadā deklarētam iedzīvotājam 

konkrētu laiku). 

Pašvaldības finansētie sociālās palīdzības pabalsti tiek sniegti saskaņā ar Riebiņu novada pašvaldības 

2012.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu 

novadā” un 2012. gada aprīļa „Noteikumi par sociālās palīdzības saņemšanu Riebiņu novadā 

dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm”. 

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu 

novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, 

veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz 

materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību 

atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteiktajam. 

Sociālās palīdzības pabalsti: 

- pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai; 
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- dzīvokļa pabalsts; 

- veselības pabalsts; 

- pabalsts ārkārtas gadījumos; 

- pabalsti trūcīgajām ģimenēm; 

- pabalsts audžuģimenēm. 

Pabalsti daudzbērnu ģimenēm: 

- brīvpusdienas Riebiņu novada mācību iestādēs, visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas 

deklarēti Riebiņu novadā;  

- pabalsts ēdināšanas izdevumu samaksai Riebiņu novada pirmsskolas izglītības iestādē; 

- pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu. 

-  ar Riebiņu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu var tikt piešķirts cita veida 

pabalsts daudzbērnu ģimenēm. 

Tabula 4.5. Sociālās palīdzības pabalstu izdevumi Riebiņu novadā no 2014. – 2017. gadam, EUR 

 Gads Izlietotie 
līdzekļi, 
EUR 

t.sk. 
ienākumu 
testēto 
pabalstu 
summa30 

t.sk. 
pabalsti, 
kurus piešķir 
bez 
ienākumu 
testēšanas31 

Apkalpoto 
personu 
skaits 

t.sk. 
ienākumu 
testēto 
pabalstu 
summa 

t.sk. 
pabalsti, 
kurus piešķir 
bez 
ienākumu 
testēšanas 

Pašvaldības 
sociālās palīdzības 
pabalsti 

2014. 76 618 51 880 24 738 678 578 93 

2015. 64 206 43 819 20 387 510 411 99 

2016. 58 637 37 021 21 616 533 374 159 

2017. 63 208 38 333 24 875 479 349 179 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

4.4.2. Sociālie pakalpojumi 

Riebiņu novada dome piedāvā šādus sociālos pakalpojumus:  

- dzīvojamās platības nodrošināšana sociālajā mājā „Rudenāji” – Galēnos; 

- sociālās aprūpes pakalpojums diennakts sociālās aprūpes centrā „Rušona”– Gaiļmuižā; 

- aprūpi mājās, ja persona pamatotu, objektīvu iemeslu dēļ nevēlas saņemt sociālo aprūpi 

nosauktajās institūcijās; 

- asistenta pakalpojumi pašvaldībā;  

- sociālo pakalpojumu centrs (duša, veļas mazgāšana, apģērbu labošana) - Riebiņos;  

- veļas mazgāšanas iespējas - Sīļukalna pagastā. 

Papildus sociālie pakalpojumi: 

- aprūpes pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; 

- sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

- “atelpas brīža” pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; 

- sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; 

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana personām ar garīga rakstura traucējumiem 

neatkarīgai dzīvei sabiedrībā. 

Tabula 4.6. Sociālo pakalpojumu izdevumi Riebiņu novadā no 2014. – 2017. gadam, EUR 

 Gads Izlietotie 
līdzekļi, EUR 

Apkalpoto personu 
skaits 

Aprūpe mājās 2014 2 016 5 

 2015 2 460 5 

                                                           

30 Ienākumu testētie pabalstu  veidi  - pabalsts GMI nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts ēdināšanai trūcīgām 

ģimenēm un citi pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētie sociālie pabalsti. 
31 Pabalsti, kurus piešķir bez ienākumu testēšanas – pabalsts krīzes situācijā, pabalsts veselības aprūpei, sociālās garantijas 

bērniem bāreņiem un citi  pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie pabalsti 
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 Gads Izlietotie 
līdzekļi, EUR 

Apkalpoto personu 
skaits 

 2016 3 021 5 

 2017 3 308 5 

Pašvaldību pirktie sociālās palīdzības pakalpojumi 2014 0 0 

 2015 16 821 3 

 2016 493 1 

 2017 959 1 

Pašvaldību institūciju nodrošinātie sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas pakalpojumi institūcijās 

2014 178 636 25 

2015 225 633 28 

 2016 225 904 27 

 2017 277 981 26 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Saskaņā ar Riebiņu novada saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem 

pakalpojumiem Riebiņu novadā” aprūpes centrā “Rušona” tiek sniegta diennakts sociālā aprūpe, bet 

sociālajā mājā “Rudenāji” Galēnos – dienas aprūpe. 

Sociālā māja „Rudenāji” ir Galēnu pagastā pašvaldības iekārtota sociālā dzīvojamā māja ar mērķi 

nodrošināt dzīvojamo platību, sniegt komunālos pakalpojumus un sociālo aprūpi gados veciem 

cilvēkiem un invalīdiem. Tajā ir pieejamas istabas 12 personām. Krīzes istabiņas sociālajā mājā 

„Rudenāji” ir domātas personām vai ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās (uzturēšanās ilgums ir 

līdz 6 mēnešiem). Ēkas otrajā stāvā ir izveidotas 3  krīzes istabiņas (vietu skaits 20 personām).  

Sociālās aprūpes centrā “Rušona” tiek nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi, kas vērsti uz to 

personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma un 

funkcionālo traucējumu dēļ. Iestāde sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

(sociālās aprūpes  vietu skaits 30 personām). 2017.gadā SAC „Rušona” tika nodarbināti 20 darbinieki. 

Personu sociālā aprūpe mājās ir praktisku pakalpojumu komplekss mājās, personām, kuras pašas 

nevar sevi aprūpēt. Pašvaldība slēdz līgumu ar fiziskām personām par noteiktu aprūpes mājās 

pakalpojumu sniegšanu. 2017.gadā mājas aprūpe tiek sniegta 2017.gadā mājas aprūpe tika sniegta 5 

novada iedzīvotājiem, ko veica 5 aprūpētāji. 

Asistenta pakalpojums personai ar invaliditāti nokļūšanai no punkta A uz punktu B (nokļūšanai uz 

darba vietu, mācību vietu, dienas aprūpes centru, ģimenes ārstu un atpakaļ u.c.) paredzēti bērniem 

no 5 – 18 gadu vecumam ar invaliditāti (atzinums no VDEĀK par asistenta nepieciešamību), kā arī 

pieaugušam cilvēkam ar 1. vai 2. grupu (atzinums no VDEĀK par asistenta nepieciešamību). 

Sociālo pakalpojumu centrs Riebiņos ir izveidots 2012. gadā caur LEADER programmu, ELFLA 

finansējumu. Sociālo pakalpojumu centrs ir pieejams Riebiņu novada iedzīvotājiem, kas nodrošina 

higiēnas pakalpojumus: dušas, veļas mazgāšanu, lietotu apģērbu maiņas un apģērbu labošanas 

iespējas. 

Veļas mazgāšana Sīļukalna pagastā mērķis ir sniegt veļas mazgāšanas pakalpojumu vientuļajiem 

pensionāriem un invalīdiem. 

Riebiņu novada teritorijā darbojas bāriņtiesa, kuru finansē pašvaldība. Bāriņtiesas darbības 

noteikumus nosaka Ministru kabinets un tā savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un 

publisko tiesību principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas 

tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 2017. gadā Riebiņu novadā bija 3 aizgādībā esošas personas, 

4 audžuģimenes, 7 aizbildņi, aizbildnībā 10 bērni. 

Šobrīd aktuāls ir deinstitucionalizācijas process pašvaldībās. Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu 

sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, 

lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir jānovērš situācija, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais 
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atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti pakalpojumi. Riebiņu novada pašvaldībai 

deinstitucionalizācijas plāna ietvaros ir plānots izveidot daudzfunkcionālo centru, ar kura izveidi tiktu 

palielināts kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu, sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem. Otra 

aktuāla mērķa grupa ir personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), tiek plānots, ka 

deinstitucionalizācijas plāna ietvaros personas ar GRT nenonāks VSAC, saņemot pakalpojumus savā 

dzīves vietā.  

Saskaņā ar “Latgales plānošanas reģiona deinstitcionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam”, Riebiņu 

novadā paredzētais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu skaits, ko plānots attīstīt ar Eiropas 

Reģionālā Attīstības fonda atbalstu, t.sk. sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumu veidiem, ir 

pieaugušie ar GRT (cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem), kur plānots atbalstīt: 

- 8 klientus grupu dzīvokļos; 

- 10 klientus DAC (dienas aprūpes centrā); 

- 6 klientus specializētās darbnīcās. 

4.5. Veselības aprūpe 

2017. gadā primārās veselības aprūpes pakalpojumus novadā sniedz: 

- 6 ģimenes ārstu prakses, Pašvaldība nodrošina telpas - Aglonas stacijā, Galēnos, Riebiņos, 

Silajāņos, Sīļukalnā un Stabulniekos; 

- 1 aptiekas –Riebiņos; 

- Ģimenes ārstu palīgi darbojas Galēnos, Riebiņos, Silajāņos, Sīļukalnā, Stabulniekos un Rušonā. 

Novada iedzīvotāji nepieciešamos bērnu veselības aprūpes, ginekoloģijas, dzemdību, ķirurģijas, 

traumatoloģijas, terapijas un citus pakalpojumus saņem arī blakus novados – Preiļu slimnīcā, 

Rēzeknes reģionālajā slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kuras nodrošina diennakts 

stacionāra, dienas stacionāra un ambulatoros pakalpojumus.   

Neatliekamo medicīnisko palīdzību Riebiņu novada iedzīvotājiem nodrošina Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālais centrs ar 2 NMPD brigādēm Preiļos, 1 Aglonā un 

1 Viļānos. Savukārt lielākās reģionālās tuvākās slimnīcas ir Rēzeknē, Jēkabpilī un Daugavpilī. Pacientus 

iespēju robežās uzņem arī Preiļu slimnīca. 

4.6. Publiskā ārtelpa 

Novadā ir 3 parki – Riebiņu, Galēnu un Gelenovas parks. Pašvaldībai pagaidām nav oficiālas publiskās 

peldvietas, taču plānots tādu ierīkot Gelenovas parkā. Projektu ietvaros visos parkos līdz šim uzstādīti 

koka guļbūves soliņi, kā arī Gelenovas parkā ir koka guļbūves galdi un nojume. 

4.7. Kapsētas 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” parādītas novada 

teritorijā esošās kapsētas un to sanitārās aizsargjoslas–2018.gadā ierīkotas 56 kapsētas32(skatīt tabulā 

zemāk). 

Tabula 4.7. Kapsētas Riebiņu novadā 

Riebiņu 
pagasts 

Silajāņu 
pagasts 

Galēnu pagasts Stabulnieku 
pagasts 

Rušonas 
pagasts 

Sīļukalna 
pagasts 

Riebiņu kapi, 
Pieniņu kapi, 
Sunepu kapi, 
Zabegu kapi, 

Kostigu kapi, 
Silajāņu kapi,  
Krevu-Balbāržu 
kapi, 

Galēnu kapi, 
Maltas Trūpu 
kapi, 
Soboļevkas kapi, 

Stabulnieku kapi, 
Vilciņu kapi, 
Pastaru kapi,  
Brišku-Balckaru 

Žagatu kapi, 
Eikšas kapi,  
Kristapiņu kapi,  
Rutuļu kapi,  

Seiļu kapi, 
Opolos kapi,  
Salenieku kapi,  
Teilānu kapi,  

                                                           

32 Riebiņu novada pašvaldība 
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Riebiņu 
pagasts 

Silajāņu 
pagasts 

Galēnu pagasts Stabulnieku 
pagasts 

Rušonas 
pagasts 

Sīļukalna 
pagasts 

Puščas kapi, 
Medvednieku 
kapi, 
Lukašišku kapi,  
Ebreju kapi,  
Noniku kapi, 
Paļšas kapi,  
Skaņģeļu kapi,  
Sila kapi,  
Pivovaru kapi,  
Vinkovas kapi,  
Sprindžu kapi,  
Opūgu kapi,  
Preiļu kapi,  
Petrausku kapi,  
Kokoriešu kapi. 

Červoniku kapi,  
Podlipjes kapi,  
Špaku kapi, 
Markovas kapi. 

Bortnieku kapi, 
Bukšinu kapi. 

kapi, 
Krištobu kapi, 
Saunas Vulānu 
kapi, 
Trūpīšu kapi. 

Eisāgu kapi,  
Antonišķu kapi,  
Gailīšu kapi,  
Rutkovsku-Kažu 
kapi, 
Ondzuļu kapi, 
Firsovas kapi,  
Jokstu kapi, 
Tišu kapi, 
Zolvas kapi. 

Kapinieku kapi. 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un MK noteikumu „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”, 

sanitāro prasību nodrošināšanai ap kapsētām noteikta 300 m aizsargjosla.  Riebiņu novadā dzīvnieku 

kapsētas vajadzībām nav izveidota speciāla teritorija. Kritušie dzīvnieki, kā arī dzīvnieku izcelsmes 

blakusprodukti ir utilizējami, izmantojot specializētu uzņēmumu pakalpojumus33, kas ir atzīti Pārtikas 

veterinārijas dienestā. 

4.8. Sabiedriskā kārtība 

Ribiņu novadā nav pašvaldības policijas. Sabiedrisko kārtību Riebiņu novadā nodrošina 4 

“kārtībnieki”, no kuriem 1 pilda pienākumus pusslodzes darba laiku. Riebiņu novada kārtībniekiem ir 

pieejama viena telpa Riebiņu novada domē. Riebiņu novada kārtībniekiem sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanai ir pieejams pietiekami plašs aprīkojums ezeru kontrolei un uzraudzībai (laivas ar 

motoriem, piekabes laivu pārvadāšanai, kvadracikls, tālskates iekārtas, nakts redzamības kameras, 

termokamera,   un tml.), kā arī 2018. gadā iegādāta jauna apvidus automašīna. Automašīnas mēneša 

limits kārtības uzturēšanai novadā ir 1500 km. 

Darbs notiek ikdienā, atkarīgs no iedzīvotāju sūdzībām, kā arī sezonas pārkāpumiem (kūlas 

dedzināšana, pašvaldības autoceļu lieguma zīmju neievērošanu, mācību gada laikā smēķēšanas 

pārkāpumi sabiedriskās vietās u.c pārkāpumi). Regulāri izbraucieni notiek uz visām Riebiņu novada 

skolām, notiek kopīgs darbs ar skolu direktoriem un skolotājiem par redzētajiem skolēnu 

pārkāpumiem. Regulāri notiek izbraucieni (it īpaši pavasarī) pa Riebiņu novada autoceļiem. Tiek 

kontrolēti darbi uz pašvaldības ceļiem, kuriem ir jābūt saskaņotiem ar novada domi. Pavasaris ir 

aktīvs kūlas dedzināšanas laiks, tieši tāpēc notiek izbraucieni arī kūlas dedzināšanas novēršanai 

sadarbojoties un  runājot ar novada iedzīvotājiem.  

2017. gadā tika: 

- saņemti 36 iesniegumi, sūdzības par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu; 

- ~ 100 mutiskie un neoficiālie ziņojumi, zvani; 

                                                           

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regula (EK) Nr. 1774/2002  par  kritušos dzīvniekus, kā arī to 

dzīvnieku izcelsmes produktus, kuri nav paredzēti pārtikai, savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un 

iznīcināšanu 
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- sastādīti 27 administratīvo pārkāpumu protokoli par sabiedriskās kārtības noteikumu 

neievērošanu (pašvaldības ceļu jaukšana, dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana, 

smēķēšana sabiedriskā vietā, atkritumu nesavākšana utt. 

- patruļu un reidu skaits sabiedriskās kārtības nodrošināšanā netika uzskaitīts. 

Citi pārkāpumi ir saistīti ar novada ūdenstilpņu kontroli, kur ir izrakstīti krietni vairāk protokolu un 

ieguldītas darba stundas. Ekipējums tika nodrošināts no Zivju fonda atbalstītajiem projektiem, taču ir 

paredzēts vienīgi ūdenstilpņu uzraudzībai. 

Saskaņā ar Valsts policijas datiem ceļa satiksmes negadījumu skaits kopš 2014.gada ir samazinājies 

par 15 satiksmes negadījumiem, par 7 samazinājies ievainoto skaits un par 1 bojā gājušo skaits 

periodā no 2014.-2016.gadam. Valsts policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo statika 

apskatāma attēlos zemāk. 

 

 

 
Attēls 4.2. Riebiņu novada CSNg skaits, 2014.-2016.gadam 

Avots: Valsts Policija 

 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 53 

 

 
Attēls 4.3. Riebiņu novada ievainoto, smagi ievainoto un bojā gājušo skaits, 2014.-2016.gadam 

Avots: Valsts Policija 
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5. INFRASTRUKTŪRA 

5.1. Transports 

5.1.1. Autoceļi un ielas 

Riebiņu novada teritoriju šķērso 21 valsts autoceļš, no tiem viens ir valsts galvenais autoceļš (A13) 

Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne - Daugavpils – Lietuvas robežā (Medumi), Eiropas nozīmes ceļš 

(E262) Varšava – Sanktpēterburga, reģiona nozīmes autoceļi (P58, P62) un 16 valsts vietējās nozīmes 

autoceļi (V553, V577, V595, V735, V737, V739, V740, V742, V743, V744, V746, V749, V751, V761, 

V763, V764). 

Valsts galvenais autoceļš (A13) (St.Pēterburga) Rēzekne-Daugavpils (Varšava, arī Eiropas TEN tīkla 

autoceļš (E262) „Kauņa-Ukmerģe-Daugavpils-Rēzekne-Ostrova” iet pa Riebiņu novada teritorijas 

dienvidu malu, šķērsojot Rušonas pagastu. Tas nodrošina tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju labākas 

nokļūšanas iespējas republikas nozīmes pilsētās Rēzeknē un Daugavpilī. 

 
Attēls 5.1. Valsts transporta infrastruktūra Riebiņu novadā (Latvijas valsts ceļi un Latvijas dzelzceļš) 
Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. g 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 55 

Novadā pašvaldības autoceļu un ielu kopgarums ir 476,6 km34 (skatīt attēlos zemāk), t. sk.: 

- 28,8 km ar melo segumu (A grupas 13,72km, B - 1,62 km, C - 0,44 km, ielas 13,02 km); 

- 285,3 km ar grants segumu (A grupas 117,39 km, B - 128,71 km, C - 29,29 km, ielas 9,94 km); 

- 162,5 km bez seguma (A grupas 13,95 km, B - 101,05 km, C - 47,30 km, ielas 0,20 km). 

Pašvaldības autoceļu un ielu garumu apkopojumu Riebiņu novadā un pagastos var apskatīt attēlos 

zemāk. 

 
Attēls 5.2. Pašvaldības A, B, C grupas autoceļi un ielas Riebiņu novada pagastos, km35 

Avots: Riebiņu novada pašvaldības autoceļu apsaimniekošanas un ceļu kvalitātes uzlabošanas pasākumu 

ieviešanas programma un rīcības plāns 2016.-2020.gadam 

 

                                                           

34 Riebiņu novada pašvaldība 
35 Pašvaldības autoceļu un ielu garumi var nedaudz atšķirties dēļ datu avotu gadu atšķirībām 
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Attēls 5.3. Riebiņu novada pašvaldības autoceļi un ielas, km 

Avots: Riebiņu novada pašvaldības autoceļu apsaimniekošanas un ceļu kvalitātes uzlabošanas pasākumu 

ieviešanas programma un rīcības plāns 2016.-2020.gdam 

Esošais ceļu tīkls nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru.  

Liela novada priekšrocība ir pieeja pie valsts autoceļiem (novada teritoriju šķērso 21 valsts autoceļš). 

Valsts ceļu kopgarums novada teritorijā 221,9 km36, t.sk.: 

- 13,8 km galvenie ceļi; 

- 41,1 km reģiona nozīmes ceļi; 

- 167,0 km vietējās nozīmes valsts ceļi. 

Vidējais valsts ceļu tīkla blīvums - 0,35 km/km2 ir līdzīgs kā valstī vidēji (0,312 km/km2), savukārt 

kopējais ceļu tīkla blīvums - 1,072 km/km2 ir nedaudz zemāks kā valstī vidēji (1,088 km/km2).37 

Noslogotākie ceļi 2017. gadā pēc A/S „Latvijas Valsts ceļi” datiem38 Riebiņu novadā ir: 

- valsts nozīmes ceļš A13 posmā starp Aglonas staciju un Rušenicu (P59 - P62) (GDVI ~2500 

auto, t.sk. 640 kravas), 

- reģionālas nozīmes ceļš P58 posmā starp Riebiņiem un Preiļiem (GDVI ~1 950 auto, t.sk. 260 

kravas) un P62 posmā starp Preiļiem un Aglonas staciju (GDVI ~1650 auto, t.sk. 190 kravas).  

Ievērojami mazāka satiksmes intensitāte vērojama uz vietējas nozīmes ceļiem, kuri savieno 

apdzīvotas vietas novada teritorijā. Valsts reģionālais autoceļš P58 - Viļāni - Preiļi – Špoģi, kas ir 

nozīmīgs ceļš Riebiņu, Stabulnieku un Galēnu pagastos, Latgales reģiona teritorijas plānojumā 

atzīmēts kā reģiona ainaviskais ceļš. 

5.1.2. Meža autoceļi un stigas 

Saskaņā ar AS “Latvijas valsts meži” datiem39 Riebiņu novadā ir 40,4 km meža autoceļu un 39,3 km 

meža stigu (skatīt attēlā zemāk): 

                                                           

36 Riebiņu novada pašvaldības autoceļu apsaimniekošanas un ceļu kvalitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanas programma 

un rīcības plāns 2016.-2020.gdam 
37 Valsts autoceļu tīkls Statistika, 2017 
38 Satiksmes intensitāte valsts autoceļos (galvenajos, reģionālajos, vietējos) laikā no 2007. gada līdz 2017.gadam, AS 

„Latvijas Valsts ceļi”, www.lvceli.lv 
39 LVM GEO, https://www.lvmgeo.lv/dati 
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Attēls 5.4. LVM meža ceļi un stigas Riebiņu novadā 

Avots: LVM GEO, https://www.lvmgeo.lv/dati 

5.1.3. Dzelzceļš 

Riebiņu novadu DR – ZA daļā šķērso starptautiskas nozīmes dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga -

Kārsava- Rēzekne-Daugavpils-Eglaine- Klaipēda/ Kurcums -Viļņa (Rušonas pagastā 3 stacijas – 

Aglonas stacija, Apsēni, Zalvezers) un Maskava –Zilupe –Rēzekne – Krustpils –Jelgava - Ventspils 

(Sīļukalna pagastam tuvākā stacija – Varakļāni). Šobrīd Riebiņu novada stacijās pasažieri netiek 

apkalpoti. 

5.1.4. Veloceliņi 

Novada teritorijā veloceliņš ir tikai Riebiņu ciemā, ekoloģiskā transporta piekritēji novada teritorijā 

izmanto autoceļus, tādējādi radot bīstamas situācijas satiksmes drošībai. Velotransportu labprāt 

izmanto skolēni nokļūšanai uz skolu, kā arī netālu no novadu centriem (Riebiņi, Preiļi un Viļāni) 

dzīvojošie, kuri dodas darba un ikdienas gaitās uz šiem centriem. 

5.1.5. Pasažieru pārvadājumi 

Vietējos reģionālos sabiedriskos pārvadājumus ar autobusiem Riebiņu novada teritorijā 2018.gadā 

nodrošināja SIA “Jēkabpils autobusu parks”, tāpat Riebiņu novadu šķērso sabiedriskais transports ko 

nodrošina SIA “NORMA-A” un AS “NORDEKA”. Pavisam novada teritoriju šķērso 26 maršruti, kas 

nodrošina arī attālāku apdzīvoto vietu pasažieriem nokļūšanu gan pagastu teritoriālajās pārvaldēs, 

gan novada centrā, gan blakus novados un reģionos. 

Tabula 5.1. Sabiedriskā transporta maršruti un reisu skaits nedēļā, dati uz 2018.gada augustu 

Nr. p.k. Maršruta Nr. Nosaukums 
Reisu skaits dienā 
vienā virzienā 

Dienas 

SIA “Jēkabpils autobusu parks” 

1 6977 Preiļi-Feimaņi 1-2 1,2,3,4,5 

2 7892 Preiļi-Krāce-Rēzekne 2 1,2,3,4,5,6,7 

3 7899 Preiļi-Aglona-Rīga 1 1,3,5 

4 5714 Preiļi-Aglona-Grāveri 2 1,2,3,4,5,6,7 

5 5564 Preiļi-Kategrāde-Rušona-Preiļi 1 1,2,3 

6 7878 Jēkabpils-Jaunaglona-Preiļi 1 1,2,3,4,5,6,7 

7 6961 Preiļi-Kapiņi-Jaunaglona 1-2 1,2,3,4,5,6,7 

8 5715 Preiļi-Jaunaglona-Grāveri 1 1,2,3,4,5,6,7 

9 6963 Preiļi-Jaunaglona 1 3 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 58 

Nr. p.k. Maršruta Nr. Nosaukums 
Reisu skaits dienā 
vienā virzienā 

Dienas 

10 7981 Preiļi-Riebiņi-Preiļi-Rīga 1 2,4,6 

11 6959 Preiļi-Stabulnieki-Sīļu kapi 1 1,2,3,4,5 

12 5711 Preiļi-Lomi-Viļāni 1 1,3,5 

13 6988 Preiļi-Riebiņi 1 1,2,3,4,5 

14 6962 Preiļi-Silajāņi 3 / 2 1,2,3,4,5,6,7 

15 5712 Preiļi-Galēni-Viļāni 1 1,2,3,4,5,6,7 

16 5716 Preiļi-Sīļukalns-Viļāni 1 1,2,3,4,5,6,7 

17 7893 Daugavpils-Preiļi-Viļāni 1 1,2,3,4,5 

18 5713 Preiļi-Varakļāni 1 1,2,3,4,5 

19 6956 Preiļi-Pieniņi-Smelteri-Preiļi 1 1,2,3,4,5,6,7 

20 6968 Preiļi-Smelteri-Preiļi 1-2 1,2,3,4,5,6,7 

SIA “NORMA-A”    

21 7435 Preiļi-Borisovka-Rēzekne 1 1,2,3,4,5,6,7 

22 7445 Rēzekne-Preiļi-Rēzekne 1 1,2,3,4,5,6,7 

23 7439 Preiļi-Kruki-Rēzekne 1 1,2,3,4,5,6,7 

24 7479 Daugavpils-Rēzekne 2 / 1 1,2,3,4,5,6,7 

25 7452 Rēzekne-Malta-Rīga 1 1,2,3,4,5,6,7 

AS “NORDEKA”    

26 7044 Daugavpils-Madona 1 1,2,3,4,5,6,7 

Avots:1188.lv 

Vislabāk tiek nodrošināta Riebiņu, Stabulnieku un Galēnu pagastu iedzīvotāju mobilitāte, jo šo 

pagastu iedzīvotāji vairākas reizes dienā var nokļūt gan novada, gan blakus novadu centros (Preiļi, 

Viļāni), no kurienes kursē transports gan uz citu reģionu centriem, gan nacionālas nozīmes centriem 

un galvaspilsētu. Pārsvarā tiek izmantoti Preiļi – Rīga un Rēzekne – Rīga virzieni. 

5.1.6. Latvijas dzelzceļa pārvadājumi 

Novada teritorijā atrodas Aglonas stacija, kā arī pieturvietas Apsēni un Zolvas ezers. Pasažieru 

pārvadājumi šinī līnijā notiek tikai starptautiskā maršrutā Viļņa – St.Pēterburga un mazās pieturvietas 

netiek izmantotas; tuvākās stacijas – Daugavpils un Rēzekne. Tuvākās pasažieru stacijas atrodas 

Viļānu novada Dekšāres pagastā (stacija Varakļāni) un Varakļānu novada Varakļānu pagastā (stacija 

Stirniene).  

Dzelzceļa līnija Rēzekne – Daugavpils galvenokārt tiek izmantota kravu pārvadājumiem. 

5.1.7. Skolēnu pārvadājumi 

Skolēnu pārvadājumus uz mācību iestādēm Riebiņu novada administratīvajā teritorijā organizē 

Riebiņu novada pašvaldība. 2017./2018.m.g. pašvaldība veica skolēnu pārvadājumus 7 maršrutos, 

nodrošinot dienā vidēji 184 skolēnu nokļūšanu uz skolu un uz mājām pēc mācībām.  

Tabula 5.2. Skolēnu pārvadājumu maršruti un rīta reisa nosaukumi 2018./2019. gadā 

Maršruta numurs un 
nosaukums 

Reisa Pieturas Pārvadāto skolēnu 
skaits rīta reisos 

Nr.1: Skola iela 8, 
Stabulnieki - Riebiņu 
vidusskola (Sprīdītis) 

Rīts: Leščinski- Lomi- Krištobi - Dravnieku skola – 
Patmalnieki – Trokšas – Aizupieši - Riebiņu vidusskola 
(Sprīdītis) 

18 Riebiņi 
6 Dravnieki 

Nr.2: Riebiņu vidusskola 
(Sprīdītis) - Skola iela 8, 
Stabulnieki 

Rīts: Riebiņu vidusskola (Sprīdītis) - Medvednieki – Pieniņi- 
Remenieki – Babri - Līči - Riebiņu vidusskola (Sprīdītis) - 
Saules iela 8 - Stabulnieki 

15 

Nr.3: „Caunes” Rušonas 
pag. – Riebiņu vidusskola 
(Sprīdītis) 

Rīts: ”Caunes” Rušonas pag., Antonišķi- Šņitkina – Gaiļmuiža 
- Baltais krogs- Preiļi- Riebiņu vidusskola (Sprīdītis)- Saules 
iela 8, Riebiņi 

42 

Nr.4: Riebiņu vidusskola 
(Sprīdītis) – Riebiņu 

Rīts: Saules iela 8, Riebiņi-Riebiņu vidusskola (Sprīdītis) – 
Silajāņi – Antāni – Kotļarova – Rozalina – Bikova – Nalobņa – 

23 
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Maršruta numurs un 
nosaukums 

Reisa Pieturas Pārvadāto skolēnu 
skaits rīta reisos 

vidusskola (Sprīdītis) Krevi – Riebiņi  

Nr.5: ”Mičulevka”, 
”Liepu druvas”, Galēnu 
pag. – Gelēnu 
pamatskola 
 

Rīts nr.1: “Mičulevka”, ”Liepu druvas”, Galēnu pag. – 
Mičuļevka – Gribolva – Galēnu pamatskola 

5 

Rīts nr.2: Galēnu pamatskola – Kūkoji – Viļāni – Briškas- 
Galēnu pamatskola 

14 

Rīts nr.3: Galēnu pamatskola – Soboļevka – Lomi – Maltas 
Trūpi – Soboļevka – Priževoiti – Galēnu pamatskola, Galēnu 
pag. 

17 

Nr.6: Šnepsti „Laipas” 
Rušonas pag. – Rušonas 
pamatskola 
 

Rīts nr.1: Šnepsti „Laipas” Rušonas pag. – Pizāni – Preiļi – 
Anspoki – Pēteri - Aizkalne – Kamenka – Liepu 5A Rušonas 
pamatskola 

12 

Rīts nr.2: Liepu 5A, Rušonas pamatskola – Pokšāni – Aglonas 
Stacija – Bašķi – Zeinišķi – Liepu 5A Rušonas pamatskola 

12 

Rīts nr.3: Liepu 5A Rušonas pamatskola – Šnepsti – Liepu 5A 
Rušonas pamatskola 

7 

Nr.7.: ”Jaungaiļu sādža”, 
”Sporāni”, Sīļukalna pag. 
– Sīļukalna pamatskola 

Rīts nr.1: ”Jaungaiļu sādža”, ”Sporāni”, Sīļukalna pag. – 
Kapinieki – Meža Eriņi – Jaungaiļi – Čaunāni – Sīļukalna 
pamatskola 

6 

Rīts nr.2: Sīļukalna pamatskola – Sondori – Sondori –  
Sīļukalna pamatskola 

2 

Sīļukalna pamatskola – Salinieki – Opolie – Grozu Bernāni – 
Sīļukalna pamatskola – ”Jaungaiļu sādža”, ”Sporāni”, 
Sīļukalna pag. 

5 

 Kopā: 184 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

5.2. Inženiertehniskā infrastruktūra 

5.2.1. Siltumapgāde 

Riebiņu novadā siltumapgāde galvenokārt tiek nodrošināta lokāli, kurināmajam izmantojot malku, 

šķeldu vai kūdras granulas.  

Centrālā siltumapgāde tiek nodrošināta Riebiņu un Stabulnieku ciemos. Riebiņos centralizēti 

siltumapgādi nodrošina SIA „Agrofirma Turība”. Siltums tiek piegādāts pašvaldības ēkām (bibliotēka, 

kultūras centrs, MJIC “Pakāpieni”, sociālo pakalpojumu centrs un ārsta prakse, izņemot Riebiņu 

vidusskolu un bērnudārzu “Sprīdītis", kur katrai ir sava lokālā kurtuve) un 2 daudzīvokļu mājas. 

Stabulniekos ir pašvaldībai piederoša centralizēta kurtuve, kas ar siltumu apgādā - pašvaldības ēkas, 

tai skaitā Dravnieku pamatskolu, un 1 pašvaldībai piederošu daudzīvokļu māju, kurā puse ir sociālie 

dzīvokļi. Katlu mājas jaudas no 30 līdz 495 KWt. Centralizētās siltumapgādes tarifs ir mainīgs, 2017. 

gada apkures sezonā bija 59,69 EUR/MWh. 

Citur apdzīvotās vietās ir vai nu individuālās apkures sistēmas vai atsevišķas centrālās apkures 

sistēmas daudzīvokļu mājai. 

Pašvaldības uzturētā siltumapgādes infrastruktūra tiek pakāpeniski uzlabota, izmantojot budžeta un 

ES līdzekļu piesaistes iespējas. Ņemot vērā sociāli ekonomiskās attīstības tendences, būtiskas 

izmaiņas centralizēto siltumtīklu paplašināšanas jomā tuvākajā plānošanas periodā netiek paredzētas.   

5.2.2. Gāzes apgāde 

Riebiņu novadu Rušonas, Silajāņu un Riebiņu pagastos šķērso gāzes vads Preiļi – Rēzekne DM (300 

mm, ar spiedienu > 1,6 MPa). Ņemot vērā Aizsargjoslu likuma 32.2 panta 2.1 daļu, kā arī AS „Latvijas 

Gāzes” noteiktās prasības Riebiņu novada teritorijas plānojuma izstrādei, gāzesvadam noteikta 25m 

drošības aizsargjosla uz katru pusi no gāzes vada un 15m ekspluatācijas aizsargjosla. 
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Riebiņu novadā ir iespējams ierīkot atzaru no maģistrālā gāzes vada līniju līdz Riebiņu ciemam 

(attālums līdz gāzes vadam ir 6,5 km), kā arī līdz Silajāņu ciemam (attālums līdz gāzes vadam 4 km) 

vietējo iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienas gāzes patēriņa vajadzībām. Šobrīd gāzes atzari nav 

izbūvēti. 

Pašreizējā situācijā novada mājsaimniecībām un uzņēmumiem ir iespēja izmantot propāna gāzes 

balonus, kā arī iegādāties šķidrinātas gāzes balonu nomaiņu. Atsevišķos novada ciemos – 

Stabulniekos, Galēnos un Riebiņos – daudzdzīvokļu mājās ir centralizēta propāna gāzes padeve. 

5.2.3. Elektroapgāde 

Ar elektroapgādi nodrošināta visa novada teritorija. Elektroenerģijas piegādi nodrošina AS „Sadales 

tīkls” (Austrumu elektriskie tikli), kura pārziņā ir vidēja sprieguma (20kV) un zemsprieguma (0.4kV) 

elektrolīnijas un 20/0.4kV transformatoru apakšstacijas. 

Riebiņu novada teritorija ir izvietoti sekojoši Austrumu elektrotīklu objekti40: 

- 20kv elektropārvades līnijas – 287,4 km; 

- 0.4kv elektropārvades līnijas – 735,8 km; 

- 20/04kv transformatoru punkti – 157 gabali. 

Novada teritoriju šķērso Augstsprieguma tikla valsts nozīmes 110kv un 330kvmaģistrālas gaisvadu 

elektropārvades līnijas (EPL): 

- Riebiņu pagastu -110kv EPL; 

- Rušonas pagastu – 330kv EPL; 

- Stabulnieku pagastu – 110kv EPL; 

- Silajāņu pagastu – 330kv EPL; 

- Sīļukalna pagastu – 110kv EPL; 

- Galēnu pagastu – divas 110kv EPL. 

Visās novada apdzīvotajās vietās tiek nodrošināta elektrības padeve, elektroenerģijas padeves 

traucējumi sastopami ik pa laikam visos pagastos, sevišķi  aukstā gada laika periodā. 

5.2.4. Ūdensapgāde 

Riebiņu novadā teritorijas ūdensapgādē izmanto pazemes ūdeņus:  

- gruntsūdeņi  (akām un urbumiem līdz 20 m) un 

- artēziskie ūdeņi (starpslāņu ūdeņiem dziļāk par 20 m). 

Daļa urbumu netiek izmantoti un tos nepieciešams tamponēt, lai izvairītos no piesārņojošo vielu 

iekļūšanas gruntsūdeņos. Novada teritorijā atrodas 93 artēziskie urbumi, no kuriem 30 urbumi netiek 

izmantoti.  

Riebiņu novada centralizētās ūdensapgādes infrastruktūru veido 30,5 km plašs ūdensapgādes tīkls, 

ūdensapgādes tīklu garums ir: 

Tabula 5.3. Riebiņu novada centralizētās ūdensapgādes infrastruktūra 2017.gadā, patērētāju skaits 

Apdzīvotās vietas 
nosaukums 

Tīklu garums, m Patērētāju 
skaits 

Komentārs 

Galēnu pagasts    

Galēni 5633 354 204 +~150 (skola, pagasts, kultūras nams) 

Riebiņu pagasts    

Riebiņi 9107 708 408 +~300 skola, pagasts, kultūras nams) 

Rušonas pagasts    

Kastīre 3000 370 250 + ~ 120 (skola, pagasts) 

Bašķi 340 70 - 

Gailīši (Gaiļmuiža) 2000 80 50+~30 (aprūpes centrs) 

                                                           

40Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. g 
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Apdzīvotās vietas 
nosaukums 

Tīklu garums, m Patērētāju 
skaits 

Komentārs 

Silajāņu pagasts    

Silajāņi 4683 118 68 + ~ 50 (pagasts, kultūras nams) 

Sīļukalna pagasts    

Sīļukalns 2027 105 5  + ~ 100 (skola, pagasts, kultūras nams) 

Stabulnieku pagasts    

Stabulnieki 3706 250 150 +~100 (skola, pagasts, kultūras nams) 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Riebiņu novada struktūrvienība “Komunālā nodaļa” ūdens piegādi nodrošina novada iestādēm un 

uzņēmumiem. Kopš 2015.gada 1.septembra centralizētās ūdensapgādes tarifs Riebiņu novadā ir 1,05 

EUR par 1 kub.m (bez PVN). 

5.2.5. Sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

Kopējo Riebiņu novada kanalizācijas infrastruktūru veido 15,7 km kanalizācijas un 1,5 km spiedvadu 

plašs tīkls, kuras atrodas 8 ciemos, un 6 notekūdeņu attīrīšanas stacijas.  

Centralizēta sadzīves kanalizācija Riebiņu novadā tiek nodrošināta. 

Tabula 5.4. Riebiņu novada centralizētās sadzīves kanalizācijas infrastruktūra 2017.gadā, patērētāju skaits 

Apdzīvotās vietas 
nosaukums 

Tīklu 
garums, m 

Spiedvadi, 
 m 

Patērētāju 
skaits 

skaits/komentārs 

Galēnu pagasts     

Galēni 1873 481 355 155 +~150 (skola, pagasts, kultūras nams) 

Riebiņu pagasts     

Riebiņi 5497 159 648 348 +~300 (skola, pagasts, kultūras nams) 

Rušonas pagasts     

Kastīre 2500 300 370 250 + ~120 (skola, pagasts) 

Bašķi 656 248 70 - 

Gailīši 200 - 80 50 +~30 (aprūpes centrs) 

Silajāņu pagasts     

Silajāņi 1640 290 77 22 +~50 (pagasts, kultūras nams) 

Sīļukalna pagasts     

Sīļukalns 2293 - 110 10 +~100 (skola, pagasts, kultūras nams) 

Stabulnieku pagasts     

Stabulnieki 1081 36 250 150 +~100 (skola, pagasts, kultūras nams) 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Tabula 5.5. Riebiņu novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtu infrastruktūra 2017.gadā 

Apdzīvotās vietas 
nosaukums 

Tips Jauda, m3/dnn Notekūdeņu novadīšana 

Galēnu pagasts    

Galēni Bio-75 75 m3/dnn Novadīti uz Ošas upi 

Riebiņu pagasts    

Riebiņi Bio-175 175 m3/dnn Novadīti uz bioloģisko dīķi, tālāk uz 
Feimankas upi 

Rušonas pagasts    

Kastīre Bio-60 60 m3/dnn Novadīti uz Jašas upi 

Gailīši Bio-25 25 m3/dnn Novadīti uz novadgrāvi 

Silajāņu pagasts    

Silajāņi   Attīrīšanas iekārtas nedarbojas 

Sīļukalna pagasts    

Sīļukalns   Attīrīšanas iekārtas nedarbojas 

Stabulnieku pagasts    

Stabulnieki Bio-100 100 m3/dnn Novadīti uz divpakāpju attīrīšanas dīķi, 
tālāk uz novadgrāvi 
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Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Centralizētos kanalizācijas pakalpojumus Riebiņu novadā nodrošina Riebiņu novada struktūrvienība 

“Komunālā nodaļa”. Kopējais centralizētās kanalizācijas novadīšanas tarifs Riebiņu novadā ir spēkā 

kopš 2015.gada 1.septembra un sastāda 0,80 EUR par 1 kub. m (bez PVN). 

5.2.6. Atkritumu saimniecība 

Saskaņā ar LVĢMC datiem radītais atkritumu daudzums posmā no 2014.-2016.gadam ir bijis mainīgs. 

Pakāpeniski ir samazinājies radīto bīstamo atkritumu daudzums. Sadzīves un bīstamo atkritumu 

daudzumi Riebiņu novadā apskatāms attēlā zemāk. Saskaņā ar LVĢMC datiem par savākto bīstamo 

atkritumu daudzumu, 2015. gadā tika savāktas 115,4t, bet 2016.gadā – 147,5t.41 

 
Attēls 5.5. Sadzīves un bīstamo atkritumu daudzumi Riebiņu novadā, tonnas 

Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa 

Ziņojums, 2017. gada decembris 

Riebiņu novads iekļaujas Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurš tiek 

apsaimniekots atbilstoši Ministru kabinetā 2007. gada 07. jūlijā apstiprinātajam atkritumu 

apsaimniekošanas plānam (Ministru kabineta rīkojums Nr. 353). Detalizētu kārtību atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšanai Riebiņu novadā nosaka Riebiņu novada domes apstiprinātie 

saistošie noteikumi Nr. 11 „Par Riebiņu novada sadzīves atkritumu savākšanu transportēšanu, 

šķirošanu, pārstrādi un noglabāšanu” (08.11.2005. ar grozījumiem, reģistrēti Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijā 05.02.2006.). 

Saskaņā ar Riebiņu novada domes sniegto informāciju par radīto atkritumu daudzumu pagastos, 

tabulā zemāk var redzēt, ka par dažiem pagastiem nav nekādas informācijas, kas skaidrojams ar to, ka 

iedzīvotāji ir slēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju individuāli. 

Līdz ar to šeit netiek uzskaitīti visi faktiski radītie atkritumu daudzumi, bet gan tikai tie, kurus 

apsaimniekojusi Riebiņu novada līgumorganizācija SIA “Eko Latgale”. 

Savukārt saskaņā ar LVĢMC datiem 2017.gadā Riebiņu novadā bija 220,15 tonnas nešķiroti sadzīves 

atkritumi. 

Atkritumi tiek aizgādāti uz Daugavpils novada  Demeni, kur darbojas SIA "Atkritumu 

apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija". 

                                                           

41 LVĢMC 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 63 

Tabula 5.6. Radīto atkritumu daudzums pēc pašvaldībā reģistrētajiem datiem 

 

Pagasts  

 

Radīto atkritumu daudzums, t/gadā 

2014 2015 2016 

kopā t.sk. 

bīstamie 

kopā t.sk. 

bīstamie 

kopā t.sk. 

bīstamie 

Sīļukalna pag. - - - - - - 

Stabulnieku pag. 45,86 - 31,39 - 35,5 - 

Galēnu pag. 68,54 - 52,04 - 63,8 - 

Riebiņu pag. 163,46 - 129,65 - 149,5 - 

Silajāņu pag. - - - - - - 

Rušonas pag. 152,41 - 108,34 - 132,8 - 

Kopā novadā 430,27 - 321,42 - 381,6 - 

Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa 

Ziņojums, 2017. gada decembris 

5.2.7. Sakari un informāciju tehnoloģijas 

Riebiņu novada sakaru infrastruktūru veido fiksētās un mobilās telekomunikācijas un elektronisko 

sakaru tīkli. Fiksētās sakarus novada teritorijā nodrošina SIA „Lattelecom”. Pakalpojums pieejams visā 

novada teritorijā. Esošie pieslēguma Lattelekom tīkli tiek saglabāti, taču jauni pieslēgumi netiek 

veikti. Analogo sakaru tīklu infrastruktūras centrāles izvietotas Riebiņos, Galēnos, Stabulniekos un 

Aglonas stacijā. Starpcentrāļu savienojošie kabeļi ir izvietoti gar Preiļu – Viļānu ceļu. 

Novadā ir vairākas optisko kabeļu pieslēguma vietas, taču šobrīd optiskie kabeļi netiek izmantoti. DR- 

ZA virzienā teritoriju šķērso maģistrālais optikas kabelis (trasējums Preiļi – Viļāni, paralēli 110 kV EPL 

līnijas trasējumam). Optisko pieslēgumu atrašanās vietas ir Sīļukalna kultūras namā, Galēnu 

bibliotēkā, Stabulnieku bibliotēkā.   

Mobilo sakaru pakalpojumi Riebiņu novadā tiek nodrošināti izmantojot SIA „LMT, SIA „Tele2”, SIA „ 

Bite” bāzes stacijas un citus tml. infrastruktūras objektus. 

Interneta un datu pārraides pakalpojumi Riebiņu novadā tiek nodrošināti ar mobilajām 

telekomunikācijām, ar fiksēto publisko telekomunikāciju tiklu, kā arī ar kabeļtīklu pieslēgumiem. 

Riebiņu novadā ir publiskie interneta pieejas punkti. Publiskie interneta pieejas punkti ir visās 

bibliotēkās un Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā "Pakāpieni", tāpat ir 

papildus 6 pieejas punkti katrā no pagastiem (Silajāņu pagasta pārvalde, Roberta Mūka muzejs 

Galēnos, Sorokina iela 14 Stabulniekos (medpunkts), Sīļukalna pagasta pārvalde, Rušonas pagasta 

pārvaldē - Kastīrē Liepu ielā 5). 

Riebiņu novadā pasta pakalpojumus nodrošina VAS „Latvijas Pasts” 6 pasta nodaļas. Pasta nodaļas, 

kas atrodas pagastu centros - Galēnos, Riebiņos, Rušonā, Silajāņos, Sīļukalnā, Stabulniekos, strādā 

darbdienās dažas stundas dienā. 

5.2.8. Meliorācijas sistēmas 

Pēc meliorācijas kadastra datiem Riebiņu novadā 27,7 % no kopējās novada teritorijas jeb 17 389 ha 

aizņem meliorētās lauksaimniecībā izmantotās teritorijas 42  Novadā atrodas 18 valsts nozīmes 

ūdensnotekas. 

Tabula 5.7. Meliorēto platību īpatsvars Riebiņu novadā pa pagastiem 

Pagasts Meliorētas LIZ 
izmantojamā platība, ha  

Meliorēto LIZ īpatsvars 
no kopējās teritorijas, % 

Galēnu 3105 38,3  

Riebiņu 4717 43,0  

                                                           

42 Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam 
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Pagasts Meliorētas LIZ 
izmantojamā platība, ha  

Meliorēto LIZ īpatsvars 
no kopējās teritorijas, % 

Rušonas 1887 9,2  

Silajāņu 1899 27,1  

Sīļukalna 2308 24,5  

Stabulnieku 3473 51,8  

Kopā novadā 17389 27,7  

Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam 

Tabula 5.8. Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Ūdensnotekas nosaukums ŪSIK kods Kopējais garums (km) Regulētā posma garums 
(km) 

Sauna 43226:01 30,332 28,79  

Lecija 43228:01 11,007 11,007  

N-46 432282:01 7,897 7,897 

N-11 4322662:01 9,991 9,991  

N-12 43226622:01 6,794 6,794  

Oša 4322:01 63,135 56,096  

Zvergža 432274:01 9,508 9,508  

Ivaisis 432272:01 11,767 11,767  

N-59 4322922:01 5,379 5,379  

N-60 432292:01 5,866 5,866  

Feimanka 4324:01 68,167 59,669  

Preiļupe 43244:01 21,294 9,097  

Čornoja 428234:01 11,720 7,700  

N-24 43248:01 5,051 5,051  

N-34 43246:01 5,472 5,472  

Dzilna 4325632:01 18,117 5,264  

Jaša 43258:01 33,728 5,422  

Malta 4282:01 110,42 0,00 

Kopā  444,645 250,773  

Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam 
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6. VIDES KVALITĀTE 

6.1. Gaiss 

Regulāri gaisa kvalitātes mērījumi Riebiņu novadā netiek veikti, taču, izvērtējot autotransporta un 

pārvadājumu pa dzelzceļu intensitāti, kā arī stacionāro objektu radīto izmešu apjomus salīdzinājumā 

ar Latvijas pilsētu pašvaldībām, kurās gaisa kvalitāte tiek kontrolēta, var secināt, ka novada gaisa 

piesārņojuma avotu ietekme uz gaisa kvalitāti ir nenozīmīga. 

Saskaņā ar LVĢMC pieejamo informāciju, periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam NOX, CO, 

CO2emisijas ir pieaugušas (skatīt tabulā zemāk). 

Tabula 6.1. Piesārņojošo vielu emisijas Riebiņu novadā 

Gads 

Izmeši, t/gadā 

Iekārtu 

skaits 

NOx CO CO2 Cietās 

izkliedētās 

daļiņas 

Benzīns Petroleja 

2014 59 30,30 36,93 7,02 6,44 0,0420 0,0033 

2015 67 19,69 24,06 9125,46 4,22 0,0355 0,0042 

2016 70 20,79 40,56 7578 4,22 0,0381 0,0039 

Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa 

Ziņojums, 2017. gada decembris 

Riebiņu novadā galvenokārt kā kurināmais tiek izmantota malka, šķelda un granulas.  

2012. gadā realizēts projekts “Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pārvaldes, kultūras nama un 

pamatskolas katlu mājas modernizācija”, kura ietvaros modernizēta katlu māja ar mērķi samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, aizstājot esošo apkures iekārtu, kura ražo siltumenerģiju no 

akmeņoglēm ar jaunu moduļa tipa katlu māju. 

2012. gadā ar ERAF līdzfinansējumu īstenots projekts “Atjaunojamo energoresursu pielāgošanas 

iespējas Latgales reģionā, Utenas apriņķī un Paņevežas apriņķī”, kura mērķis bija veicināt alternatīvās 

enerģijas avotu izmantošanu un popularizēšanu, kā arī esošo enerģijas avotu aizvietošanu esošajās 

apkures un apgaismes sistēmās. 

No 2013. gada 30. novembra līdz 2014. gada 30. jūnijam īstenots projekts “Kompleksu risinājumu 

ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā”, kura ietvaros 

uzmanība pievērsta enerģijas patēriņa samazināšana apkures un apgaismojuma nodrošināšanai 

Riebiņu vidusskolā, uzsākot papildus siltumenerģijas ieguvi no atjaunojamajiem energoresursiem, 

kopumā sekmējot SEG emisiju samazināšanos. 

Riebiņu novada dome 2016. gadā veica termogrāfisko apsekošanu un energoauditu trim pašvaldības 

ēkām - Riebiņu novada administratīvās ēkas Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā; Sīļukalna 

kultūras nama Latgales ielā 1, Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā; Sociālās dzīvojamās mājas 

Skolas ielā 8, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. 

6.2. Ūdeņi 

Latvijas teritorijas iedalījums upju baseinu apgabalos un vispārīgi ūdeņu kvalitātes mērķi ir noteikti 

Ūdens apsaimniekošanas likumā. Šo mērķu sasniegšanai jāveic pasākumi, lai vienlaicīgi izpildītu MK 

25.06.2009. noteikumus Nr.646 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un 

pasākumu programmām”. 

Riebiņu novads ietilpst Daugavas upju baseinu apgabalā. Riebiņu novadā saskaņā ar Ministru 

kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr.418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” noteikto ir 

seši riska ūdens objekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu 

virszemes ūdeņu stāvokli: 
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- Meirānu kanāls (D441 SP), 

- Feimanka (D480 SP), 

- Salmeja ezers (E110), 

- Feimaņu ezers (E111), 

- Eikša ezers (E114), 

- Rušona ezers (E132). 

 
Attēls 6.1. Novada virszemes ūdensobjektu kvalitāte 
Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. g 

2011. – 2012. gadā ar ERAF līdzfinansējumu tika īstenots projekts “Pilsētu dīķu ekoloģiskā stāvokļa 

atjaunošana Latvijas un Lietuvas pierobežas pašvaldību teritorijās”, kura ietvaros tika izstrādāts 

tehniskais projekts Riebiņu parka dīķu un Feimankas upes dīķa tīrīšanai.  

2013. gadā tika īstenots projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Riebiņu novada 

ūdenstilpnēs”, kura ietvaros tika veicināta zivsaimniecības attīstība Riebiņu novadā, izstrādājot 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas un 

Salmeja ezeriem. 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 67 

2013. gadā tika īstenots projekts „Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas 

pagasta Kategradas ezerā”. 

2014.gadā tika īstenots projekts „Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta 

Eikša ezerā”. 

2015. gadā tika īstenots projekts Zivju resursu atražošanas pasākumu īstenošana Riebiņu novada 

Kategrades un Bicānu ezeros. 

2016. gadā tika īstenots projekts” Zandarta mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu novada Salmeja ezerā, 

Kaučera ezerā un Jāšezerā”. 

2017. gadā tika īstenoti projekti „Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Rušona ezerā”, “Zivju 

resursu pavairošana un atražošana Riebiņu novada Bicānu, Kategradas ezeros un Jāšezerā”. 

Uz Jašas upes Kastīres ciemā 20. gs. 50-tajos gados tika izveidots ūdens līmeņa regulators. 1962. gadā 

regulators tika izskalots, pēc tam vairākas reizes daļēji atjaunots. Aizsprosta – regulatora 

atjaunošanas darbi veikti 2007. gada augustā – septembrī. Regulators joprojām nav nodots 

ekspluatācijā, jo saskaņā ar VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju aizsprosta – regulatora 

pārgāznes slieksnis un pārgāznes piltuve pārbūves gaitā ir izbūvēta augstāka, nekā tas bija paredzēts 

VVD Daugavpils RVP izsniegtajos tehniskajos noteikumos, tehniskajā projektā un aizsprosta-

regulatora ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumā noteiktajām augstuma atzīmēm. 

Ievērojot to, ka aizsprosta - regulatora ietekmes zonā atrodas arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās 

dabas teritorija „Jašas - Bicānu ezers” (atrodas augšpus aizsprosta – regulatora) un izbūvējot 

aizsprostu, nav ievēroti tam noteiktie tehniskie parametri, 2011. gadā pēc VVD Daugavpils RVP 

prasības Riebiņu novada dome izstrādāja un RVP saskaņoja preventīvo pasākumu plānu tiešu 

kaitējuma draudu novēršanai DL „Jaša” un „Jašas - Bicānu ezers” dabas vērtībām (Riebiņu novada 

teritorijas plānojums 2012.- 2024.).43 

6.3. Pazemes ūdens 

Saskaņā ar Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu 2016. – 2021. gadam 

(2015.gadā) iekļautajam vērtējumam pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte novadā ir laba.  

Pazemes ūdeņu aizsargāšanai no virszemes piesārņojuma dzeramā ūdensapgādes urbumiem un 

ūdensgūtnēm ir noteiktas aizsargjoslas. Novadā atrodas daudzi urbumi, kuru statuss nav zināms. 

Urbumi, kuru izmantošana turpmāk netiek plānota, lai novērstu piesārņošanas iespējas no virszemes, 

ir jāslēdz, jāveic to tamponēšanu. Urbumu tamponēšana nav veikta, jo tie ir privātie urbumi, līdz ar to 

pašvaldībai par šādu urbumu stāvokli nav informācijas. Pašvaldības urbumi tiek izmantoti. 

Dzeramā ūdensapgāde no pazemes ūdeņiem 

Riebiņu novadā teritorijas ūdensapgādē 100% izmanto pazemes ūdeņus. Pazemes ūdeņiem izšķir 

divu veidu pazemes ūdensgūtnes tipus – no gruntsūdeņiem (akām un urbumiem līdz 20 m) un 

artēziskiem urbumiem (starpslāņu ūdeņiem dziļāk par 20 m). Daļa urbumu netiek izmantoti un tos 

nepieciešams tamponēt, lai izvairītos no piesārņojošo vielu iekļūšanas gruntsūdeņos. Novada 

teritorijā atrodas 93 artēziskie urbumi, no kuriem 30 urbumi netiek izmantoti. Tabulā zemāk. sniegts 

Riebiņu novada teritorijā centralizētajai ūdens apgādei pieslēgto patērētāju skaits, salīdzinot 2009. un 

2017. gadu.  

                                                           

43DL “Jašas-Bicānu ezers” DAP 
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Tabula 6.2. Centralizētajai ūdens apgādei pieslēgto patērētāju skaits 

Apdzīvotās vietas 

nosaukums 

Patērētāju skaits Tīklu 

garums, m 

 2017 2009  

Sīļukalns 5 patērētāji +skola, pagasts, kultūras nams (~ 100 

patērētāji) 

2 2 027 

Silajāņi 68+pagasts, kultūras nams (~ 50 patērētāji) 101 4 683 

Stabulnieki 150+skola, pagasts, kultūras nams (~ 100 patērētāji) 280 3 706 

Galēni 204+skola, pagasts, kultūras nams (~ 150 patērētāji) 361 5 633 

Riebiņi 408+skola, pagasts, kultūras nams (~ 300 patērētāji) 596 9 107 

Kastīre 250 +skola, pagasts, (~ 120 patērētāji) 230 3 000 

Bašķi 70 61 340 

Gailīši 50+ aprūpes centrs (~30) 50 2 000 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Pēc tabulā (augstāk) sniegtās informācijas, redzams, ka centralizētajai ūdens apgādei pieslēgto 

patērētāju skaits ir palielinājies, salīdzinot ar 2009. gada datiem. Secināms, ka ūdenssaimniecība 

pēdējo gadu laikā attīstās, nodrošinot Riebiņu novada iedzīvotājus ar kvalitatīvāku un prasībām 

atbilstošu dzeramo ūdeni. 

Atbilstoši LVĢMC pieejamajai informācijai tabulā zemāk. apkopota informācija par Ūdens ieguves 

apjomiem un vietu skaitu. Plānošanas dokumenta īstenošanas laikā ir novērojama ūdens ņemšanas 

samazinājuma tendence, lai gan 2016. gadā iegūtais ūdens daudzums ir atkal palielinājies. 

Tabula 6.3. Ūdens ieguves apjomi un vietu skaits 

Gads 

Ūdens ņemšana no dabīgiem avotiem, tūkst. m3/gadā 

ņemts svaigais ūdens 

Citi Kopā Vietu skaits t.sk. izmērīts Virszemes Pazemes 

2014 135,131 12 135,131 0 135,131 0 

2015 121,056 12 121,056 0 121,056 0 

2016 130,13 12 130,13 0 130,13 0 

Avots: LVĢMC 

Riebiņu novadā ūdens galvenokārt tiek izmantots komunālajām un sadzīves vajadzībām (skatīt tabulu 

zemāk). 

Tabula 6.4. Ūdens izmantošana 

Gads 

Ūdens izmantošana, tūkst, m3/gadā 

Kopā 

tai skaitā 
Atgriezeniskās 

sistēmās 
Ūdeņu zudumi ražošanas 

vajadzībām 

komunālajām un 

sadzīves vajadzībām 

2014 135,131 23,451 111,68 0 0 

2015 121,056 27,376 93,68 0 0 

2016 130,13 23,52 106,61 0 0 

Avots: LVĢMC 

Novada nodrošinājums ar dzeramo ūdeni ir pietiekams. Lai arī ūdens kvalitāte atbilst ūdens 

nekaitīguma prasībām, tam ir paaugstināts dzelzs saturs, ko nosaka pazemes ūdeņu dabiskā kvalitāte.  

Centralizētai ūdensapgādei izmantoto Arukilas-Amatas kompleksa horizontu ūdeņi atbilst dzeramā 

ūdens nekaitīguma obligātajām prasībām, izņemot paaugstinātu dzelzs saturs, ko nosaka pazemes 

ūdeņu dabiskais sastāvs. Tādēļ Riebiņu novadā visos ciemos, kur ir centralizētā ūdensapgādes 

sistēma, kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšanai ir nepieciešams veikt iegūtā pazemes ūdens 

atdzelžošanu. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai Riebiņos ūdenssaimniecības projektu 
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ietvaros ierīkotie jaunie urbumi (“Riebiņi 3” un “Riebiņi 4”) ir pieslēgti atdzelzošanas stacijai. 

Ūdenssaimniecības projektos atdzelzošanas iekārtas ir uzstādītas arī Galēnos, Gaiļmuižā, Kastīrē un 

Sīļukalnā. 

2016. gadā īstenots projekts, kura ietvaros par novada līdzekļiem Riebiņu ciematā tika uzstādīti 

ūdensmērītāji, kuri aprīkoti ar radio moduļiem. Tas ļauj attālināti nolasīt ūdens patēriņa mērījumus 

un tādejādi atvieglo ūdens patēriņa uzskaiti, laicīgi fiksēt tīkla bojājumus. Šādas ūdens uzskaites 

sistēmas paredzēts ieviest arī citos pagastos. 

Galvenā dzeramā ūdens kvalitātes problēma visā novadā ir nolietotie ūdensapgādes cauruļvadi. 2016. 

gadā par novada līdzekļiem tika uzstādītas ūdens sagatavošanas stacijas Bašķos, Silajāņos un 

Stabulniekos, kur iepriekš dzeramajā ūdenī, kas iegūts no pazemes ūdeņiem, ir paaugstināts dzelzs 

saturs. Līdz ar to šobrīd stacijās visā novadā tiek sagatavots labas kvalitātes ūdens. Bet sakarā ar slikto 

ūdensapgādes cauruļvadu stāvokli (tās ir novecojušas un tajās izveidojušās  nogulsnes), līdz 

patērētājam ūdens bieži nonāk ar izmainītu kvalitāti. Centralizētajām ūdens apgādes sistēmas ir 

jāveic pārbūve. 

6.4. Troksnis 

Trokšņa līmeņu mērījumi pašvaldībā netiek veikti. Joprojām transporta un ražošanas radītie trokšņa 

līmeņi Riebiņu novadā ir zemi. Augstāki tie ir dzelzceļa un autoceļu tuvumā. Pēdējo gadu laikā nav 

būtiski pieaugusi transporta intensitāte, nav mainījies transporta infrastruktūras izvietojums un nav 

pieaudzis iedzīvotāju skaits, var secināt, ka trokšņa līmeņi nav pieauguši, kā arī tie nepārsniedz MK 

2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” minētos 

robežlielumus. 

6.5. Vides riski 

Riska situācijas cilvēku veselībai un īpašumam var radīt dabas apstākļi un esošās/bijušās 

saimnieciskās darbības objekti. Saimnieciskā darbība vēsturiski un pašlaik novadā nosaka šādus riska 

objektus un teritorijas: 

- paaugstinātas bīstamības objekti; 

- bīstamo kravu pārvadājumu maršruti; 

- ar Sosnovska latvāņiem invadētās teritorijas; 

- riska virszemes ūdensobjekti; 

- paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas. 

Riebiņu novadā var izdalīt šādas dabas apstākļu radītas riska teritorijas: 

- applūstošās teritorijas, 

- plūdu riska teritorijas, 

- ģeoloģiskā riska teritorijas, kuru raksturojums un apstākļi pēdējo gadu laikā nav mainījušies. 

Jaunu paaugstinātas bīstamības objektu nav, bīstamo kravu pārvadājumu maršruti nav mainījušies, 

kā arī paaugstināto ugunsbīstamības teritoriju platības ir palikušas nemainīgas. 

Plašos pazeminājumus starp pauguriem Riebiņu novadā aizņem mitras ieplakas, ezeri un upju 

gultnes. Zemākās vietās pavasaros vai ilgstošu lietavu periodos to piekrastes applūst.  

Ģeoloģiskā risku novadā nosaka Pļaviņu svītas dolomītu klātbūtne pamatiežos novada Z daļā, kuros 

veidojas slēgtas pazemes karsta formas (kavernes un dobumi) un artēzisko ūdeņu papildināšanās 
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apgabals Riebiņu pagasta dienvidrietumu un Rušonas pagasta ziemeļrietumu daļā, kas tiek vērtēta kā 

teritorija ar augstu pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.44 

 
Attēls 6.2. Riska objekti un teritorijas 
Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. g 

6.6. Piesārņotās vietas 

Tabulā zemāk raksturotas potenciāli piesārņotās vietas, kuras pieder privātīpašniekiem un no viņiem 

ir atkarīga vietas sakopšana. Pašvaldība norāda, ka uz 2017.gada 1.janvāri darbība SIA “Angro” un ZS 

“Kļavas” teritorijās nenotika. 

Tabula 6.5. Potenciāli piesārņotās vietas 
Nosaukums Atrašanās 

vieta  

Kods Platība

, m2 

Nozare  Piezīmes 

                                                           

44 Pārskats par Latvijas virszemes un pazemes ūdeņu stāvokli 2016. gadā un Daugavas upju baseinu apgabala 

apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam (papildināts) 
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Nosaukums Atrašanās 

vieta  

Kods Platība

, m2 

Nozare  Piezīmes 

“KĻAVAS” 

A.Stubura 

zemnieku 

saimniecība  

Rušonas pag. 2310 4741 Koksēšanas 

produktu 

ražošana 

B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja 

Nr.PR–B22 (2005. g.) 

SIA “ANGRO” 

koksnes lokšņu 

un taras dēlīšu 

ražošanas cehs 

Rušonas pag., 

Aglonas 

stacija, Krasta 

iela 8 

2040  Koka taras 

ražošana 

B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. 

PR – B5 (2004); Kokapstrādes iekārtas, kurās 

pārstrādā vairāk nekā 3000 m3 zāģbaļķu gadā 

vai saražotā produkcija pārsniedz 1000m3 

gadā 

Avots: Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa 
Ziņojums, 2017. gada decembris 

Riebiņu novadā aktuāla problēma ir latvāņu apkarošana, jo latvāņi izplatās pa visu novada teritoriju. 

Riebiņu novada Silajāņu pagastā latvāņu izplatība ir nekontrolēta un tas ir savairojies visā pagastā, 

lielākoties nekoptās zemes platībās un grāvjos. Silajāņu pagastā latvāņu plantācijas ir jau izplatījušās 

aptuveni 200 ha platībā. Latvāņu izplatību sekmē tas, ka augs ražo ārkārtīgi daudz sēklu, kuras izplata 

gan vējš, gan putni, ūdens, u.c., bet arī tāpēc, ka latvāņi pavasarī sadīgst ļoti ātri, augs savā augšanā 

apsteidz jebkuru citu augu, to noēno un izspiež no vides. Kā norādīja Riebiņu novada dome, saistībā 

ar Sosnovska latvāņu izplatību situācija novadā nav uzlabojusies, bet tieši pretēji – invadētās 

teritorijas ir palielinājušās, jo bieži vien lietas labā nekas netiek darīts. Lielākā daļa invadēto teritoriju 

pieder juridiskām vai fiziskām personām, kas nereti arī nedzīvo novadā un par savu īpašumu 

nerūpējas. Pateicoties auga izturībai invadētās teritorijas paplašinās salīdzinoši ātri.  

Dabas liegumu “Rušona ezeru salas”, “Jašas-Bicānu ezers” un “Lielais Pelečāres purvs” dabas 

aizsardzības plānos noteikti plānotie apsaimniekošanas pasākumi. Tāpat Pašvaldība ir plānojusi 

izstrādāt saistošos noteikumus par teritoriju apsaimniekošanu, lai cīnītos ar latvāņu tālāku izplatību. 

Riebiņu novadā saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr.418 “Noteikumi 

par riska ūdensobjektiem” noteikto ir seši riska ūdens objekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens 

apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli - Meirānu kanāls (D441 SP), 

Feimanka (D480 SP), Salmeja ezers, Feimaņu ezers, Eikša ezers, Rušona ezers. Salīdzinot ar 

Plānošanas dokumenta SIVN norādīto, ūdens riska objektu skaits ir palielinājies par vienu objektu 

(Meirānu kanāls).  

Identificēti šādi degradēto teritoriju veidi: nerekultivētie derīgo izrakteņu ieguves karjeri, bijušās 

fermas, noliktavas un citi neizmantotie saimnieciskie objekti, potenciāli piesārņotās vietas, ar 

Sosnovska latvāņiem invadētās teritorijas, sabrukušas, neapdzīvotas vai saimnieciski neizmantotas 

ēkas un to apkārtne. 
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7. NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS 

7.1. Zemju izmantošana 

Saskaņā ar VZD datiem Riebiņu novada teritorijā uz 01.01.2018. ir 9572 zemes vienības ar kopējo 

platību 62 716,4 ha. 

77,8% Riebiņu novada teritorijas (48 823,6) aizņem lauksaimniecības zemes. Mežsaimniecības zeme 

un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu, 

aizņem 14,5% un ūdens objektu zeme 5,2 % no Riebiņu novada teritorijas. Pārējie 2,4% zemju iedalās 

vēl 11 zemes lietošanas mērķa grupās, no kurām lielākā ir satiksmes infrastruktūras apbūves zeme 

1,5% jeb 918,1 ha. Pārējo grupu īpatsvars nepārsniedz 1% (skat. tabulu zemāk). 

Tabula 7.1. Riebiņu novada zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām, dati uz 

01.01.2018 

Kods Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 
Zemes vienību 

skaits 
Kopplatība, 

ha 
Īpatsvars, 

% 

01 Lauksaimniecības zeme 8176 48 823,6 77,8% 

02 Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 

437 9 120,1 14,5% 

03 Ūdens objektu zeme 22 3 273,6 5,2% 

04 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 28 156,3 0,2% 

05 Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 34 97,2 0,2% 

06 Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 209 43,1 0,1% 

07 Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 72 45,1 0,1% 

08 Komercdarbības objektu apbūves zeme 29 12,5 0,0% 

09 Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 134 128,4 0,2% 

10 Ražošanas objektu apbūves zeme 48 66,7 0,1% 

11 Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 354 918,1 1,5% 

12 Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 28 31,6 0,1% 

13 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 1 0,1 0,0002% 

 
Kopā: 9 572 62 716,4 100.0% 

Avots: VZD 

Pavisam kopā lauksaimniecībā izmantojamo zemes (t.sk. aramzemes, augļu dārzi, plāvas un ganības) 

apjoms aizņem 28 776 ha jeb 45,9 %, savukārt meži aizņem 21 848,8 ha jeb 34,8 % (skat. attēlu 

zemāk).  

 
Attēls 7.1. Riebiņu novada zemes sadalījums pa lietošanas veidiem, ha, dati uz 01.01.2018. 
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Avots: VZD 

Saskaņā ar VZD Latvijas Republikas administratīvo un teritoriālo vienību zemes pārskatu uz 2018. 

gada 1. janvāri, fiziskām personām piederēja 11 578,7 ha meža zemju, juridiskām personām – 4366,1 

ha, Riebiņu novada pašvaldībai 341,1 ha, valsts un valsts institūciju īpašumā 204,7 ha un jauktā 

statusa kopīpašumā 11,4 ha.45 

Savukārt saskaņā ar Valsts meža dienesta 2018.gada datiem Riebiņu novadā meža zemes platības 

aizņem 23 121 ha jeb 36,9 % no novada teritorijas, no tiem:  

- 6 212 ha jeb 26,9 % valsts īpašumā esoši meži,  

- 414 ha jeb 1,8 %  pašvaldības un  

- pārējie 16 496 ha jeb 71,3% ir privātā īpašumā meži. 

Meža teritorijas aizņem 20 557 ha jeb 88,9 % (t.sk. mežaudze 19 230 ha) un purvi 1 822 ha jeb 7,9 % 

no meža zemes teritorijas, pārējie 3,2 % aizņem lauces, pārpalikušie klajumi, meža ceļi, grāvji un 

pārējās meža zemes (skatīt attēlā zemāk). 

Lielākie purvu masīvi atrodas Z daļā, Sīļukalna pagasta teritorijā: daļa Lielā Pelečāres purvs, Aklais 

purvs; Purmaļu purvs (uz Silajāņu un Galēnu pagastu robežas), kā arī vairākas purvainas teritorijas 

Sondoros un Sūnās. 

 
Attēls 7.2. Riebiņu novada Meža zemes platību sadalījums pa zemes kategorijām, ha, dati uz 01.07.2018. 
Avots: VMD 

Visvairāk mežu teritorijas ir Rušonas pagastā – 8 349 ha, bet vismazāk Stabulnieku pagastā – 1 739 

ha. 

Tabula 7.2. Meža zemju īpatsvars Riebiņu novada pagastos 

Pagasts Meži, ha Meža zemju īpatsvars pagasta 
teritorijā, % 

Galēnu 2331,5 10,1 % 

Riebiņu 2842,3 12,3 % 

Rušonas 8348,7 36,1 % 

Silajāņu 3024,8 13,1 % 

Sīļukalna 4835,3 20,9 % 

Stabulnieku 1738,6 7,5 % 

Kopā novadā 23 121,2 100,0 % 

                                                           

45 Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2018. gada 1. janvāri. Valsts zemes 
dienests, http://www.vzd.gov.lv 
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Avots: VMD 

Pēc VMD datiem 5 738,6 ha jeb 24,8 % no mežiem aizņem aizsargājamas teritorijas, kas galvenokārt 

atrodas: 

- privātā īpašumā esošos mežos 3 918,5 ha jeb 23,8 % no privātā īpašumā esošajiem mežiem, 

- valsts īpašumā esošos mežos 1 723,2 ha, jeb 27,7 % no valsts īpašumā esošajiem mežiem un 

- pašvaldības īpašumā esošos mežos 96,8 ha jeb 23,4 % no pašvaldības īpašumā esošajiem 

mežiem. 

2018.gada vidū lielākās teritorijas no visām aizsargājamām teritorijām aizņem aizsargājamās zonas 

gar ūdeņiem (2 901,2 ha), aizsargājamo ainavu apvidi (1 281,1 ha), dabas liegumi (794,6 ha) un 

kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas (5 00,6 ha). 

 
Attēls 7.3. Riebiņu novada mežu aizsargājamās teritorijas, 2018.gads 
Avots: VMD 

Riebiņu novads atrodas mērenās klimata joslas jaukto mežu dabas zonā, tāpēc te ir raksturīga gan 

skujkoku, gan platlapju veģetācija un pārstāvēti daudzi meža augšanas apstākļu tipi. 

Riebiņu novada mežos valdošās koku sugas ir bērzs (7 118,2 ha jeb 37,0%), priede (3 161,0 ha jeb 

16,4%), egle (16,3 ha jeb 16,3 %), apse (2 773,8 ha jeb 14,4 %), baltalksnis (1 666,8 ha jeb 8,7%) un 

melnalksnis (1 197,8 ha jeb 6,2%), pārējās sugas aizņem 178,8 ha un to īpatsvars nepārsniedz 1%.  

 
Attēls 7.4. Koku sugas Riebiņu novada mežos, 2018.gads 
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Avots: VMD 

7.2. Būves, ēkas un inženierbūves 

Pēc Valsts zemes dienesta datiem par būvju sadalījumu pēc īpašuma piederības novados 2018. gadā, 

Riebiņu novadā kopskaitā bija 16 205 būves, no tām 11 419 jeb 70,5 % pieder zemes īpašniekiem, 

2 879 jeb 17,8 % nepieder zemes īpašniekiem, 1 049 jeb 6,5 % ietilpst ēku īpašuma sastāvā un 424 jeb 

2,6 % būvēm piederība nav noskaidrota (skat. attēlu zemāk). 

 
Attēls 7.5. Riebiņu novada būvju sadalījums pēc piederības statusa, 2018.gads 
Avots: VZD 

Lielāka daļa ēku atrodas Rušonas pagastā, savukārt inženierbūvju skaits ir vislielākais ir Riebiņu un 

Rušonas pagastā. 

 
Attēls 7.6. Riebiņu novada ēkas administratīvi teritoriālajās vienībās, 2018.gads 
Avots: http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/statistika 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 76 

 
Attēls 7.7.  Riebiņu novada inženierbūves administratīvi teritoriālajās vienībās, 2018.gads 
Avots: http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/statistika 

Informācijas par uzņēmējdarbībai nozīmīgām telpām apkopošana un nodrošināšana uzņēmējiem ir 

viens no uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, kuru iespējams pilnveidot un īstenot pastāvīgi, 

piemēram, apzināt brīvas telpas un zemes, kas ir privātā īpašumā, kuras iespējams izmantot 

uzņēmējdarbībai. 

Apkopota informācija, izvērtētas novada degradētās teritorijas un identificēti šādi degradēto 

teritoriju veidi:  

- nerekultivētie derīgo izrakteņu ieguves karjeri,  

- bijušās fermas,  

- noliktavas un citi neizmantotie saimnieciskie objekti, 

- potenciāli piesārņotās vietas, 

- ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas, 

- sabrukušas, neapdzīvotas vai saimnieciski neizmantotas ēkas un to apkārtne.  

Bieži vien šie objekti ir saistāmi ar iespējamu vides piesārņojumu vai risku cilvēku veselībai un 

drošībai un tādēļ ir iekļauti arī riska objektu un teritorijās. Apkopotā informācija par degradētajām 

teritorijām apskatāma Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. g pielikumā “Degradētas 

teritorijas”.46 

  

                                                           

46 http://www.riebini.lv/upload/Teritorijas%20plaanoshana/TP_galiigaa_redakcija/degradetas_ter_shema.pdf 
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8. PĀRVALDE 

8.1. Pašvaldības pārvaldes struktūra un funkcijas 

Dome sastāv no 15 deputātiem. Domes darbam izveidotas četras komitejas: 

- finanšu pastāvīgā komiteja 6 locekļu sastāvā; 

- saimniecisko un īpašuma lietu pastāvīgā komiteja 5 locekļu sastāvā; 

- sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja 5 locekļu sastāvā; 

- izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja 5 locekļu sastāvā. 

 
Attēls 8.1.  Riebiņu novada domes struktūra 
Avots: Riebiņu novada pašvaldība 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem 

ir izveidojusi komisijas: 

- vēlēšanu komisija; 

- nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija; 

- administratīvā komisija; 

- iepirkumu komisija; 

- darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija; 

- pedagoģiski medicīniskā komisija. 

Komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne 

ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz pašvaldības domes 

apstiprināta nolikuma pamata vai to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek 

izveidota. 

Pašvaldība nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu un tas sastāv no: 

- Dzimtsarakstu nodaļas; 
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- Bāriņtiesas; 

- Attīstības un plānošanas daļas; 

- Tehniskās daļas; 

- Sociālā dienesta; 

- Grāmatvedības; 

- Lietvedības; 

- Riebiņu novada domes būvvaldes; 

- Riebiņu Kultūras centra; 

- Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni”. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pagastos nodrošina pagastu pārvaldes: 

- Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde Galēnos; 

- Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde Riebiņos; 

- Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde Kastīrē; 

- Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde Silajāņos; 

- Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde Sīļukalnā; 

- Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde Stabulniekos. 

 
Attēls 8.2.  Riebiņu novada domes izpildvaras struktūra 
Avots: Riebiņu novada pašvaldība 
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Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā dome - pašvaldības 

lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu. Novada dome, atbilstoši kompetencei, ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Riebiņu novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes 

un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem. Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā 

arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija.   

Pašvaldības galvenās funkcijas nosaka likums “Par pašvaldībām”. Pamatojoties uz šī likuma prasībām, 

dome organizē darbu novada administratīvajā teritorijā, šim nolūkam mērķtiecīgi izmantojot 

pašvaldības budžeta līdzekļus. Riebiņu novada pašvaldības darbu reglamentē 2005. gada 23.augustā 

apstiprinātais Riebiņu novada domes nolikums.  

Novada domes pamatdarbības virzieni galvenokārt saistīti ar pakalpojumu un iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanu, publiskās infrastruktūras sakārtošanu. Riebiņu novada teritorijā izteikti tiek 

pievērsta uzmanība apkārtējās vides sakopšanai un labiekārtošanai. Dažādos veidos, meklējot arvien 

jaunas un inovatīvas iespējas, tiek sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot 

uzņēmējdarbību novadā, nodrošinot ūdensapgādi, izbūvējot kanalizācijas tīklus, sakopjot apkārtni, 

ceļus un uzmanību pievēršot cilvēkresursu attīstībai, piesaistot gan vietējās, gan ārvalstu investīcijas. 

Pagastu teritoriālajās pārvaldēs katrā ir vadītājs, kas darbojas tiešā izpilddirektora pakļautībā, 

sadarbojas centralizēti ar pārējām domes struktūrvienībām. Pagastos uz vietas strādā arī komunālie 

darbinieki – katrā pagastā 1 darbinieks, arī sociālie darbinieki, kas attiecīgi ir tiešā Sociālā dienesta 

pakļautībā. Pieņemšanas laiki pagastos ir arī lauksaimniecības konsultantiem. 

8.2. Finanšu raksturojums 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi laika periodā no 2014.gada līdz 2017.gadam bija no 4,5 – 5,3 

milj. EUR līmenī. Ieņēmumu mainību ietekmēja saņemto valsts budžeta transfertu apjomi, kas 

svārstījās  no 2,5 –3,4 milj. EUR apmērā. Izdevumi apskatāmajā periodā bija4,3 – 5,6 milj. EUR līmenī, 

atbilstoši plānotajiem budžet ieņēmumiem. Kā redzams attēlā zemāk Riebiņu novada pamatbudžeta 

ieņēmumi pārsniedz izdevumus, izņemot 2014.gadu, kad budžets tika noslēgts ar izdevumu 

pārsniegumu 0.29 milj. EUR apmērā. 

 
Attēls 8.3.  Riebiņu novada pašvaldības ieņēmumi un izdevumi, 2014.-2017.g. 
Avots: www.kase.gov.lv 
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Aplūkojot detalizētāk pamatbudžeta ieņēmumu struktūru, var secināt, ka lielāku daļu ieņēmumos 

Riebiņu novadā veido transferti un nodokļu ieņēmumi vidēji 59% un 34% attiecīgi laika periodā no 

2014.gada līdz 2017.gadam.Ievērojami mazāku daļu veido nenodokļu ieņēmumi un citi ieņēmumi 

(skat. attēls zemāk). 

 

 
Attēls 8.4.  Riebiņu novada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2014.-2017.g., EUR un % 
Avots: www.kase.gov.lv 

Nodokļu ieņēmumu lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, vidēji 80,6 % 

apskatāmā periodā. Šie ieņēmumi ir tieši saistīti ar valsts nodokļu politiku, kas jāņem vērā, 

prognozējot pašvaldības budžeta ieņēmumus. 

Samaksāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika uz iedzīvotāju darba spējas vecumā atspoguļota 

attēlā zemāk (skat. attēlu zemāk). Pēdējo četru gadu laikā vērojama šī rādītāja pieauguma tendence, 

2017.gadā pieaugums sastādīja 36,6% salīdzinot ar 2014.gadu. 
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Attēls 8.5.  IIN uz 1 iedzīvotāju darba spējas vecumā Riebiņu novadā, EUR  
Avots: Konsultanta aprēķini 

Analizējot pamatbudžeta izdevumu struktūru (skat. attēlu zemāk), redzams, ka nemainīgi lielāko 

Riebiņu novada izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai. Nākamie nozīmīgi izdevumu posteņi 

2017.gadā ir izdevumi vispārējiem valdības dienestiem un pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai. 

 
Attēls 8.6. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2014.-2017.g., EUR 
Avots: www.kase.gov.lv 

Riebiņu novada speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā bija 292 tūkst. EUR, kas par 11,1 % lielāk nekā 

apskatāmā perioda sākumā, tāpat speciālā budžeta ieņēmumi nenozīmīgi pārsniedz izdevumus visus 

iepriekšējos gadus. 

http://www.kase.gov.lv/
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Attēls 8.7. Riebiņu novada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, 2014.-2017.g., EUR 
Avots: www.kase.gov.lv 

Riebiņu novada speciālā budžeta ieņēmumu lielāko daļu veido valsts budžeta transferti, nenozīmīga 

daļa ir dabas resursu nodokļa ieņēmumi (skat. attēlu zemāk). 

Speciālā budžeta līdzekļi paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izmaksu 

segšanai. 

 
Attēls 8.8. Riebiņu novada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra, 2014.-2017.g., EUR 
Avots: www.kase.gov.lv 

Pēc LR Valsts kases datiem uz 2018.gada jūniju Riebiņu novada pašvaldības saistību apjoms attiecībā 

pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF vidēji sastāda 

10,1% (periodā 2018.-2024.g.) jeb 4 904 596 EUR. 

8.3. E-pārvalde 

2015. gadā ir uzsākta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide novadu 

nozīmes attīstības centros. Pakalpojumu centri darbosies uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar 

vienotiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā līdz šim, gan 

noteiktus valsts pakalpojumus. 

http://www.kase.gov.lv/
http://www.kase.gov.lv/
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Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros var: 

- pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 

pakalpojumus; 

- saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar 

datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju; 

- Saņemt informāciju un palīdzību - datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, un 

konsultatīvo atbalstu. 

Katrā pakalpojumu centrā klients saņem informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu 

reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Lauku atbalsts dienesta, Valsts darba inspekcijas, 

Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-

pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko 

reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību. 

E-pārvaldi nodrošina Riebiņu Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (Riebiņu 

novadā tas atrodams Riebiņu ciemā, pašvaldības ēkā Saules ielā 8). E-pārvalde ir valsts un pašvaldību 

pārvaldes efektīva īstenošana, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT). 

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem attiecības ar valsti kārtot attālināti (saņemt atļauju/ 

pabalstus u.c.), tieši iesaistīties valsts darbā un lēmumu pieņemšanā vai nodrošinātu iespēju 

iedzīvotājiem uzzināt iestāžu rīcībā esošo informāciju par sevi, paralēli pakalpojumu sniegšanai 

klātienē iestādes arvien vairāk rada iespēju iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieprasīt un saņemt 

pakalpojumus elektroniski. Lai, līdzīgi kā ierodoties klātienē, personu varētu atpazīt arī elektroniskajā 

vidē un nodrošināt, ka pakalpojums tiek sniegts tieši tai personai, kurai tas pienākas, ir nepieciešama 

elektroniskā identitāte. 

Iestādei sazinoties ar personu un otrādi, informācija var tikt nodota ne tikai papīra veidā, bet arī 

elektroniski – izmantojot elektroniskos dokumentus. Lai identificētu elektroniskā dokumenta 

parakstītāju un aizsargātu dokumenta saturu no neatļautām izmaiņām pēc tā parakstīšanas, tiek 

izmantots drošs elektroniskais paraksts.  

Lai nodrošinātu savu funkciju īstenošanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājam, valsts un 

pašvaldību iestādes veido un uztur dažādas elektroniskas datu bāzes jeb valsts informācijas sistēmas 

(VIS).Šajās datu bāzēs tiek uzkrāta nepieciešamā pamatinformācija, ko iestāde izmanto savu funkciju 

veikšanai un lēmumu pieņemšanai. VIS reģistrē Valsts informācijas sistēmu reģistrā.  

VIS darbībai bieži ir nepieciešama informācija no citām VIS - šim nolūkam iestādes veido datu 

apmaiņas sistēmas gan starp divām iestādēm, gan izmantojot valsts informācijas sistēmas 

savietotājus. Latvijā ir izveidots centralizēts Valsts informācijas sistēmu savietotājs. Ņemot vērā, ka 

VIS uzkrāj informāciju, kas satur fizisko personu datus vai citu klasificētu informāciju, viens no 

svarīgākajiem instrumentiem iestāžu darbībā ir valsts informācijas sistēmu drošība.  

Lai veicinātu informācijas sabiedrības attīstību ikvienam iedzīvotājam ir nepieciešamas zināšanas, lai 

veiksmīgi izmantotu izveidotos elektroniskos risinājumus. Tādēļ būtiska nozīme ir apgūt e-prasmes un 

zināt, kādas e-iespējas ir pieejamas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

Tabula 8.1. Riebiņu novada VPVKAC apmeklētāju skaits 

Nosaukums 01.10.2015. -
31.12.2015. 

2016 2017 2018 

apmeklējumi apmeklējumi apmeklējumi apmeklējumi 

VPVKAC 16 117 403 412 

Faktiski apmeklētāju skaits ir lielāks, tā kā ne visi tiek sistēmā iereģistrēti, piemēram, ja tiek palīdzēts 

atbildēt uz jautājumu/iem mutiski, sistēmā netiek ievadīti. 

8.4. Sabiedrības līdzdalība 

Pēc Riebiņu novada Domes datiem 2018.gada vidū darbojas 18 biedrības (skatīt tabulā zemāk). 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/Epakalp/?doc=12670
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/Epakalp/?doc=12671
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/Epakalp/?doc=12694
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/Epakalp/?doc=12695
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/vis/?doc=12650
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/vis/?doc=12650
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/vis/?doc=12651
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/vis/?doc=12652
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/vis/?doc=12652
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/vis/?doc=12653
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/InfSab/?doc=12668
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/e_prasmes/?doc=12664
http://www.eiespejas.lv/
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Tabula 8.2. Riebiņu novada biedrības 

Nr. 
p.k. 

Biedrības 
nosaukums 

Darbības mērķis 

1 Riebiņu 
varavīksne 

Senioru sociālekonomisko tiesību aizstāvēšana, viņu materiālās labklājības veicināšanai. 
Sadarbība ar novada pašvaldību, sadarbība ar citām NVO Latvijā. Senioru sociālo jautājumu 
risināšana, brīvā laika pavadīšana un senioru garīgās dzīves pilnveidošana. 

2 Patmalnieki Iesaistīt pagasta iedzīvotājus vietējā lauku teritorijas attīstībā, kultūrmantojuma, vēsturisko 
objektu un vides sakopšanā, labiekārtošanā un saglabāšanā; pilnveidot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, veicinot iedzīvotāju veselīgu un aktīvu atpūtu;  kopīgu projektu īstenošana pagasta 
teritorijā iedzīvotāju labklājībai. 

3 Riebiņu novada 
attīstības 
biedrība 

Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada teritorijā. Veicināt 
lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot sportiskās, 
izglītojošās, atpūtas nometnes un sporta pasākumus un labdarības akcijas, darbs ar 
jauniešiem. Sekmēt novada teritorijas sakārtošanu, labiekārtošanu, esošās infrastruktūras 
sakārtošanu un jaunas infrastruktūras izveidi. Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana, 
sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī 
starptautiska dialoga veicināšana. Novada kultūras un vēstures mantojuma izmantošana 
tūrisma produktu attīstībai jaunu tūrisma produktu veidošana un popularizēšana, panākot to 
ekonomiski efektīvu izmantošanu tūrisma jomā. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un 
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai 
veicinātu novada teritorijas attīstību u.c.. 

4 Saulrozītes Sniegt ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā, atbalstīt un veicināt Sīļukalna pamatskolas 
pedagoģisko, audzināšanas un interešu izglītības darbu, uzlabot izglītības iestādes 
materiāltehnisko bāzi; iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt 
ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu 
sasniegšanai, piedalīties NVO sadarbības programmās; atbalsts ģimenēm un kopīgu pasākumu 
organizēšana; pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm; sociālā 
riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana; vides aizsardzība, sakopšana, labiekārtošana un 
kultūrvides kopšana, tradīciju saglabāšana. 

5 Mēs Rušonai Labdarība; harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana; dzīves kvalitātes uzlabošana; 
sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts; pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām 
organizācijām un iestādēm biedrības mērķu sasniegšanai; Latgales reģiona kultūras 
mantojuma saglabāšana un popularizēšana; novada kultūras tradīciju apzināšana; bērnu un 
jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana, darbs ar jauniešiem; starpetniskā dialoga 
veicināšana; atbalsts ģimenēm un kopīgu pasākumu organizēšana; vides, kultūrmantojuma un 
vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana, kultūrvides kopšana un 
saglabāšana; aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un 
paaugstināšanai. 

6 Jaunie spārni Vispārināt iedzīvotāju iekļaušanos kultūras un sabiedriskajos procesos; veicināt izglītošanu par 
kultūrā un sabiedrībā noteiktajiem procesiem, piedalīties vietējā lauku teritorijas attīstībā un 
vides sakārtošanā; veicināt iedzīvotāju veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas; kopīgu projektu 
īstenošana un sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem. 

7 Galēnu 
kultūrvēstures 
biedrība 

Galēnu novada kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana; novada kultūras tradīciju, 
izcilāko novadnieku apzināšana; sabiedrības izglītošana; pieaugušo tālākizglītības veicināšana; 
bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana; starpetniskā dialoga veicināšana. 

8 Atspulgs L Labdarība; harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana; sociālā riska grupu atbalsts un 
palīdzības sniegšana; pašizglītošanās, mūžizglītība; sieviešu un bērnu tiesību aizsardzības 
pasākumu organizēšana un atbalsts, darbs ar jauniešiem; pieredzes apmaiņa un sadarbība ar 
citām organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai; sieviešu līdzdalības 
paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs; atbalsts ģimenēm un kopīgu pasākumu 
organizēšana; vides aizsardzības un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un 
labiekārtošana; kultūrvides kopšana un saglabāšana. 

9 Sieviešu sociāli - 
ekonomisko 
aktivitāšu centrs 
"Mozaīka" 

Sociāli un ekonomiski aktivizēt Preiļu rajona, Riebiņu novada un Galēnu pagastā dzīvojošās 
sievietes, veicināt uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darba vietu rašanos, celt sieviešu 
pašapziņu. 

10 Sieviešu klubs 
"Anemone" 

Nodrošināt iespējas lauku sievietēm, bērniem un mazturīgajiem iedzīvotājiem paplašināt 
savas zināšanas un iemaņas, iesaistīt šīs sociālās grupas sabiedriskajā un sniegt tām sociālo un 
morālo atbalstu, kā arī aprūpēt un izmitināt vecus un slimus cilvēkus. 

11 Rušonieši - 
sanākam, 
domājam, darām 

Jauniešu centra izveide un darbības nodrošināšana Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonas 
pagasta, Kastīrē;, jaunieši ideju pārstāvība pašvaldībā, veselīga dzīvesveida popularizēšana 
jauniešu vidū - ziemas hokejs, pludmales volejbols, velotūrisms, ūdensslēpošana, vasaras 
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Nr. 
p.k. 

Biedrības 
nosaukums 

Darbības mērķis 

nometnes u.c., trenažieru zāles izveide, atbalsts Rušonas pamatskolai. 

12 Sīļukalna zilais 
lakatiņš 

Pensionāru sociālekonomisko tiesību aizstāvēšana viņu materiālās un garīgās labklājības 
veicināšana; sadarbība ar rajona un novada pašvaldību; sadarbība ar citām NVO pagasta un 
novada teritorijā; sadarbība ar citām pensionāru organizācijām Latvijā; pensionāru 
līdzdarbības veicināšana sociālo jautājumu risināšanai un brīvā laika organizēšanai; 
pensionāru garīgās dzīves pilnveidošana. 

13 Sīļukalna 
Gundegas 

Labdarība; harmoniska ģimenes kopšana un popularizēšana; sieviešu pašapziņas celšana, 
pašizglītošanās; sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts; sieviešu tiesību aizsardzība 
un bērnu tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts; pieredzes apmaiņa. 

14 Preiļu novada 
kultūrvēsturiskais 
mantojums 

Efektīva novada kultūras un vēstures mantojuma izmantošana tūrisma produktu attīstībai; 
savā īpašumā vai tiesīgā valdījumā esošu kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšana, 
atjaunošana, uzturēšana un apsaimniekošana, panākot to ekonomiski efektīvu izmantošanu 
tūrisma jomā; tūrisma infrastruktūras uzlabošana un attīstība; jaunu tūrisma produktu 
veidošana un popularizēšana; sezonalitātes ietekmes uz tūristu plūsmu mazināšana Latgales 
reģionā. 

15 Preiļu privāto 
mežu īpašnieku 
biedrība "S.O. 
Gārša" 

Vienot nekustamā īpašuma īpašniekus kooperācijas attīstībai, meža īpašnieku kooperatīvu 
dibināšana. 

16 Mednieku klubs 
Kaimiņi 

Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā, populāciju bagātināšanā; 
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu; izkopt un pilnveidot 
medību tradīcijas un ētiku; pārstāvēt mednieku intereses dažādās institūcijās, organizācijās; 
realizēt uzraudzību par medību likuma un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu savās 
medību platībās u.c.. 

17 Preiļu mednieku 
klubs "Fortūna P" 

Attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību; iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku 
aizsardzībā, vairošanā un populāciju izkopšanā; organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu 
medību veidu pielietošanu; apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai; 
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku. 

18 Mednieku klubs 
"Ošas mala" 

Aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai, 
profesionālās izaugsmes veicināšana medību jomā. 

Avots: Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība", riebinuattistiba.lv/lv/partneri/novada-biedribas 

8.5. Pašvaldības mārketings un sadarbība 

Sadarbība ar kaimiņu novadiem veidojas galvenokārt tūrisma jomā un dažādu projektu ietvaros, 

kopīgi projekti tiek realizēti ar Latgales pašvaldībām un Latgales plānošanas reģionu. 

Pārrobežu sadarbība projektos norisinās vairākās pašvaldībās vai organizācijās šādās valstīs: 

- Lietuvā (šobrīd noris sadarbība projektā); 

- Krievijas Federācijā (sadarbības līgums ar Sebežas pilsētu) 

- Baltkrievijā; 

- Moldovā; 

- Itālijā; 

- Francijā. 

Tūrisma nozares sadarbība veidojas galvenokārt ar Preiļu novada TIC, t.sk. interneta vietnē 

“VisitPreiļi”/ “VisitRiebini”, kurā tiek apkopotas tūrisma iespējas Preiļu un Riebiņu novadā (apskates 

objekti, aktīvās atpūtas objekti, kafejnīcas un restorāni un naktsmītnes). Riebiņu novads galvenokārt 

piedāvā atpūtas iespējas pie ezeriem un naktsmītnes. Tūrisma attīstības iespējas varētu būt saistītas 

ar ūdens tūrismu un zirgu jāšanas sportu, tāpat tūristus un viesus varētu piesaistīt Riebiņu novada 

kultūras centra rīkotajos pasākumos. Naktsmītņu skaits47: 

- Riebiņos 2 naktsmītnes: 

o Riebiņu vidusskolas dienesta viesnīca – galvenokārt vasaras mēnešos; 

                                                           

47 www.visitpreili.lv/lv/turisms/kur-apmesties 
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o  "Trīs vītolu staļļi" viesu māja  – 8 guļamvietas, papildus piknika vieta, iespēja pieteikt 

nometni 6 cilvēkiem ar praktiskajām nodarbībām (dzīvošana un strādāšana ar 

zirgiem). 

- Sīļukalnā 1 naktsmītne: 

o "Cielavas ligzda" brīvdienu māja – 14 guļamvietas, papildus pirts, karsto āra kubula, 

tvaika lāde, svinību zāle 45 personām. 

- Rušonas pagastā 7 naktsmītnes: 

o Rušonas muiža, viesu māja, papildus mājā ar pirti, āra džakuzī; 

o "Ēdene" viesu māja / kempings - 36 guļvietas; 

o "Bašķi" ūdensslēpošanas bāze – 20 telts vietas, papildus sporta aktivitātes, pirts, 

peldēšanās, vējdēļu un ūdensslēpju noma, apmācība; 

o “Ezeriņš” vasarnīca – 40 gultasvietas; 

o "Zolva" atpūtas bāze - 40 gultasvietas, papildus laivas, makšķerēšana, pirts, 

peldēšanās, kamīnzāle un banketu zāle, plaša mēroga kultūras un sporta pasākumu, 

nometņu rīkošanas vieta; 

o “Agaves” kempinga māja, papildus lapene, telts vietas un inventārs aktīvai atpūtai 

(badmintons, katamarāns, laiva), šūpuļtīkli, SUP-dēļi; 

o Atpūtas komplekss "Silmalas" - 70 gultasvietas, papildus ēdināšana, telts vietas, telts 

noma, labiekārtota teritorija sporta, kultūras pasākumu un kāzu organizēšanai, 2 

pludmales volejbola laukumi, strītbola laukums, šķēršļu trase, bērnu rotaļu laukums, 

labiekārtota pludmale, airu laivas; motorlaiva, komerczveja dīķos, pirts, slēpju noma. 

Sociālā dienesta sadarbība ar: 

- nevalstiskajām organizācijām: SO” Mozaīka”, „Anemone”, Preiļu novada invalīdu biedrība, 

Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento”; 

- Rēzeknes tehnisko palīglīdzekļu centru; 

- Labklājības ministriju; 

- Bērnu tiesību aizsardzības ministriju; 

- Nodarbinātības valsts aģentūru;  

- SO Viļānu bērnu Invalīdu biedrību „Saulstariņi”; 

- Probācijas dienesta Preiļu nodaļu; 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru; 

- Latvijas Sarkano Krustu; 

- Viduslatgales pārnovadu fondu.  



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 87 

9. NOVADA VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA 

9.1. Riebiņu novada attīstības vispārējs raksturojums 

Riebiņu novads ir tipiska lauku teritorija, kura ir izveidojusies, apvienojoties sešām lauku 

pašvaldībām: 2004.gada 16.novembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu par Riebiņu novada 

izveidošanu, kurā ietilpst: Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, 

Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts. Novada teritorija - 630 km2  - vidēji liels novads Latvijas 

mērogā. 

Teritorijas attīstības indekss (TAI) ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb 

nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas 

pamatrādītāju standartizētās vērtības. Teritorijas attīstības indeksi republikas pilsētām, novadiem un 

plānošanas reģioniem aprēķināti pēc 8 rādītājiem un aprēķinā izmantoti Centrālās Statistikas 

pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu. Pārējie attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie 

dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmuma dienesta, 

Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes 

dienesta. 

Tabula 9.1. Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai nepieciešamie rādītāji un to nozīmības svars (novadiem 

vai republikas pilsētām) 

Nr.  
p.k. 

Rādītājs Svars Datu avots 

1. Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu 
un komercsabiedrību skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

0,25 Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 

2. Bezdarba līmenis, % 0,15 Nodarbinātības valsts aģentūra (reģistrēto 
bezdarbnieku skaits) un CSP (darbspējas 
vecuma iedzīvotāju skaits) 

3. Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju 
kopskaitā, % 

0,1 Labklājības ministrija (trūcīgo personu skaits) 
un CSP (gada vidējais iedzīvotāju skaits) 

4. Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem 

0,05 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 
(kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits) un 
CSP (gada vidējais iedzīvotāju skaits) 

5. Dabiskās kustības saldo uz 1000 
iedzīvotājiem 

0,1 CSP (dabiskās kustības saldo un gada vidējais 
iedzīvotāju skaits) 

6. Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 
iedzīvotājiem 

0,1 CSP (dabiskās kustības saldo un gada vidējais 
iedzīvotāju skaits) 

7. Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma 
uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem 

0,05 CSP (iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma 
un darbspējas vecumā) 

8. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu 
iedzīvotāju, eiro 

0,2 Valsts ieņēmumu dienests (pārskata periodā 
faktiski ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
summa) un CSP (pastāvīgo iedzīvotāju skaits) 

Svaru summa 1,0  

Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūras, www.vraa.gov.lv/lv/analitiska_darbiba/attistibas_indekss/ 

Teritorijas attīstības līmeņa aprēķināšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija 

noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”, 1. pielikumā.  

Atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam Latvijā ir 110 novadu. Pēc 2017.gada datiem 

Riebiņu novada TAI ir -1,101. Negatīvs TAI lielums nozīmē, ka gada laikā Riebiņu novada attīstība ir 

norisinājusies lēnāk nekā vidēji Latvijā. 

TAI, rangs Riebiņu novadam ir nebūtiski uzlabojies salīdzinot ar bāzes gadu – 99.vieta valstī kopumā 

(neskaitot republikas pilsētas). Iedzīvotāju skaits Riebiņu novadā kopumā ir samazinājies par 544 

deklarētajiem iedzīvotājiem pret 2014.gadu, savukārt par 791 iedzīvotājiem pret bāzes gadu. Riebiņu 

novadā bezdarba līmenis ir samazinājies par 5,8% pret bāzes gadu. Ir secināms, ka Riebiņu novada 
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attīstība kopumā vērtējama pozitīvi, jo visu novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāju dinamika ir 

atbilstoša plānotajam (izņemot rādītāju “Iedzīvotāju skaits”). 

Tabula 9.2. Riebiņu novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs Rādītāja vērtība 
bāzes gadā  

Rādītāja 
vērtība 
pārskata gadā 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2018.gadā  

Datu avots 

1 Teritorijas attīstības 
indekss, vieta novadu 
grupā 

-1,148, 102.vieta 
(2011.g.) 

-1,101,99.vieta 
(2017.g.) 

93.vieta VRAA 

2 Iedzīvotāju skaits 6027 
(2012.g.1.jan) 

5236 
(2018.g.1.jan) 

5800 PMLP 

3 Demogrāfiskā slodze 0,527 
(2012.g.1.jan) 

0,480 
(2018.g.1.jan) 

n/a PMLP 

4 Bezdarba līmenis 17,8% 
(2012.g.1.jan) 

12,0% 
(2018.g.1.jan) 

8% NVA 

5 Ekonomiski aktīvo 
statistisko vienību skaits uz 
1000 iedzīvotājiem 

102 
(2012.g.) 

117 
(2016.g) 

n/a CSP 

6 Iedzīvotāju apmierinātība 
ar dzīvi novadā 

aptauja 
70% pozitīvi 

n/a Pozitīvais 
vērtējums, 
nav zemāks par 
70% 

Aptauja 

7 Pašvaldības jaunievedumi 
(par ko lepojas iedzīvotāji) 

0 n/a 10 Pašvaldības 
kvalitatīvs 
pašvērtējums 

 

9.2. Riebiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas 
progress 

Atbilstoši definētajiem mērķiem un prioritātēm ir izstrādāts Attīstības programmas rīcības plāns, kurā 

kopā ir noteikti: 

3 vidējā termiņa prioritātes ar 17 rīcības virzieniem un 59 uzdevumiem: 

- DzV Kvalitatīva dzīves vide / Pamata infrastruktūras izveide ar 10 rīcības virzieniem un 35 

uzdevumiem; 

- EA Daudzveidīga ekonomiskā aktivitāte, ienākumu radīšana ar 4 rīcības virzieniem un 16 

uzdevumiem; 

- EP Efektīva novada pārvaldība ar 3 rīcības virzieniem un 8 uzdevumiem. 
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Tabula 9.3. Rīcības virzieni, pasākumi/aktivitātes un apraksts par katra pasākuma/aktivitātes izpildi atbilstoši iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem 
Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 

periods 

Finanšu  

avoti 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Apraksts par katra 

pasākuma/aktivitātes izpildi atbilstoši 

iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem / 

saskaņa ar 9.5.tab Investīciju projekti 

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

Vidēja termiņa prioritāte - Kvalitatīva dzīves vide(DzV), pamata infrastruktūras izveide  

DzV-1 Mūsdienīga pirmsskolas un vispārējā izglītība, plašs interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājums  

Izglītības iestāžu 

ēku un materiāli 

tehniskās bāzes 

renovācija 

Galēnu pamatskolas renovācija 

Dravnieku pamatskolas renovācija 

Sīļukalna pamatskolas renovācija 

Silajāņu pamatskolas renovācija 

Riebiņu vidusskolas renovācija 

PII „Sprīdītis” renovācija 

Rušonas pamatskolas sporta zāles renovācija 

Dome, 

izglītības 

iestāde 

2012-

2014 

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets (PB), 

valsts budžets 

(VB) 

Veikta 6 izglītības iestāžu 

renovācija, palielināta 

energoefektivitāte 

7 Enerģijas patēriņa 

samazināšana apkures un 

apgaismojuma nodrošināšanai 

Riebiņu vidusskolā 

 Visu iestāžu IKT (informācijas komunikāciju 

tehnoloģijas) attīstīšana 

Izglītības 

iestāde 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

Paaugstināta pieejamība IKT Tiek pildīts. 

Skolu tīkla 

attīstīšana 

Novada izglītības attīstības stratēģijas izstrāde, 

atbilstoši novada attīstības programmā definētajai 

pašvaldības izglītības politikai un vietu unikālajām 

priekšrocībām un vērtībām 

Dome, 

izglītības 

iestāde 

2012 ES fondi, PB Izstrādāta novada izglītības 

attīstība stratēģija 

Izpildīts. 

Pamatskolu 

darbības 

optimizācija 

Sociālā atbalsta, kultūras un izglītības centri 

Jaunu mācību programmu attīstīšana, t.sk. bērniem ar 

dažādiem spēju līmeņiem 

Izglītības piedāvājuma attīstīšana 

Sadarbība savstarpēji 

Sadarbība ar uzņēmējiem, NVO, finanšu institūcijām 

Dome, 

izglītības 

iestāde 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Uz skolu bāzes izveidoti 

daudzfunkcionālie centri. 

Izstrādātas un licenzētas jaunas 

mācību programmas. 

Izveidots efektīvs sadarbības 

mehānisms ar uzņēmējiem, 

NVO un citām institūcijām. 

Daļēji izpildīts. 

Atbalsts 

pedagogiem 

Kvalifikācijas celšana un sadarbības veicināšana 

Kvalifikācijas paaugstināšana IKT lietošanas jomā 

Kvalifikācijas paaugstināšana iekļaujošās izglītības 

jomā 

Dome, 

izglītības 

iestāde 

2012-

2014 

ES fondi, PB Nodrošināti kvalifikācijas 

celšanas pasākumi (kursi, 

semināri u.c.) novada 

pedagogiem 

Tiek pildīts. 

Bērnu un jauniešu 

interešu izglītības 

piedāvājuma un 

nodrošinājuma 

Novada talantīgo bērnu (sports, mūzika, māksla) 

atbalstīšana 

Mūzikas un mākslas skolas filiāles izveide sadarbībā ar 

Preiļu novadu  

Dome, 

izglītības 

iestāde 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO 

Izveidota novada talantīgo 

bērnu atbalsta sistēma 

(apbalvojumi, stipendijas, 

pabalsti u.c.) 

16 Riebiņu novada jauniešu 

iniciatīvu centra “PAKĀPIENI“ 

izveide 

31 Riebiņu novada jaunatnes 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 

periods 

Finanšu  

avoti 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Apraksts par katra 

pasākuma/aktivitātes izpildi atbilstoši 

iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem / 

saskaņa ar 9.5.tab Investīciju projekti 

attīstīšana Jauniešu centra izveide, aktīvu jauniešu piesaiste, 

veidojot jauniešu organizācijas. 

Izveidota novada sporta skola. 

izveidota mūzikas un mākslas 

skolas filiāle. 

iniciatīvas centra „Pakāpieni” 

izveide 

Mūžizglītības 

sistēmas izveide 

Mūžizglītības pārvaldības modeļa izveide 

Sociālā atbalsta, kultūras un izglītības centri 

Vajadzību novērtējums/piedāvājuma izstrāde 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Izveidots novada mūžizglītības 

centrs. Veikts novada un 

kaimiņu novadu iedzīvotāju 

mūžizglītības novērtējums (1x 

gadā). Realizētas mūžizglītības 

programmas. 

Daļēji ir izpildīts. 

Iedzīvotājiem pieejamas ESF 

programmas 

Izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošana 

Iestāžu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana 

 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

Veikta izglītības iestādes 

materiāli tehniskās bāzes 

atjaunošana. 

12  Skolas auglis 

15 Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs 

25 Skolas auglis 

35 Skolas auglis 

DzV-2 Bagātīga kultūras dzīve  

Kultūras namu 

infrastruktūras 

renovācija 

Riebiņu kultūras nams 

Gailīšu kultūras nama remonts 

Rušonu Tautas nams – jauna zāle (250 vietas) 

Galēnu kultūras nams 

Sīļukalna kultūras nama remonts 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Veikta 5 kultūras namu 

renovācija 

3 Riebiņu kultūras centra 

pārbūve, 

8 Mēbeļu un  inventāra iegāde 

Riebiņu novada Sīļukalna pagasta 

kultūras nama labiekārtošanai 

38 Gaismas aparatūras iegāde 

Riebiņu novada kultūras namiem 

Riebiņu estrādes 

teritorijas 

labiekārtošana 

Teritorijas labiekārtošanas projekts Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

Veikta apkārtnes labiekārtošana Meža attīstības fonda ietvaros 

pakāpeniski tiek labiekārtots. 

Bibliotēku 

renovācija un 

modernizācija 

Riebiņu bibliotēkas paplašināšana 

Pieslēgums bibliotēku informācijas sistēmai ALISE 

(Pieniņi, Silajāņi, Sīļukalns) 

Bibliotēku grāmatu fonda atjaunošana 

Nepieciešamo preses izdevumu ikgadējās abonēšanas 

nodrošināšana 

Novada dome, 

bibliotēka 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Pieejami bibliotēku sniegtie 

pakalpojumi 

Paplašināts bibliotēku 

literatūras fonds 

2 Riebiņu bibliotēkas ēkas 

pārbūve, informatīva apgāde un 

iekļaušanās Valsts vienotā 

bibliotēku informācijas sistēmā. 
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Audiogrāmatu iegāde 

Kultūras dzīves 

piedāvājumu 

kvalitātes 

paaugstināšana 

Piedāvājumu dažādošana 

Iedzīvotāju jaunrades iespēju paplašināšana 

Kultūrvidi veidojošo iestāžu personāla kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Daudzveidīgs, aktīvas kultūras 

dzīves piedāvājums 

10 Tautas tērpu iegāde Riebiņu 

novada Riebiņu vidusskolas 

folkloras kopai "Jumalēni" un 

deju kolektīviem 

18 Koncertprogramma Dainis 

Skutelis, Olga Rajecka, Ieva 

Kerevica 

26 Tautas tērpu komplektu 

iegāde Riebiņu KC deju 

kolektīvam ”Strūga” 

DzV-3Pilnvērtīgas aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas  

Esošo sporta būvju 

saglabāšana, 

modernizēšana un 

efektīva 

izmantošana 

Skolu sporta zāļu, laukumu un slēpošanas trašu 

renovācija 

Stabulnieku stadiona pārbūve 

Pludmales volejbola laukumu paplašināšana un 

teritorijas labiekārtošana Riebiņu parkā 

Sporta materiāli tehniskās bāzes atjaunošana 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Veikta skolas sporta objektu 

renovācija. 

Rekonstruēts Stabulnieku 

stadions. 

Izbūvēts pludmales volejbola 

laukums un blakus esošs 

atpūtas laukums un bērnu 

rotaļu laukums Riebiņu parkā. 

Atjaunota sporta objektu 

materiāli tehniskā bāze (sporta 

spēļu inventārs u.c.) 

34 Sporta inventāra un 

aprīkojuma iegāde sporta stundu 

kvalitātes uzlabošanai Riebiņu 

novada izglītības iestādēs 

Tautas sporta 

attīstīšana 

Sporta laukumu izbūve Riebiņu centrā (strītbols, 

badmintons, teniss) 

Sporta laukumi un trases (sporta spēles, nūjošana, 

slēpošana, velo) 

Novada sacensības 

Starpnovadu / starptautiskās sacensības 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Izbūvēti sporta objekti Riebiņu 

centrā. 

Organizētas novada un 

starpnovadu  sporta sacensības. 

Novada sporta komandu dalība 

starpnovadu un starptautiskās 

sacensībās 

Daļēji izpildīts. 

11 Piepūšamo atrakciju iegāde 

“Sagādā svētkus sev un bērniem” 

Veselīga 

dzīvesveida 

Novada Sporta dienu organizēšana 

Iedzīvotāju izglītošanas pasākumi 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

Organizētas novada vasaras un 

ziemas  Sporta dienas. 

1 Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana Latvijas un 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 92 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 

periods 

Finanšu  

avoti 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Apraksts par katra 

pasākuma/aktivitātes izpildi atbilstoši 

iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem / 

saskaņa ar 9.5.tab Investīciju projekti 

veicināšana  Veikti iedzīvotāju izglītošanas 

pasākumi 

Baltkrievijas pierobežu reģionos 

51 Veselības veicināšanas un 

slimības profilakses pakalpojumu 

uzlabošanas pasākumi Riebiņu 

novadā, 1. kārta 

DzV-4  Kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe  

Veselības aprūpes 

iestāžu 

infrastruktūras 

nodrošinājuma 

attīstīšana 

Feldšeru – vecmāšu punktu izveide 

Zobārstniecības  pakalpojumu nodrošināšana 

sadarbībā ar Latgales Mutes veselības centru 

Dome 2012-

2014 

ES fondi, PB,  

VB 

 

Izveidoti feldšeru – vecmāšu 

punkti pagastos. 

Izveidots sadarbības mehānisms 

ar Latgales Mutes veselības 

centru 

Daļēji izpildīts. 

 

DzV-4 Dažādi sociālie pakalpojumi un palīdzība  

Sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēju 

infrastruktūras 

renovācija 

SAC „Rušona” paplašināšana Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

Veikta SAC  „Rušona” blakus 

esošās ēkas pārbūve un 

pielāgošana SAC funkciju 

pildīšanai 

Ir īstenots. 

36 Specializētā autotransporta 

iegāde Riebiņu novada sociālā 

dienesta vajadzībām 

Jaunu sociālo 

pakalpojumu 

attīstīšana 

Aprūpes mājās pakalpojums / mobilā brigāde 

sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem 

Atbalsta grupu izveide (bezdarbnieki, ģimenes ar 

atkarībām, cilvēki ar invaliditāti u.c.) 

Sociālais atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti (tehniskie 

palīglīdzekļi, psihologs, darbnīcas, vasaras nometnes 

bērniem, transports) 

Sociālais atbalsts ģimenēm krīzes situācijās (atbalsta 

grupas, vecāku skolas, psihologs 

Sociālais atbalsts veciem cilvēkiem (ergo/ 

fizioterapeits, pirmspensijas vecuma cilvēku 

pārkvalifikācija) 

Sociālais atbalsts cilvēkiem ar atkarību problēmām 

(terapeitiskās atbalsta grupas, psihologs / narkologs, 

ALANON grupas, prevences pasākumi skolās) 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Nodrošināts aprūpes mājās 

pakalpojums xx klientiem. 

Izveidota mobilā sociālās un 

medicīniskās aprūpes brigāde. 

Sniegti sociālā atbalsta 

pakalpojumi mērķa grupu 

klientiem.  

Izstrādāta un realizēta „Drošības 

pogas” pakalpojuma sistēma. 

Organizēti sociālā atbalsta 

pasākumi bērniem un 

jauniešiem. 

Tiek īstenots. 

47 Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā. 
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Sociālais atbalsts bērniem un jauniešiem (brīvais laiks, 

vasaras nometnes, radošās darbnīcas, darba prasmes, 

psihologs)  

Sociālais atbalsts bezdarbniekiem 

„Drošības pogas” pakalpojums 

Sociālo dzīvokļu 

attīstība 

Esošā ēku fonda pielāgošana sociālo dzīvokļu 

vajadzībām 

Dome, 

sociālais 

dienests 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB 

Izveidoti 12 sociālie dzīvokļi Tiek īstenots. 

Sadarbības 

veicināšana ar 

izglītības iestādēm 

Vecāku iesaiste 

Sociālā pedagoga pakalpojumu nodrošināšana 

 

Dome, 

sociālais 

dienests, 

izglītības 

iestāde 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Izveidota izglītības iestāžu 

speciālistu, bērnu vecāku un 

sociālā dienesta sadarbības 

mehānisms 

Tiek īstenots. 

Atbalsts 

sociālajiem 

darbiniekiem 

Tālākizglītība un supervīzija Dome, 

sociālais 

dienests 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

NVO, VB 

 

Apmeklēti sociālo darbinieku 

tālākizglītības pasākumi (180 

stundas) 

Nodrošināta supervīzija sociālā 

darba speciālistiem (200 

stundas) 

 

DzV-5 Iedzīvotāju mobilitātes nodrošinājums  

Autoceļu seguma 

kvalitātes 

uzlabošana  

Asfalta segums līdz visiem pagastu centriem 

Valsts autoceļu seguma kvalitātes uzlabošana  

Pašvaldību autoceļu grants un asfalta seguma 

uzlabošana (skat. prioritāro ceļa posmu sarakstu)  

Ceļu uzturēšana visās sezonās 

Novada dome, 

VAS Latvijas 

valsts ceļi 

 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB 

Palielinājies kvalitatīvu ceļu km 

skaits ar asfalta un grants 

segumu  

43 Riebiņu novada Silajāņu 

pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 

9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži 

km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – 

Kotlerova km 1.20 – 2.10 

pārbūve 

44 Riebiņu novada Riebiņu 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 

7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-

3,420 pārbūve 

45 Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības autoceļa 
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Nr.20 Kliškovas-Sedeži-Stupāni 

km 0.00-1.10 un Nr.42 Kliškovas-

Sedeži km 1.76-2.46 pārbūve 

46 Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 

35 Lubāni – Spuldzeņi – Rušona 

km 0.00 – 1.82 pārbūve 

Pārvietošanās 

iespēju 

daudzveidība un 

savienojamība 

 

Sabiedriskā transporta pārvadājumu pieejamība 

Skolēnu autobusu plašāka izmantošana 

Kopīgas pārvietošanās stimulēšana („dalītās 

automašīnas”, kopīgi braucieni, sīkkravu pārvadājumi, 

IKT pielietošana) 

Pilotprojektu realizācija 

(autobuss+ritenis+automašīna) 

Savienojumu nodrošinājums braucieniem uz pilsētām 

Novada dome, 

Satiksmes 

ministrija (SM), 

Latgales 

plānošanas 

reģions (LPR) 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Nodrošinātas mobilitātes 

iespējas novada ietvaros un 

saikne ar pilsētām, cilvēku un 

preču pārvadāšanai 

Daļēji izpildīts. 

 

Droša satiksme Satiksmes drošības uzlabošanas projektu realizācija 

Sīļukalnā, Galēnos, Stabulniekos, Riebiņos un Kastīrē 

Satiksmes drošības pasākumi Gaiļmuižā 

Novada dome, 

Satiksmes 

ministrija (SM) 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, 

Nodrošināta satiksmes drošība 

novada apdzīvotajās vietās 

Daļēji izpildīts. 

 

Veloceliņu tīkla 

attīstība 

Veloceliņa Riebiņi-Preiļi izbūve 

Veloceliņa Polkorona-Stabulnieki izbūve (savienojot ar  

sabiedrisko transportu/velosipēdu novietni) 

Veloceliņa Aglonas stacija-Kastīre (Bašķi) 

Veloceliņa ierīkošana Preiļi-Gaiļmuiža 

Atpūtas veloceliņi ap Kaučera un Salmeja ezeriem 

Novada dome, 

Satiksmes 

ministrija (SM) 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, 

Nodrošinātas alternatīvas 

pārvietošanās iespējas un 

novada pievilcība tūrismam 

Līdz šim nav realizēts. 

DzV-6Kvalitatīva ūdenssaimniecība un atkritumu saimniecība, centralizētā siltumapgāde  

Ūdenssaimniecības 

pilnveidošana 

Uzsākto projektu ieviešana un jaunu projektu 

sagatavošana (nākamajā kārtā Stabulnieki, Bašķi un 

Riebiņu ciema tīklu paplašināšana; nākamie - 

Sīļukalns, Kastīre, Silajāņi)  

Alternatīvās ūdensapgādes risinājumu izpēte 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB 

Uzlabota dzeramā ūdens 

kvalitāte un samazināts 

virszemes ūdensobjektu 

piesārņojums; izbūvētas jaunas 

ŪK sistēmas novada ciemu 

teritorijās 

17 Ūdenssaimniecības attīstība 

Riebiņu novada Riebiņu ciemā II 

kārta” 

Atkritumu Atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošana Novada dome 2012- ES fondi, PB, Pilnveidota atkritumu  
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saimniecības 

uzlabošana 

(savākt vairāk, šķirot vairāk, noglabāt mazāk) 

Iedzīvotāju informēšana 

2014 VB savākšanas un šķirošanas 

sistēma 

 

Centralizētās 

siltumapgādes 

risinājumi 

Siltināšanas un energoefektivitātes pasākumi 

Patērētāju skaita palielināšana pie esošajām CSS  

Privāto pakalpojumu sniedzēju darbības atbalsts 

Riebiņu ciemā 

Novada dome 2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB 

Nodrošināta energoefektivitāte 

un vietējo resursu izmantošana 

siltumapgādē 

 

DzV-7  Pievilcīga publiskā ārtelpa  

Publisko teritoriju 

labiekārtošana 

 

Publiski pieejamu atpūtas vietu pie ūdeņiem 

ierīkošana: Kastīrē pie Jašas ezera; pie Bicānu ezera 

pie Feimankas Silajāņos; pie Zolvas ezera; pie Ceperu 

ezera;  pie Salmeja ezera – Gaiļmuižā - sadarbībā ar 

privātajiem; (pašvaldībai  pieder ezers un salas, bet 

nepieder  teritorijas pie ezera) 

Ciemu centru kompleksie labiekārtojuma projekti, 

t.sk. kontekstā ar vēsturisko muižu teritorijām:  

Riebiņi  -centra krustojuma un stāvlaukumu pārbūve;  

Feimankas  un muižas parka dīķu  pārbūve;  

Riebiņu muižas kompleksa - kultūras pieminekļa ind. 

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrāde; 

aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu  izstrāde 

Galēni- Galēnu muižas kompleksa attīstība – muižas 

apbūve iekļauta valsts kultūras pieminekļu saraksta 

projektā;    

kultūras pieminekļa individuālās aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) izstrāde;  

aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu izstrāde 

Kastīre– kontekstā ar vēsturiskā muižas parku un 

Jašas ezera piekrasti pie Rušonas pamatskolas 

labiekārtošanu; Feimankas krasta labiekārtošana. 

Gaiļmuiža – kontekstā ar velotaku ap Salmeja ezeru; 

piekļuve  Salmeja ezeram. 

Novada dome, 

LVC, LVM, LPR 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB 

Izveidotas  publiski pieejamas 

atpūtas vietas pie ūdeņiem, 

nodrošinātas iedzīvotāju aktīvās 

atpūtas iespējas; uzlabota 

ārtelpas kvalitāte, realizēti 

kompleksi labiekārtojuma 

projekti ciemu centros; 

sagatavoti aizsardzības un 

apsaimniekošanas pasākumi 

bijušo muižu teritorijām  

Pasākums izpildīts: 

4 Trešais solis Eiroreģiona „Ezeru 

zeme” stratēģijai; 

5 Pilsētu dīķu ekoloģiskā stāvokļa 

atjaunošana 

9 Riebiņu novada kapsētu 

teritoriju labiekārtošana 

13 Pasākuma "Meža dienas 

2014" norises nodrošināšana 

Projektā “Sakoptai videi Riebiņos 

sakām – JĀ!” 

28 Meža dienu “Kopā nākotnes 

mežam!” projekts ”Sakopta vide- 

draudzīga vide!” - Geļenovas 

parkā 

39 Meža dienas 2016 - Soliņu 

uzstādīšana Galēnu muižas parkā 

40 Mazo grantu projekti 

“Ieguldīsim savu darbu novada 

attīstībā” - Riebiņu novada 

biedrības, iniciatīvas grupas ir 

sakopušas kapsētas, 

labiekārtojušas centra teritorijas 

un lūgšanu namus. 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 96 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 

periods 

Finanšu  

avoti 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Apraksts par katra 

pasākuma/aktivitātes izpildi atbilstoši 

iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem / 

saskaņa ar 9.5.tab Investīciju projekti 

Pieniņos – taka un atpūtas vieta pie Pieniņu ezera 

Polkorona- bijušās muižas vietas izpēte un 

priekšlikumu labiekārtojuma projektam.   

DzV-8 Moderni sakari  

Stabila un ātra 

interneta 

pieejamība visā 

novada teritorijā 

Stabila un ātra interneta pieejamība visā novada 

teritorijā 

Bezmaksas bezvadu interneta pieejamība visos 

novada centros 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Novada dome 

un IPS 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB 

Nodrošināts nepārtraukts, ātrs 

un kvalitatīvs internets visā 

novada teritorijā; iespējas 

dažādu IKT risinājumu 

pielietošanai 

24 Internets ikvienam Riebiņu 

novada iedzīvotājam 

Mobilo sakaru 

pieejamība visā 

novada teritorijā 

Sadarbība ar mobilajiem operatoriem tīkla 

nodrošināšanā 

Novada dome 

un 

pakalpojumu 

sniedzēji 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB 

Nodrošināts kvalitatīvs 

pārklājums visā novada 

teritorijā; iespējas dažādu IKT 

risinājumu pielietošanai  

 

DzV-9 Vides kvalitātes saglabāšana   

Novada ūdeņu 

kvalitātes 

nodrošināšana  

Pasākums pazemes ūdeņu resursu aizsardzības 

uzlabošanai  artēzisko urbumu  stāvokļa apzināšanai 

un  piesārņojuma risku novēršanai 

Pasākumi virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai.  

Novada dome, 

RVP 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB 

Uzlabota vides kvalitāte novadā,    

Ainavisko vērtību 

izkopšana 

Degradēto teritoriju  sakārtošana 

Derīgo izrakteņu resursu  ilgtspējīga izmantošana un 

ainavas sakārtošana 

   sakoptas ainaviskās vērtības un 

nodrošināta resursu ilgtspējīga 

izmantošana 

Daļēji tiek realizēti. 

ĪADT ilgtspējīga 

izmantošana 

Aizsargājamo ainavu apvidus "Kaučers" izcilība: Dabas 

aizsardzības plānā paredzēto pasākumu realizācija, t. 

sk.: 

Salmeja ezera krastu sakopšana un uzraudzība 

Rekreācijas vietu izveide (paredzēt atpūtas vietas 

kapacitāti atkarībā no cilvēku pieplūdumu) 

3 vietas  pie Salmeja ezera ( 2 uz privātas zemes, 1 uz 

pašvaldības (uz DR no Tišas) 

1 pie Kaučera ezera D pusē (privāta zeme) 

2 pie Stupānu ezera (privātas zemes) 

1 pie Limaņu ezera (privāta zeme) 

   Nodrošināta ĪADT aizsardzības 

un apsaimniekošanas pasākumu 

realizācija, izbūvējot 7 atpūtas 

vietas un laivu piestātnes ezeru 

krastos  

27 Dabas aizsardzības plānu 

izstrāde DL “Rušonu ezera salas” 

un “Lielais Pelečāres purvs”, un 

dabas aizsardzības plāna 

aktualizēšana DL „Jašas-Bicānu 

ezers”” 

Tiek īstenots. 
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 ĪADT dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” DAP 

(2005. gada līdz 2015. gadam) paredzētie pasākumi: 

izveidot labiekārtotas laivu piestātnes Jašas un Bicānu 

ezera krastos; labiekārtot 

pludmali Jašas ezera DR krasta pie laivu piestātnes 

(Kastīre) 

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

Vidēja termiņa prioritāte (EA) - daudzveidīga ekonomiskā aktivitāte, ienākumu radīšana  

EA-1Tūrisma attīstība  

Velotūrisma 

maršrutu 

veidošana 

 

Atbalsts velotūrisma pakalpojumu sniedzējiem – 

velosipēdu nomas punkti, remontdarbnīcas, tīklojums 

Veloceliņu izbūve (skat. DzV-5) 

Velomaršrutu izveide (marķēšana dabā un karšu 

izveide): Ap Bicānu un Jašas ezeriem, Ap Salmeja 

ezeru  (Tišas baznīca, vecticībnieku sādžā; atpūtas 

vietas pie Salmeja); Kaučera  ainavu apvidū  

Pastaru vējdzirnavas – bijusī Polkoronas muiža – 

Stabulnieki – Ceperu ezers – Lomi 

Vecticībnieku  sādžas -  Indānu dabas taka – Galēnu 

muiža 

Pie Rušona (sadarbībā ar Aglonas novadu) 

Velomaršrutu popularizēšana (internets, masu mediji, 

sociālie tīkli, masu velobraucienu organizēšana) 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Izveidoti 3 jauni velomaršruti, 

publicētas 5000 kartes, radītas 

iespējas ienākumu gūšanai 

(vismaz 10 jaunas darbavietas), 

saistot vienā piedāvājumā 

esošos apskates objektus; 

veselīga dzīvesveida 

popularizēšana  

Vāji realizēts. 

Ūdenstūrisma 

maršrutu 

veidošana 

 

Ūdenstūrisma maršruts Jašas ezers - Zolvas ezers 

izveide (piestātnes, atpūtas vietas, kempingi utt.) 

Jaunu ūdens tūrisma maršrutu izstrāde un ūdens 

tūrisma infrastruktūras atjaunošana  

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Izveidots jauns ūdenstūrisma 

maršruts, labiekārtotas 2 

piestātnes, 1 atpūtas vieta, 

izveidots kempings 

53 Attīstīt reģiona pievilcību 

kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas 

vietas pie ūdens objektiem, 

izveidot jaunus eko-tūrisma 

produktus un pakalpojumus, 

tādējādi palielinot Programmas 

teritorijas apmeklētāju skaitu 

Muzeju un 

apskates objektu 

Gaiļmuižas kompleksa izveide (skat. stratēģisko 

projektu aprakstu)  

Novada dome 

sadarbībā ar 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

Tūristu piesaiste teritorijai, 

ienākumu radīšanas iespējas, 

Realizēts vienīgi Mūka muzejs. 
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izveide 

 

Latgales Gleznu un Keramikas galerijas izveide (skat. 

stratēģisko projektu aprakstu)  

R. Mūka muzeja darbības paplašināšana (skat. 

stratēģisko projektu aprakstu) 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

investīcijas, 

privātpersonas 

dabas un kultūrvēstures 

apvienošana vienotā 

piedāvājumā; radīti 3 unikāli 

Latgales mēroga objekti  

Dabas-

piedzīvojumu 

takas 

 

Takas izveide Silajāņos ( saistībā ar Silajāņu keramikas 

skolas vēsturi)  

Indānu takas pilnveidošana Galēnos (atpūtas vietas, 

teatralizēti uzvedumi, u.c.) 

Kājnieku taku tīkls Kaučera un Salmeja ezeru apkārtnē 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Izveidoti 2 jauni apmeklētāju 

piesaistes objekti, iesaistīti 30 

vietējie iedzīvotāji  

Vāji realizēts. 

Kultūrvēsturiskais 

mantojums 

 

Silajāņu keramikas skolas vārda popularizēšana, 

projektu realizēšana un sadarbība ar keramiķiem 

Preiļos (Latgales mākslas galerijas ietvaros) 

Vecticībnieku teritorijas – vēsture un tradīcijas 

mūsdienās – izziņas maršruta izveide 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 

izmantošana ienākumu 

radīšanai; izziņas tūrisma 

sekmēšana 

14 Mazo grantu projektu 

konkursam „Seno amatu prasmju 

saglabāšana, jaunu tūrisma 

produktu radīšana, tūrisma 

aktivitāšu veicināšana Riebiņu 

novadā” 

Pasākumu tūrisma 

attīstība un 

kompleksa 

piedāvājuma 

veidošana 

 

Ikgadēju liela mēroga festivālu organizēšana (saistībā 

ar esošajiem un jaunizveidotajiem objektiem, slaveno 

novadnieku vārdiem (R.Mūks, J.Streičs, J.Ivanovs, 

novada svētki, u.c.) 

Iestāžu telpu izmantošana semināriem, konferencēm, 

sanāksmēm, u.c. 

Sporta spēļu organizēšanas uzņēmumiem un 

organizācijām un Galēnu sporta zāles piedāvājums 

Sīļukalna kluba izmantošana festivāliem, koncertiem, 

u.c. 

Pasākumu komercializēšana (sporta, kultūras, novada 

svētku, u.c.) 

Sadarbība ar  Leļļu muzeju Preiļos (informācijas 

izplatīšana, velo maršrutu sākums) 

Hosteļa izbūve Riebiņu novadā  

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Tūristu un pasākumu 

apmeklētāju piesaiste novadam; 

ienākumu ģenerēšana; 

uzņēmējdarbības iespējas 

Tiek īstenots. 

EA-2 Dabas resursu izmantošana un ražošanas attīstība  

Ražošanas Ražošanas teritoriju piedāvājums uzņēmējiem Novada dome 2012- ES fondi, PB, Uzņēmēju piesaiste novada Daļēji izpildīts. 
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teritoriju attīstība 

 

Infrastruktūras nodrošinājums un uzlabošana 

ražošanas teritorijām, kuras atzīmētas teritorijas 

plānojumā 

Ceļu stāvoklis un uzturēšanas kvalitāte līdz ražošanas 

uzņēmumiem (t.sk. Aglonas stacijas apkārtne – bijusī 

Lauktehnika).  

Asfalta segums līdz visiem pagastu centriem. 

Jaunu ražošanas teritoriju izveide (iepretī Varakļānu 

dzelzceļa stacijai) 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2014 VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

teritorijai; atbalsts darbavietu 

radīšanai un investīcijām; 

realizēto PPP projektu skaits; 

ceļu km ar asfalta segumu 

Lauksaimnieciskā 

darbības 

nostiprināšana 

 

Teritoriju pieejamības nodrošinājums (ceļi, plānojuma 

risinājumi, transports); sadarbības veicināšana  

Mājražošanas iespēju popularizēšana 

Vietējās produkcijas iepirkšana un popularizēšana 

Latgaliskais dzīvesveids un tā popularizēšana 

Riebiņu tirgus un Preiļu tirgus kā lauksaimniecības 

produkcijas un amatnieku izstrādājumu noieta vieta 

(sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību; liels 

gadatirgus reizi mēnesī) 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Stabils lauksaimnieku skaits 

novadā; apsaimniekotas un 

apkoptas teritorijas; raksturīgā 

dzīvesveida un ainavu 

saglabāšana 

Iespēju robežās tiek īstenots. 

Pilnvērtīga meža 

resursu 

izmantošana  

 

 

Pastaigu taku un veloceliņu ierīkošana 

Dziļākas koksnes pārstrādes sekmēšana 

Ogu un sēņu ieguves atbalsts, pārstrādes un 

mājražošanas veicināšana 

Sadarbība ar LVM 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Meža resursu izmantošana  

Ūdeņu un 

ūdensmalu 

izmantošana  

 

Ezeru ekspluatācijas noteikumu izstrāde 

Investīciju piesaiste pašvaldības īpašumiem 

Zivju resursi, makšķerēšanas sacensības, licences  

Dziedniecisko pakalpojumu popularizēšana (pirts, 

masāžas, dabīgā Latgales SPA veidošana) 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Latgales dabiskās priekšrocības 

– ezeru izmantošana; izveidoti 

ekspluatācijas noteikumi; 

iespēju radīšana 

uzņēmējdarbībai 

 

19 Zivju resursu krājumu 

pavairošana Riebiņu novada 

Rušonas pagasta Eikša ezerā; 

20 Materiāli tehnisko līdzekļu 

iegāde zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem Riebiņu novada 

ezeros 

21 Materiāli tehnisko līdzekļu 

iegāde Riebiņu novada 
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kārtībniekiem 

32 Zivju resursu atražošanas 

pasākumu īstenošana Riebiņu 

novada Kategrades un Bicānu 

ezeros 

33 Zivju resursu aizsardzības 

pasākumu pilnveidošana Riebiņu 

novada ūdenstilpnēs, kurās 

notiek licencētā makšķerēšana 

41 Zandarta mazuļu iegāde un 

ielaišana Riebiņu novada Salmeja 

ezerā, Kaučera ezerā un Jāšezerā 

42 Materiāli tehnisko līdzekļu 

iegāde zivju resursu aizsardzības 

uzlabošanai Riebiņu novada 

ūdenstilpnēs 

55 “Rušonas ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrāde” 

57 Sabiedrības informēšanas 

pasākumu nodrošināšana 

Riebiņu novada 

EA-3 Daudzveidīgas uzņēmējdarbības formas  

Sociālā 

uzņēmējdarbība 

 

Iesaistīšanās projektos un to iniciācija 

nelielos, bet izcili skanīgos un neparastos projektus – 

nelielus, bet īpašus (piemērs – veļasmašīna Sīļukalnā)  

Atbalsts nevalstiskajam sektoram projektu 

pieteikumu gatavošanā 

Sporta sacensības un notikumi  

(mazā un mikro biznesa attīstība,) 

Pasākumi, kas vērti uz sociālo palīdzību, 

pakalpojumiem ģimenēm, bērniem, aprūpi 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Izveidoti jauni sociālie 

uzņēmumi novadā, dažādotas 

iespējas ienākumu radīšanai; 

atbalstīts nevalstiskais sektors; 

radīt darba vietas; 

attīstītas prasmes un 

sniegtas  bezdarbniekiem un 

maznodrošinātajiem iespējas 

pilnvērtīgi iesaistīties sociālajā 

6 Ilgtspējīga pilsētu un reģionu 

sadarbības tīkla jaunatnes 

bezdarba problēmu risināšanai 

izveide. 

50 PROTI un DARI! - Motivēt un 

aktivizēt jauniešus vecumā no 15 

līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri 

nemācās, nestrādā vai neapgūst 

arodu un nav reģistrēti NVA kā 
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Sociālā loģistika, izglītības u.c. sociālās sfēras 

pakalpojumi un to pieejamība 

un saimnieciskajā dzīvē bezdarbnieki. 

52 Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences 

pilnveide” 

Uzņēmēju 

piesaiste teritorijai 

 

Uzņēmējdarbības atbalsta fonda izveide (sadarbībā ar 

finanšu institūcijām) 

Veiksmīgie piemēri un to popularizēšana 

Novada gada uzņēmējs – īpašu kategorija starp gada 

balvām. 

Telpu, zemju un ūdeņu teritoriju piedāvājums 

mērķinvestīcijām 

PPP projektu realizācija (kultūras nams, SAC, ezeru 

apsaimniekošana, apkures sistēmas) 

Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa izmantošana 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

izveidots atbalsta fonds; gada 

uzņēmēja balva; uzņēmīgo 

cilvēku skaita pieaugums; 

izveidota sadarbība ar 3 finanšu 

institūcijām 

48 Komercdarbības teritoriju un 

to nepieciešamās publiskās 

infrastruktūras attīstība Riebiņu 

novada Galēnu pagastā 

49 Komercdarbības atbalstam 

paredzētās publiskās 

infrastruktūras attīstība 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu 

novadā 

Informatīvais 

atbalsts un 

kooperācija 

Uzņēmēju sadarbība ar skolām (uzņēmējdarbības 

izglītība, prasmju attīstība) 

Uzņēmumu informatīvais atbalsts (informācija mājas 

lapā, semināri, sapulces)  

Kopēji loģistikas pakalpojumi, saistībā ar ražošanas 

teritorijām 

Novada svētki kā notikums un vienojošs pasākums.  

 „Iespējamā misija Riebiņu novadā” 

Ārpakalpojumi papildus finansējuma piesaistē   

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Uzņēmējdarbības izglītības 

pasākumi, sadarbības projektu 

skaits; informatīvo semināru 

skaits; notikumi 

Daļēji tika izpildīts. 

EA4 - Mobilo tehnoloģiju un interneta izmantošana  

Interneta 

lietošanas 

apmācību 

programmas 

iedzīvotājiem  

 

Sadarbība ar skolām un bibliotēkām 

Labo piemēru popularizēšana 

Apmācības pārdošanai internetā (Etsy, e-bay, 

specializētie veikali, interneta bankas izmantošanas kā 

pirmais solis) 

Mobilā bibliotēka 

Pagastu / starpnovadu videokonferences 

Tālmācība mūžizglītībā (distantlearning) 

Novada dome 

sadarbībā ar 

IKT sfēras 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

apmācīto cilvēku skaits; jaunu 

uzņēmumu izveide; 
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Transporta SMS centrs 

e-darba vietas  

Intranets / digitālais dialogs (skolas, pašvaldība, 

bibliotēkas, iedzīvotāji) 

Iedzīvotāju savstarpējo pakalpojumu bartera birža 

Sadzīves priekšmetu apmaiņas punkts 

Skolēnu digitālais portfolio 

Izgudrojumu balva 

 

Sadarbībā ar Preiļu novada un Viļānu novada domi un 

bankām ikmēneša konkurss – interneta izmantošana 

lauku teritorijā (mērķis – kļūt par Latvijas mēroga 

pasākumu) 

Novada dome 

sadarbībā ar 

IKT sfēras 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

jaunu ideju skaits; iesaistīto 

cilvēku skaits;   

Netika īstenots. 

SM3 Demokrātiska, iekļaujoša, līdzdarbošanās un atbildības sabiedrība  

Vidēja termiņa prioritāte - Efektīva novadapārvaldība (EP)  

EP-1 Pakalpojumu pieejamība - iedzīvotājiem tuva pašvaldība   

Daudzfunkcionālo 

centru izveide 

pagastu centros 

 

Koncepcijas izveide (risinājumi 6 pagastu centriem, 

balstoties uz NĪ inventarizāciju un vietas īpašajām 

priekšrocībām) 

Vienas pieejas principa ieviešana (vienas pieturas 

aģentūras izveide) 

Projektu grupas izveide (katrā centrā darbojas 

projektu cilvēks, kurš atbalsta projektu sagatavošanu 

NVO un iestādēm, uzņēmējiem) 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012 ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Uzlabota pakalpojumu 

pieejamība un radīta izmaksu 

efektivitāte 

Netika īstenots. 

E-pārvaldes 

ieviešana 

 

Novada domes un pašvaldības iestāžu darbavietu 

aprīkojums (datoraprīkojuma iegāde, datortīklu 

izveide) 

Informācijas sistēmu ieviešana 

Darbinieku apmācības 

E-pakalpojumu ieviešana 

E-paraksta popularizēšana  

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm 

2012 ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Uzlabota pakalpojumu 

pieejamība un radīta izmaksu 

efektivitāte 

Tiek realizēts. 

Ēku renovācija un Ēku renovācija, energoefektivitātes risinājumi Novada dome 2012 ES fondi, PB, Uzlabota pakalpojumu  
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 

periods 

Finanšu  

avoti 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Apraksts par katra 

pasākuma/aktivitātes izpildi atbilstoši 

iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem / 

saskaņa ar 9.5.tab Investīciju projekti 

infrastruktūras 

uzlabošana 

Infrastruktūras uzlabojumi 

 

 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

pieejamība un radīta izmaksu 

efektivitāte 

Darbinieku 

prasmju 

paaugstināšana 

 

Kursu un semināru apmeklējumi  

Līdzdalība profesionālajās organizācijās 

Apmācības projektu sagatavošanā un ieviešanā 

Pieredzes apmaiņas braucieni 

Projektu vadītāju tīkla izveide 

Novada dome 2012 ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Kursu dalībnieku skaits, 

paaugstinātas  darbinieku 

prasmes un iemaņas, jaunas 

darba metodes 

22 Itālija - Pieredzes apmaiņas 

brauciens un dalība projektā par 

jauniešiem, to līdzdalību 

aktivitāšu veikšanā un 

iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā; 

23 Francija - Pieredzes apmaiņas 

braucieni un dalība kultūras 

pasākumos 

29 Lietpratīga pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību veiktspējas 

uzlabošana 

Sadarbība ar 

kaimiņu 

pašvaldībām 

 

Izglītības pakalpojumu nodrošinājums  

Sociālo pakalpojumu nodrošinājums 

Mobilitātes risinājumi 

Interešu un profesionālā izglītība (sporta, mākslas, 

mūzikas skolas)  

Kopēji projekti pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

Novada dome, 

kaimiņu 

pašvaldības 

2012 ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Uzlabota pakalpojumu 

pieejamība un radīta izmaksu 

efektivitāte 

1. Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana Latvijas un 

Baltkrievijas pierobežu reģionos 

EP-2 Sabiedrības līdzdalība un sadarbības tīkli   

Dažādu līdzdalības 

formu sekmēšana 

Gada cilvēks 2012 (iedzīvotāju balsojumi internetā) 

Riebiņu fonda izveide (pēc Talsu fonda parauga) 

Dažādu pilotprojektu izveide un realizācija  

NVO foruma izveide (27 organizāciju sadarbība) 

Atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā un 

sadarbības partneru piesaistē 

Pilnvērtīgs LEADER programmas sniegto aktivitāšu 

izmantojums 

Iedzīvotāju referendumi un dažādas līdzdalības 

formas  

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm, 

iedzīvotājiem, 

NVO 

2012-

2014 

ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Iedzīvotāju skaits, kurš piedalās 

pārvaldības procesos 

30 Mazo grantu projekti 

“Ieguldīsim savu darbu novada 

attīstībā 

Sadarbības tīklu Sadarbība ar pašvaldībām reģionā, Latvijā un ārvalstīs Novada dome 2012- ES fondi, PB, Izveidoti jauni kontakti, atrasti  
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 

periods 

Finanšu  

avoti 

Iznākuma rezultatīvie 

rādītāji 

Apraksts par katra 

pasākuma/aktivitātes izpildi atbilstoši 

iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem / 

saskaņa ar 9.5.tab Investīciju projekti 

veidošana Cieša sadarbība ar Preiļu un Viļānu novada domi 

Plānošanas reģiona projekti – iesaistīšanās un 

projektu iniciēšana 

Starptautiskā sadarbība (esošās stiprināšana un jauni 

kontakti (Mūks, keramika, daba, ezeru izmantošana)  

Sadarbība ar Skandināvijas valstīm 

Kontakti ar Ķīnas, Indijas, Brazīlijas un Krievijas 

pašvaldībām (jaunie pasaules izaugsmes areāli) 

Sadarbības veidošana vietējā līmenī – LEADER 

stratēģijas, lauku tīkls 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm, 

iedzīvotājiem, 

NVO 

2014 VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

sadarbības partneri kopēju 

projektu realizācijai 

EP-3 Novada tēls  

Pastāvīga novada 

tēla veidošana 

Latgaliskās identitātes uzsvēršana 

Publikācijas masu mēdijos  

Atšķirīgais – pasākumu organizēšana stratēģisko 

projektu ietvaros  

Patērētāja radīta satura izmantošana (Facebook.com, 

druagiem.lv, komentāri mājas lapā, u.c.) 

Wikipedia un cita veida oficiālā informācija 

Novada dome 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

un novada 

iestādēm, 

iedzīvotājiem 

pastāvīgi ES fondi, PB, 

VB, uzņēmēju 

investīcijas, 

privātpersonas 

Nodrošināta novada 

atpazīstamība, informācijas 

plūsmas pastāvīgums un 

iedzīvotāju lepnums par savu 

novadu 

37 Informatīvās infrastruktūras 

izveide Riebiņu novadā 

54 Mans stāsts stiprai Latvijai! 

56 “Riebiņu novada pašdarbības 

kolektīvi ceļā uz simtgadi” 

Avots: Riebiņu novada pašvaldība 
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9.3. Plānošanas situācija 

Pašvaldību attīstības plānošanu raksturo attīstības plānošanas dokumentu esamība un izstrāde, 

projektu piesaiste: 

- valsts līmeņa plānošanas dokumentus:   

o Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020). 

- reģionāla līmeņa plānošanas dokumentus: 

o Latgales stratēģija 2030; 

o Latgales programma 2010.-2017.gadam. 

- vietēja līmeņa plānošanas dokumentus: 

o Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012-2030; 

o Riebiņu novada teritorijas plānojumu2012-2024; 

o Riebiņu novada attīstības programma2012-2018; 

o Riebiņu novada attīstības stratēģiju 2012-2017; 

o Riebiņu novada jaunatnes politikas attīstības plāns; 

9.4. Novada projektu kapacitāte 

Pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs raksturo salīdzinošu pašvaldības finanšu kapacitāti un to 

veido vērtētie ieņēmumi uz vienu pašvaldības iedzīvotāju pirms pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. 

Aprēķinam tiek izmantoti Finanšu ministrijas apkopotie dati par vērtētiem ieņēmumiem pirms 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju 

skaitu uz iepriekšējā kalendārā gada 1.janvāri. 

Saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras sniegto informāciju Riebiņu novada budžeta 

kapacitāte apskatāma tabulā zemāk. 

Tabula 9.4. Pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs 2018.gadā48 
Pašvaldība Vērtētie IIN 

ieņēmumi  
pašvaldībām  
2018. gadā, 

eiro 

Pastāvīgo 
iedzīvotāju 

skaits 
2017.gadā 

* 

Vērtētie  
ieņēmumi 

uz 1 
iedzīvotāju 

2017. 
gadā, eiro 

Novirze no  
aritmetiskā 

vidējā  

Novirzes 
kvadrāts 

Svērtais 
novirzes 
kvadrāts 

Standartizētā  
vērtība 2018. 

gadā 

VBD 
likmes 
2018. 
gadā 

Riebiņu 
novads 2 044 194  5 393  379  - 361  130 525  703 918 805  -1,6027 30% 

Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

9.5. Projektu realizācija 

Riebiņu novada pašvaldība iegulda darbu publiskās infrastruktūras un pakalpojumu, kā arī kopējās 

iedzīvotāju labklājības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, piesaistot finansējumu gan no Eiropas 

Savienības fondiem, gan citiem finanšu instrumentiem. 

Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi Riebiņu novadā kopējais piesaistīto līdzekļu apjoms sastāda 1,63 

milj. EUR, par kuriem ir īstenoti vai tiek īstenoti 42 Riebiņu novadam nozīmīgi projekti. 

2018. gadā iesniegti vērtēšanai 15 projekti, kurus paredzēts līdzfinansēt no ES fondu līdzekļiem 

(ERAF, ESF, ELFLA, LVAF, VKKF un Zivju fonds). 

  

                                                           

48 Saskaņā ar 2015.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.42 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts 

budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā 

līdzfinansēto projektu īstenošanai" 
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Tabula 9.5. Investīciju projekti 

Realizētie projekti 2014-2018 
Nr. 

p.k. 

Projekta nosaukums Projekta galvenie mērķi un uzdevumi Realizācijas 

periods 

Fonds / 

atbalsta 

institūcija 

Izmaksas Līdzfinan
sējums  

ES fonds 

 2014    LVL LVL 

1 Veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijas un 

Baltkrievijas pierobežu reģionos 

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos un padarīt pievilcīgākas 

Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas, kā arī sadarbojoties attīstīt infrastruktūru 

aktīvam dzīvesveidam. 

2011.-2014. 
EKPI, 

VRAA 
54 990,10 49 491,08 

2 Riebiņu novada Riebiņu bibliotēkas  pārbūve Veikt Riebiņu bibliotēkai paredzētās ēkas rekonstrukciju, izveidojot mūsdienīgu, novada 

attīstības interesēm un LR normatīvajiem aktiem atbilstošu bibliotēku, kas apkalpotu ne tikai 

novada iedzīvotājus, bet dotu ieguldījumu Latgales reģiona informatīvajā apgādē un iekļautos 

Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmā. 

10.11.2011. – 

14.02.2014.. 

ELFLA, 

LAD 

291 

740,66 

216 

995,07 

3 Riebiņu kultūras centra  pārbūve Veikt Riebiņu KN rekonstrukciju. 28.05.2009. - 

01.03.2014. 

ELFLA, 

LAD 

268 

592,63 

157 

604,94 

4 Trešais solis Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģijai 

– kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai 

sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās 

Veicināt integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un ekonomisko attīstību un stiprināt 

kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas 

reģionos Eiroreģiona „Ezeru zeme” teritorijā. 
2013.-2014. ENPI 

299 

880,60 

EUR 

269 

892,54 

EUR 

5 Pilsētu dīķu ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana 

Latvijas un Lietuvas pierobežas pašvaldību 

teritorijās 

Projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnisko projektu Riebiņu parka dīķu un Feimankas upes 

dīķa tīrīšanai un iegādāties aprīkojumu Riebiņu parka labiekārtošanas darbiem.  2011. – 2014. 
ERAF, 

VRAA 
32 232,25 32 232,25 

6 EmploYouth: Sustainable network of cities and 

regions tackling youth unemployment 

Ilgtspējīga pilsētu un reģionu sadarbības tīkla jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai 

izveide. Projekta sadarbības valstis: Latvija, Zviedrija, Itālija, Spānija, Vācija un Austrija. 

Projekta uzdevums ir izpētīt projekta dalībvalstu labās prakses piemērus par jaunatnes 

nodarbinātības iespējām un saprast, kā šo labo praksi var ieviest savos reģionos citi projekta 

partneri. 

2013.-2014. 

ERAF, 

Eiropas 

Komisija 

   

7 Kompleksu risinājumu ieviešana 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā 

Enerģijas patēriņa samazināšana apkures un apgaismojuma nodrošināšanai Riebiņu 

vidusskolā, uzsākot arī siltumenerģijas ieguvi no atjaunojamiem energoresursiem, kopumā 

sekmējot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanos 

30.10.2013.-

30.06.2014. 
KPFI 

831 

313,71 

369 

145,52 

8 Mēbeļu un  inventāra iegāde Riebiņu novada 

Sīļukalna pagasta kultūras nama labiekārtošanai, 

kultūras un sabiedrisko aktivitāšu 

nodrošināšanai 

Nodrošināt  Sīļukalna kultūras namu ar piemērotu aprīkojumu un inventāru, lai garantētu 

kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Sīļukalna pagasta  un Riebiņu novada 

iedzīvotājiem. 

01.11.2013.- 

31.03.2014. 

LAD 

LEADER 
16 582,86 12 334,36 

9 Riebiņu novada kapsētu teritoriju labiekārtošana Labiekārtot 21 Riebiņu novada kapsētu - ierīkot 5 ūdens ņemšanas vietas, ierīkot stāvlaukumu, 

uzstādīt 20 kapu nosaukumu plāksnes, izbūvēt 2 žogus, izgatavot un uzstādīt 16 tualetes, 

tādējādi uzlabojot lauku dzīves telpas kvalitāti un nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. 

01.11.2013.-

01.112014. 

LAD 

LEADER 
25 823,62 16 647,60 
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10 Tautas tērpu iegāde Riebiņu novada Riebiņu 

vidusskolas folkloras kopai "Jumalēni" un deju 

kolektīviem 

Iegādāties tautas tērpus Riebiņu novada Riebiņu vidusskolas folkloras kopai "Jumalāni" un 

deju kolektīvu vajadzībām, tādējādi uzlabojot kolektīvu materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot 

kolektīvu vizuālo tēlu, saglabājot un attīstot Latgales nemateriālo kultūras mantojumu un 

tradīcijas novada teritorijā un visas valsts mērogā 

15.07.2013.- 

31.05.2014. 

LAD 

LEADER 
8 233,37 6 123,99 

11 Piepūšamo atrakciju iegāde “Sagādā svētkus sev 

un bērniem” 

Pamatlīdzekļu iegāde Riebiņu novada bērnu un ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas 

pilnveidošanai, kā arī lauku dzīves kvalitātes veicināšana Riebiņu novadā 
2013.-2014. 

LAD 

LEADER 

2662,00 

EUR 

1 005,11  

EUR 

12 Skolas auglis Nodrošināt skolu audzēkņus ar svaigiem augļiem un dārzeņiem. 03.11.2014.-

27.02.2014. 
LAD 1 652,16 1 652,16 

13 Pasākuma "Meža dienas 2014" norises 

nodrošināšana Projektā “Sakoptai videi Riebiņos 

sakām – JĀ!” 

Uzlabot Riebiņu ciemata iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzlabojot apkārtējo vidi, veicot ciemata 

sakopšanas un apzaļumošanas pasākumus. 2014. LPS 800,00 500,00 

14 Mazo grantu projektu konkursam „Seno amatu 

prasmju saglabāšana, jaunu tūrisma produktu 

radīšana, tūrisma aktivitāšu veicināšana Riebiņu 

novadā” 

Projektu konkursa mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un 

pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru, veicināt 

tradicionālo amatu un prasmju pārmantojamību un popularizēšanu plašākā sabiedrībā. 
2014. 

Riebiņu 

novada 

dome 

2 736,00   

15 Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs 

Saņems automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātiskās balss 

ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju 

norādītāju sistēmas 

30.05.2013.-

2014. 

Šveices 

program

ma 

17 585,77 15 827,19 

16 Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra 

“PAKĀPIENI “ izveide 

Realizējot projektu Riebiņu novada dome, plāno pašvaldības teritorijā veicināt jaunatnes 

politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopumu, kas veicinās novada jauniešu 

pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2014.-2015. 

Šveices 

program

ma 

130 

316,47 

102 

670,16 

17 Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada 

Riebiņu ciemā II kārta” 

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana, 

ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana, notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 

pieejamības paplašināšana. 

26.08.2013.-

26.11.2014. 
VARAM 

500 

001,00 

425 

000,00 

18 Koncertprogramma Dainis Skutelis, Olga Rajecka, 

Ieva Kerevica 

Paaugstināt novada kultūrvides kvalitāti un nodrošinātu novada iedzīvotājiem iespēju baudīt 

augstvērtīgu profesionālās mākslas pasākumu. 
2013.-2014. VKKF 

2 479,31 

EUR 

1 422,87 

EUR 

19 Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu 

novada Rušonas pagasta Eikša ezerā 

Papildināt zivju resursu krājumus Eikša ezerā, līdz ar to veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, 

rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā 
2014. 

Zivju 

fonds 

1 210,00 

EUR 

1 210,00  

EUR 

20 Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu 

aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ezeros 

Pilnveidot materiāltehnisko nodrošinājumu zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai 

Riebiņu novada ezeros. 
2014. 

Zivju 

fonds 

8 138,46  

EUR 

7 616,95  

EUR 

21 Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde Riebiņu 

novada kārtībniekiem – zivju inspektoriem 

efektīvai zivju resursu aizsardzības pasākumu 

veikšanai ziemas periodā 

Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde Riebiņu novada kārtībniekiem – zivju inspektoriem efektīvai 

zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai ziemas periodā 
2014.-2015. 

Zivju 

fonds 

8 056,66 

EUR 

8 056,66 

EUR 

 2015    EUR EUR 
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22 Itālija Pieredzes apmaiņas brauciens un dalība projektā par jauniešiem, to līdzdalību aktivitāšu 

veikšanā un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.  
2015. 

Eiropa 

pilsoņiem 
  

23 Francija Pieredzes apmaiņas brauciens un dalība kultūras pasākumā.  
2015. 

Eiropa 

pilsoņiem 
  

24 Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam Projekta mērķis – ar publisku pieejas punktu internetam izveidi radīt unikālu, pievilcīgu, 

Latgales lauku tradīcijās un modernajās tehnoloģijās balstītu dzīves vidi Riebiņu novada 

iedzīvotājiem, kas veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, 

izglītos, cels konkurētspēju darba tirgū un līdz ar to kavēs došanos labākas dzīves meklējumos 

ārpus novada, Latgales vai pat valsts. 

2015. 
ERAF, 

VRAA 
5513,06 4686,10 

25 Skolas auglis  Nodrošināt skolu audzēkņus ar svaigiem augļiem un dārzeņiem. 02.11.2015.-

05.02.2016. 
LAD 1411,83 1411,83 

26 „Jauniešu deju kolektīvs „Strūga” – sava laika 

tautas dejas mākslas tēla atspulgs” 

Tautas tērpu komplektu iegāde Riebiņu KC deju kolektīvam ”Strūga” 
2015. 

LAD 

LEADER 
6080,10 4522,39 

27 Dabas aizsardzības plānu izstrāde DL “Rušonu 

ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un 

dabas aizsardzības plāna aktualizēšana DL 

„Jašas-Bicānu ezers”” 

 

2015. LVAF   

28 Meža dienu “Kopā nākotnes mežam!” projekts 

”Sakopta vide- draudzīga vide!” 

Projekta ietvaros Rušonas pagasta Gelenovas parkā tika uzstādīti informatīvie stendi ar 

informāciju par tajā esošajām 23 eksotiskajām koku sugām. 2015. 

Meža 

attīstības 

fonds 

600,00 600,00 

29 Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 

veiktspējas uzlabošana 

Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un 

reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz 

salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību 

veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot 

sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu 

izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām. 

2009.-2014. 

Norvēģijas 

finanšu 

instruments 

7166,88 7166,88 

30 Mazo grantu projekti “Ieguldīsim savu darbu 

novada attīstībā 

Riebiņu novada biedrības, iniciatīvas grupas ir sakārtojušas, labiekārtojušas savas dzimtās 

teritorijas. 
2015. Pašvaldība 5000,00  

31 Riebiņu novada jaunatnes iniciatīvas centra 

„Pakāpieni” izveide 

“Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes 

„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” 2015. 

Šveices 

program

ma 

139 

113,03 

102 

290,78 

32 Zivju resursu atražošanas pasākumu īstenošana 

Riebiņu novada Kategrades un Bicānu ezeros 

 
2015. 

Zivju 

fonds 
7742,79 5807,09 

33 Zivju resursu aizsardzības pasākumu 

pilnveidošana Riebiņu novada ūdenstilpnēs, 

kurās notiek licencētā makšķerēšana 

 

2015. 
Zivju 

fonds 
2437,60 1982,23 
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Projekti īstenošanas stadijā 

 2016    EUR EUR 

34 Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta 

stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada 

izglītības iestādēs 

Radīt Riebiņu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem iespēju nodarboties ar sistemātiskām 

fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot 

veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību; sekmēt 

izpratni par veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu savstarpējo 

mijiedarbību 

2016. Izglītības 

un 

Zinātnes 

ministrija 

6 400,91 3 451,00 

35 Skolas auglis Nodrošināt skolu audzēkņus ar svaigiem augļiem un dārzeņiem. 2016.-2017. 

Tiek realizēts 

LAD 

 

  

36 Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu 

novada sociālā dienesta vajadzībām 

Specializētā autotransporta iegāde 2016.-2017. LAD 

LEADER  

44 961,00 18 000,00 

37 Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu 

novadā 

Informatīvo zīmju uzstādīšana visā Riebiņu novada teritorijā 2016.-2017. LAD 

LEADER  

10 453,50 7 212,92 

38 Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un 

uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas 

kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada 

kultūras namos 

Gaismas aparatūras iegāde Riebiņu novada kultūras namiem 2016.-2017. LAD 

LEADER  

46 742,30 34 767,00 

39 Meža dienas 2016 Soliņu uzstādīšana Galēnu muižas parkā 2016. Meža 

attīstības 

fonds 

400,00 400,00 

40 Mazo grantu projekti “Ieguldīsim savu darbu 

novada attīstībā” 

Riebiņu novada biedrības, iniciatīvas grupas ir sakopušas kapsētas, labiekārtojušas centra 

teritorijas un lūgšanu namus. 

2016. Pašvaldība 4747,38  

41 Zandarta mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu 

novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un 

Jāšezerā 

 2016. Zivju fonds 5 844,30 4 384,00 

42 Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu 

aizsardzības uzlabošanai Riebiņu novada 

ūdenstilpnēs 

 2016. Zivju fonds 4 063,48 3 047,11 

Nr. 

p.k. 

Projekta nosaukums Projekta galvenie mērķi un uzdevumi Realizācijas 

periods 

Fonds / 

Atbalsta 

institūcija 

Izmaksas Līdzfinan
sējums  

ES fonds 

 2017-2018 (marts)    EUR EUR 

43 Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības 

autoceļu Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 

0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 

Ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību 

26.04.2017.-

01.09.2018. 

LAD, 

ELFLA 

253 345,29 90,00% - 

LEADER 
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– 2.10 pārbūve 

44 Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr. 7 Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 

pārbūve 

Ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību 

09.10.2017.- 

01.06.2018. 

LAD, 

ELFLA 

218212,77 90,00% - 

LEADER 

45 Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr.20 Kliškovas-Sedeži-Stupāni km 

0.00-1.10 un Nr.42 Kliškovas-Sedeži km 1.76-

2.46 pārbūve 

Ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību 

06.11.2017.-

01.11.2018. 

LAD, 

ELFLA 

190 233,79 90,00% - 

LEADER 

46 Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības 

autoceļa Nr. 35 Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 

0.00 – 1.82 pārbūve 

Ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību 

28.06.2017.-

01.09.2018. 

LAD, 

ELFLA 

144 608,69 90,00% - 

LEADER 

47 Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā.  

Palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 

dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem. Partneri: Daugavpils 

pilsētas dome; Rēzeknes pilsētas dome; Aglonas, Baltinavas, Balvu, Dagdas, Daugavpils, 

Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, 

Viļānu novada pašvaldības; VSAC “Latgale” 

01.12.2015. -  

31.12.2022. 

ESF 

LPR 

8 278 912, 

00  

  

85%  - 

ESF 

48 Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās 

publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu 

novada Galēnu pagastā 

Izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes 

infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu 

radīšanu. 

01.12.2017. -

31.12.2018. 

ERAF 

CFLA 

630 000,00 85 %  

ERAF 

49 Komercdarbības atbalstam paredzētās 

publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā 

Izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā, veicot 

satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba 

vietu radīšanu. 

01.12.2017. - 

31.12.2018 

ERAF 

CFLA 

152 941,18 85 %  

ERAF 

50 PROTI un DARI! Motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 

nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā 

bezdarbnieki. 

01.01.2016.-

31.12.2018. 

ESF 

Jaunatnes 

starptautisk

o 

programmu 

aģentūras 

37 540,80 85%  - 

ESF 

51 Veselības veicināšanas un slimības profilakses 

pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu 

novadā, 1. kārta 

Organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada 

iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību 

pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos 

16.06.2017.-

31.12.2019. 

ESF 69 352,00 85%  - 

ESF 

52 Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 

kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un 

darba produktivitātes pieaugumu. 

 

01.01.2017.-

31.12.2022. 

ESF ESF  Valsts 

budžeta 

līdzfinansēju

ms 

ESF 
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Avots: Riebiņu novada pašvaldība

53  Learn Eco Travel Attīstīt reģiona pievilcību kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, 

izveidot jaunus eko-tūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot Programmas 

teritorijas apmeklētāju skaitu 

01.03.2018.-

31.08.2019. 

ERAF 

Latvijas – 

Lietuvas 

pārrobežu 

programma 

525 465,09 85% 

ERAF 

 

54 Mans stāsts stiprai Latvijai! Izstāstīt Riebiņu novada stāstu, stiprināt piederības sajūtu savam novadam un savai valstij, 

veidot kopīgu nākotnes Latviju, kā arī: 

• apliecināt Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības;  

• cildināt Riebiņu novada un Latvijas dabas skaistumu un kultūras daudzveidību;  

• daudzināt novada cilvēku talantus, izcilību un sasniegumus;  

• spēcināt Latvijas kā 21. gadsimta nacionālas valsts identitāti;  

• izkopt sabiedrībā atbildības ētiku par sevi, savu ģimeni, valsti. 

01.02.2018.-

01.12.2018. 

VKKF  5 700,00 79%  

VKKF 

55 “Rušonas ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde” 

Izstrādāt noteikumus, kas ļaus kvalitatīvāk apsaimniekot Rušonas ezera ūdeņus, kā arī 

pasargāt no plūdu draudiem un applūšanas platības ap ūdenskrātuvēm, palīdzēs veikt ūdens 

objekta hidroloģisko režīmu regulēšanu Kameņecas HES un Jaunaglonas HES. 

05.05.2018.- 

30.04.2019. 

LVAF 12 999,99 77% LVAF 

56 “Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi ceļā uz 

simtgadi” 

Iegādāties tautas tērpus Riebiņu novada pašdarbības kolektīviem, tādējādi uzlabojot 

kolektīvu materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot kolektīvu vizuālo tēlu, saglabājot, popularizējot 

un attīstot Latgales nemateriālo kultūras mantojumu un tradīcijas novada teritorijā un visas 

valsts mērogā 

06.11.2017. - 

28.09.2018. 

ELFLA 

Leader 

22 364,30 67% 

ELFLA 

57 Sabiedrības informēšanas pasākumu 

nodrošināšana Riebiņu novada 

Informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju aizsardzības 

nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanai par ieviesto licencēto makšķerēšanu, 

uzstādot 5 informatīvos stendus Riebiņu novada Rušonas pagasta Zalvas, Eikša, Kategrades, 

Rušona un Jāšezera krastos. 

01.05.2018.-

01.11.2018. 

Zivju 

fonds 

5 493,40 85 % 

Zivju 

fonds 
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10. SVID ANALĪZE 

10.1. Pieejamie un attīstībai nozīmīgie resursi 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

S Ainava, zaļa daba un ezeri, t.sk. Natura 2000 
teritorijas 

x x x  

 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 46%, 
tad seko meži 35%, zeme zem ūdeņiem 7% 

x    

 Ģeoloģiskie dabas resursi, būvmateriālu 
(dolomīta, smilts, grants) atradnes 

x x   

 Katlu mājās tiek izmantots atjaunojamais 
kurināmais 

x    

 Licencēta makšķerēšana x x   

V Meliorācijas sistēmu novecošanās x x x  

 Vides piesārņojums no lauksaimnieciskās 
darbības (ķimikāliju izmantošana), kas rada 
draudus citām ekonomiskajām aktivitātēm 
(piemēram, biškopībai) un arī cilvēku 
veselībai (piemēram, iedzīvotājiem ar 
astmas saslimšanām) 

x    

 Atsevišķi vidi degradējošie objekti, kas 
vienlaicīgi ir arī drauds cilvēku drošībai un 
dzīvībai. Ar sosnovska latvāņiem invadētās 
teritorijas. 

x    

 Pārsvarā novadā esošie resursi netiek 
izmantoti tā, lai tiem tiktu radīta maksimāla 
pievienotā vērtība novada teritorijā pirms to 
izvešanas (tiek izvesti baļķi, graudi, piens, 
gaļas lopi, nevis attiecīgi - mēbeles, maize, 
kūpināts šķiņķis, utt.) 

x x x x 

 Ierobežotas iespējas privātmāju pieslēgšanai 
notekūdeņu savākšanas un centralizētās 
ūdens apgādes sistēmām apdzīvotās vietās 

x    

 Atsevišķas privātpersonas nav noslēgušas 
līgumus par organizētu sadzīves atkritumu 
savākšanu, līdz ar to pavasaros ir vērojams 
mežu piesārņojums salīdzinoši lielās platībās 

x    

 Slikta dzeramā ūdens kvalitāte privātmāju 
akās pavasaros un ilgstoša lietus periodos, 
kad ir augsts ūdens līmenis. Iespējama 
piesārņojošo vielu iekļūšanas gruntsūdeņos, 
neizmantoto urbumu vietās. 

x    

 Nav sistēmiski plānota pilsētvide un ainava 
(mazās arhitektūras formas, ietves, celiņi, 
autostāvvietas) 

    

 Nav  labiekārtotas oficiālas publiskās 
peldvietas 

x    

I Nozīmīgu ceļa posmu un ielu noasfaltēšana 
nodrošinās iespēju piekļūt resursiem, 
veicinās tūrismu un ekonomisko aktivitāti 
kopumā 

x x x x 
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SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

 Dabas, aktīvā un kultūrvēsturiskā tūrisma 
veicināšana, t.sk. stiprināt sadarbību ar 
Preiļu TIC, veicinot atbilstošas 
infrastruktūras izveidošanu (piemēram, 
atpūtas kompleksi, naktsmītnes, ēdināšanas 
pakalpojumus, stāvlaukumus Aglonas 
Bazilika un citu tūrismu objektu un Eiropas 
nozīmes autoceļa E282 tuvumā). Veicināt/ 
attīstīt tūrismam nepieciešamo 
infrastruktūru (piemēram, norādes, atpūtas 
vietas, meža takas, u.c.) 

x x x x 

 Privātpersonu organizēta atkritumu 
apsaimniekošana, slēdzot līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotajiem 

x    

 Veicināti privātmāju pieslēgumi centralizētās 
ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai 

x    

 Padziļināti izpētīt pieejamos ģeoloģiskos 
resursus, veicināt to ieguvi un apstrādi 
novada teritorijā 

x    

 Veicināt laukkopības, lopkopības attīstību, 
vienojoties ar uzņēmējiem par vides risku 
mazināšanu (moderni filtri smaku 
mazināšanai, mēslu ātrāka iestrādāšana 
augsnē, augu ķīmiska apstrāde diennakts 
tumšajā laikā, utt.) 

x    

 Veicināt māju siltināšanas aktivitātes, 
paaugstinot energoefektivitāti un pazeminot 
izdevumus par siltumapgādi 

x    

 Veicināt efektīvāku zemes izmantošanu, 
piemēram, krūmāju teritoriju samazināšanu, 
apmežojot to 

x    

D Dzīves vides pasliktināšanās, iedzīvotāju 
aizplūšana 

x    

 Neefektīva dabas resursu izmantošana, 
radītās pievienotās vērtības samazināšanās 

x    

 Dabas vērtību samazināšanās x x X  

 

10.2. Ekonomika 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

S Labi attīstīta lauksaimniecība, t.sk. 
graudkopība, piena un gaļas ražošana 

x x x  

 Attīstās kokapstrāde un kravu pārvadājumu 
nozare 

x x x x 

 Ir pieejamas darba vietas dažādās profesijās x    

 Uzņēmējdarbības atbalsta struktūras LAD, 
ALTUM, LLKC, pašvaldības līdzfinansējums 
projektiem 

x    

 Dzelzceļa infrastruktūras pieejamība x    
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SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

 Dabas gāzes pieejamība x    

V Novietojums attiecībā pret Latvijas 
galvaspilsētu un  ostām 

x x x x 

 Uzņēmējdarbības vajadzībām netiek 
izmantota dzelzceļa infrastruktūra  

x x x x 

 Liela daļa ceļu tīkla nav rekonstruēta, 
t.sk. nav sakārtota satiksmes drošības 
infrastruktūra (apgaismojums, 
veloceliņi) 

x    

 Darbinieku kvalifikācija un motivācija 
strādāt bieži neatbilst uzņēmēju 
prasībām 

x    

 Augsts bezdarba līmenis, tai skaitā 
cilvēki ar profesionālo izglītību 

x    

 Nav pietiekami attīstīts tirdzniecības un 
pakalpojumu sniedzēju tīkls, tai skaitā 
veselības pakalpojumi 

x    

 Nav uzņēmējdarbības centra Riebiņu 
novadā. Nav apkopta informācija par 
pieejamām brīvām ražošanas telpām un 
zemes platībām,  t.sk. aramzemes 

x    

I Ceļu infrastruktūras un degradēto 
teritoriju attīstība, konsultējoties ar 
uzņēmējiem 

x    

 Grantu projektu izsludināšana x    

 Finansējuma piesaiste dažādos projektos x    

 Sadarbība ar kaimiņvalstīm (atrašanās 
salīdzinoši tuvu pierobežai) 

x x   

 Dzelzceļa izmantošana uzņēmējdarbības 
vajadzībām / kravu pārvadājumiem / 
eksportam 

x x x x 

 Uzņēmējdarbības nozaru dažādošana x x x  

 Pierobežas uzņēmēju kooperācija un 
savu interešu aizstāvība visaugstākajā 
līmenī. 

x x x x 

 Dabas tūrisma produktu attīstība,  
balstoties uz ainaviskajiem resursiem, 
bioloģisko daudzveidību, ekoprodukciju, 
makšķerēšanu un Latgales tradīcijām 

x x x x 

 Sociālās uzņēmējdarbības iespējas x    

 Uzņēmējdarbības atbalsta projekti 
nodarbinātības veicināšanai 

x    

 Uzlabot mārketinga aktivitātes vietējo 
uzņēmēju, ražotāju un amatnieku 
produkcijas popularizēšana 

x x x  

 Regulāri atjaunot norādes, informatīvās 
zīmes uz kultūras pieminekļiem, vides 

x x x x 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija)  

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

objektiem, tūrisma vietām (t.sk. 
naktsmītnēm). 

 Mūžizglītības pakalpojumu īstenošana 
(apmācības un kvalifikācijas celšanai) 

x    

 Sadarbības veicināšana ar NVO x    

D Nepiemērota atalgojuma līmeņa 
saglabāšanās 

x    

 Kvalificēta darbaspēka un iedzīvotāju 
darba spējas vecumā aizplūšana 

x    

 Eiropas Savienības līdzfinansējuma 
samazināšanās 

x    

 Uzņēmēju aizplūšana uz citiem 
reģioniem 

x    

 Birokrātijas pieaugums x    

 

10.3. Iedzīvotāju dzīves vide 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

S 6 izglītības iestādes nodrošina pirmskolas, 
pamatskolas, vidusskolas un interešu 
izglītības iespējas katrā gandrīz katrā 
pagastā, t.sk. ir nodrošināta skolēnu 
pārvadāšana 

x    

 Visos novada administratīvi teritoriālo 
vienību centros ir saglabāti (renovēti, 
apkurināmi) kultūras/tautas nami. Notiek 
dažādi kultūras pasākumi. Kultūras jomā 
daudz sadarbības partneru, t.sk. arī 
starptautiski, notiek savstarpēji koncerti 

x    

 Novadā darbojas 10 bibliotēkas, t.sk. ar 
pieejamiem  datoriem un internetu 

x    

 Galvenās sporta bāzes novada skolās, kur 
nodrošināta iespēja tās izmantot sporta 
aktivitātēm. 

x    

 Novadā ir pietiekams nodrošinājums ar 
ģimenes ārstu praksēm. 

x    

 Laba iedzīvotāju sociālā aprūpe mājās un 
pansionātos 

x    

 Iespējas darboties dažādās NVO x    

V Riebiņu novada skolās skolēnu skaits 
samazinās 

x    

 Jauniešu skaita samazināšanās un 
sabiedrības novecošanās 

x    

 Nav pietiekoši daudz brīvā laika pavadīšanas 
iespēju jauniešiem, vidējai paaudzei 

x    

 Nepietiekams mūžizglītības piedāvājums x    

 Novadā nav tūrisma informācijas centra. 
Nepietiekama sadarbība starp iestādēm 

x    
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SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

atpazīstamu pasākumu organizēšanā. 

 Nav labiekārtotas vietas, kur rīkot masu 
pasākumus brīvā dabā 

x    

 Vairākiem kultūrvēsturiskajiem objektiem 
nav sakārtota infrastruktūra, t.sk. nav 
piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

x x x  

 Muzejam nav atbilstošu telpu ekspozīcijai,  
pasākumiem 

x    

 Kultūras attīstības jomā nav izteikta līdera, 
trūkst arī kultūras dzīves koordinācijas 
(pasākumi, aktivitātes ir sadrumstalotas). 
Kultūras pasākumus apmeklē relatīvi maz 
novada iedzīvotāju. 

x    

 Trūkst kvalificētu sporta organizatoru un 
treneru citu sporta veidu attīstībai 

x    

 Daudzi ceļi novadā nav apgaismoti, nav 
atstarotāju, slikta velobraucēju redzamība. 
Novadā tikpat kā  nav veloceliņu 

x    

 Trūks zobārstniecības pakalpojuma 
sniedzēju Riebiņu novadā. Aptieka tikai 
Riebiņu ciemā. 

x    

 Ieviesti tikai daži no sociālās aprūpes 
veidiem 

x    

 Publisko ārtelpu skaits ir ierobežots, t.sk. 

nav oficiālas publiskās peldvietas 

x    

I Alternatīvu bērnu pieskatīšanas 
pakalpojumu (bērnu pieskatīšanas centrs, 
auklīšu dienests) attīstīšana 

x    

 Vidusskolā jāveido kādu profesionālo ievirzi, 
piem., valodas, sporta, u.c. 

x    

 Kultūras dzīves līderis vai nu jāpiesaista no 
malas, vai jārealizē kadru rotācija. Veidot 
koordinētu novada kultūras pasākumu 
plānu, arī attiecībā uz visiem kultūras 
objektiem. Organizēt kultūras pasākumus ar 
kaimiņu novadiem. 

x    

 Visu kultūras namu un skolu pārbūve x    

 Veicināt veselīgu dzīves veidu, sagatavot 
atbilstošus instruktorus. Paplašināt esošās 
sporta un veselīga dzīves veida iniciatīvas. 
Jāpiesaista citi speciālisti. Jāizveido 
pašpalīdzības grupas (interešu kopas), to 
atbalstam pašvaldība varētu nodrošināt 
telpas. 

x    

 Izveidot vietu masu pasākumiem brīvā dabā x x   

 Risināt medikamentu nogādāšanas 
jautājumu uz vietām, kur nav aptiekas. 

x    

 Jāpilnveido sociālās aprūpes sistēma 
kopumā 

x    

D Iedzīvotāju skaita samazināšanās, t.sk. 
jauniešu aizbraukšana 

x    



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija)  

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

 Netiek veicināta bērnu attīstība, nenotiek 
integrācija 

x    

 Izglītības pakalpojumu piedāvājuma 
pieaugošā konkurence kaimiņu novados 

x    

 Kultūras pakalpojumu piedāvājuma 
pieaugošā konkurence kaimiņu novados 

x    

 Valsts iestāžu iedzīvotājiem sniegto 
pakalpojumu samazināšanās 

x    

 Sabiedrība noveco, palielinās saslimšanas 
dažādās grupās, pieaug sociālo pabalstu 
apjoms. 

x    

 Nesavlaicīgi veikti ārstnieciski profilaktiskie 
pasākumi noved pie paaugstinātas mirstības. 
Veidojas neorganizēta pacientu kustība - 
veidojas rindas, nav vienmērīga slodze 
medicīniskajam personālam. Laikus 
nediagnosticētas slimības rada 
epidemioloģiskus draudus. 

x    

 Nav pieejama izglītība, nav ar ko nodarboties 
brīvajā laikā, nav interešu grupu - cilvēki 
pamet šo vietu vai izvēlas izklaidēties 
(ieguldīt naudu) citur 

x    
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11. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMA UN ANALĪZES KOPSAVILKUMS 

Riebiņu novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumos, Viduslatgalē, Latgales plānošanas reģiona 

vidusdaļā. Novada teritoriju šķērso Eiropas nozīmes ceļš (E262)Varšava – Sanktpēterburga, valsts 

galvenais autoceļš (A13)  Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne - Daugavpils – Lietuvas robežā 

(Medumi), reģiona nozīmes autoceļi (P58, P62) un 16 valsts vietējās nozīmes autoceļi. 

Attālums no novada administratīvā centra Riebiņi līdz valsts galvaspilsētai Rīgai – 220 km un ir 7 km 

attālumā no Preiļiem. Novada teritorija ir 630 km2, un tā robežojas ar Preiļu novadu, Aglonas 

novadu, Daugavpils novada Višķu pagastu, Krāslavas novada Kastuļinas pagastu, Rēzeknes novadu, 

Viļānu novadu, Varakļānu novadu un Krustpils novada Atašienes pagastu.  

Vidējais iedzīvotāju blīvums uz km2 ir 8 cilvēki, kas ir būtiski mazāks rādītājs nekā vidēji Latgales 

plānošanas reģionā, bet ir vidējs Latgales novadu vidū. Pēc platības lielākais novadā ir Rušonas un 

Riebiņu pagasts, toties pēc iedzīvotāju blīvuma pagastā uz 1 km2, blīvāk apdzīvoti ir Stabulnieku un 

Riebiņu pagasts. 

Ainava, daba un ezeri ir Riebiņu novada pievilcības resurss -novadā ietilpst viensētas, 

lauksaimniecības zemes, kuras vijas ar mežu puduriem uz paugurotās reljefa virsmas, kā arī ezeri, 

purvi un mitrāji starppauguru ieplakās, kas veido šim reģionam raksturīgā lauku mozaīkveida ainavu. 

Lielāko platību aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme– 46%, tad seko meži 35%, zeme zem 

ūdeņiem 7%, krūmāji 4% un purvi 3%. Riebiņu novads ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem, tajā 

atrodas trīsdesmit astoņas derīgo izrakteņu – būvmateriālu (dolomīta, smilts, grants) atradnes (2017. 

gadā novadā derīgo izrakteņu izstrāde notika piecās atradnēs). Derīgie izrakteņi galvenokārt tiek 

izmantoti saimnieciskām vajadzībām – ceļu remontiem, būvniecībai, lauksaimniecībā, savukārt 

rūpnieciskā ieguve nenotiek. Teritorijā atrodas 4 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas 

Natura 2000 – Kaučers, Rušona ezeru salas, Jašas – Bicānu ezers un Lielais Pelečāres purvs, kā arī3 

dabas liegumi, aizsargājamo ainavu apvidus un 7 mikroliegumi. 

Iedzīvotāji ir būtiskākais Riebiņu novada attīstības resurss, tomēr to skaits laika periodā no 2012. līdz 

2017. gadam ir samazinājies par 791 cilvēku jeb 13,12%, 2018. gada sākumā novadā bija 5 236 

iedzīvotāji. 2018. gada sākumā bezdarba līmenis Riebiņu novadā bija 12,0% (2018.gada vidū 10,7%),  

Latgalē vidēji 11,7% (2018.gada vidū 10,8%).Ap 58% bezdarbnieku bija ar profesionālo izglītību, bet 

5% - ar augstāko izglītību. Vidējā bruto samaksa 2018.gada 1.ceturkšņa beigās veidoja 548eiro, kas 

vidēji par 43% zemāka nekā valstī kopumā (961 eiro), kas samazina novada pievilcību darba 

meklētāju un jauno speciālistu vērtējumā, savukārt saskaņā ar “Certus” pētījumu, atalgojumu būtiska 

atšķirība ir būtiskākais faktors, kas veicina ekonomisko migrāciju uz reģioniem, kur iespējams gūt 

augstāku atalgojumu. 

Izglītības iestāžu skaits Riebiņu novadā ir 6, sākot no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai. Pirmsskolas 

izglītība iedzīvotājiem ir pieejama Riebiņos, savukārt pamatskolas pieejama tuvu dzīvesvietai 

Riebiņos, Dravniekos, Galēnos, Rušonā un Sīļukalnā. Novadā ir pamatskolas, uz kurām skolēni tiek 

vesti ar skolas autobusu, pēc pamatskolas absolvēšanas ir iespējams iegūt arī vidējo izglītību Riebiņu 

vidusskolā. Riebiņu novadā līdzīgi kā citās lauku teritorijās, skolēnu skaits sarūk. Liela uzmanība 

bērnu attīstībai un interešu izglītībai tiek veltīta Rušonas pagasta bērnu rotaļu un attīstības centrā 

„Taurenīši” un pulciņos skolās. Lai izvērtētu visus iespējamos attīstības scenārijus Riebiņu novada 

skolu optimizēšanai, tai skaitā sociāli ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus, ir jāizstrādā Riebiņu 

novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija, lai izvēlētos piemērotāko variantu jaunās paaudzes 

izglītošanai un kompetenču veidošanai atbilstoši 21.gadsimta prasībām un viedas attīstības 

principiem. 
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Sociālajā un veselības jomā Riebiņu novadā tiek nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi. Riebiņu 

novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu klientu skaitam ir tendence 

samazināties, tai skaitā trūcīgās ģimenes un personas. Tāpat arī iedzīvotāju skaits samazinās pēc 

darbaspējas vecuma (t.sk. gados veci cilvēki), paredzams pieprasījums uz istabām Sociālā mājā 

„Rudenāji” un vietām Sociālās aprūpes centrā “Rušona” un Personu sociālā aprūpe mājās tuvāko 

gadu varētu palikt nemainīgs. Ir nepieciešams paplašināt aprūpes mājās pieejamību, izveidojot 

mobilo brigādi, un iegādāties tai vajadzīgo tehnisko aprīkojumu, tāpat veicināt deinstitucionalizācijas 

procesu pašvaldībās. Novadā darbojas 6 ģimenes ārstu prakses pakalpojumi un 1 aptieka. 

Neatliekamo medicīnisko palīdzību Riebiņu novada iedzīvotājiem nodrošina Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālais centrs ar 2 NMPD brigādēm Preiļos, 1 Aglonā 

un 1 Viļānos. 

Pieejamu kultūras dzīvi Riebiņu novada iedzīvotājiem veido – kultūras centrs un 6 kultūras/tautas 

nami,  muzejs un 10 bibliotēkas. Veiktie ieguldījumi infrastruktūrā apliecina, ka tiek saglabāta 

kultūrvide un veidotas jaunas tradīcijas. Kultūras namos aktīvi darbojas 43 mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvi, tāpat dažādi interešu izglītības pulciņi ir novada skolās. Kultūras aktivitāšu 

piedāvājums ir tradicionāls un stabils, bet tiek veidoti arī no citiem novadiem atšķirīgi pasākumi. 

Bibliotēku skaits ir pietiekošs, tajās ir pieejams bezmaksas internets un attālinātie e-pakalpojumi. 

Kultūras iestādēm jāturpina veidot dažādi projekti, pasākumi gan vietējā un nacionālā, gan arī 

starptautiskā mērogā, piesaistot papildus finansējumu, nepieciešams izveidot kultūras, izglītības un 

tūrisma iestāžu sadarbības modeli veiksmīgākai komunikācijai un kopēju pasākumu organizēšanai. 

Tehnisko infrastruktūru Riebiņu novada var vērtēt nosacīti apmierinoši - ir sazarots ceļu tīkls, ceļu 

blīvums ir pietiekošs, tomēr tikai 28,8 km pašvaldības ceļu ir ar melo segumu un daudzu ceļu un ielu 

tehniskā kvalitāte nav apmierinoša. Riebiņu novadu DR – ZA daļā šķērso starptautiskas nozīmes 

dzelzceļa līnijas taču novada stacijās pasažieru klienti netiek apkalpoti. Novada teritorijā veloceliņš ir 

tikai Riebiņu ciemā. Pasažieru pārvadājumu pakalpojums ar autobusiem nodrošina pasažieru 

nokļūšanu, gan uz attālākām apdzīvotām vietām, gan pagastu teritoriālajās pārvaldēs, gan novada 

centrā, gan blakus novados un reģionos. Riebiņu novadā Centrālā siltumapgāde tiek nodrošināta 

Riebiņu un Stabulnieku ciemos, savukārt citur siltumapgāde tiek nodrošināta lokāli, kurināmajam 

izmantojot malku, šķeldu vai kūdras granulas. Šobrīd gāzes atzari nav izbūvēti, taču Riebiņu novadā ir 

iespējams ierīkot atzaru no maģistrālā gāzes vada līniju līdz Riebiņu ciemam un līdz Silajāņu ciemam 

iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienas gāzes patēriņa vajadzībām. Visās novada apdzīvotajās vietās tiek 

nodrošināta elektrības padeve. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ir Galēnu, Riebiņu, Kastīres, 

Bašķu, Gailīšu, Silajāņu, Sīļukalna un Stabulnieku ciemos, nepieciešams izvērtēt ūdenssaimniecības 

tālāku attīstību, lai nodrošinātu visu ciemu iedzīvotāju ar tīru ūdeni un centralizētās kanalizācijas 

pieslēgumu. Tāpat artēziskie urbumi, kuri netiek izmantoti, nepieciešams tamponēt, lai izvairītos no 

piesārņojošo vielu iekļūšanas gruntsūdeņos. 

Galvenās jomas, kurām ir nepieciešamas investīcijas, atbilst teritorijas ilgtspējīgās un viedas attīstības 

nodrošināšanai: kvalitatīvi un droši ceļi, mūsdienīgas inženierkomunikācijas, energoefektīvi mājokļi, 

kultūrvēsturiskais mantojums, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, publiskās ārtelpas un 

ainavvides attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana, Riebiņu novada atpazīstamības  un tūrisma 

veicināšana. 

Uzņēmēji un iedzīvotāji ceļu infrastruktūras uzlabošanu uzsver kā vienu no galvenajām novada 

prioritātēm. Ir jāveic ciemu ielu atjaunošana, apļveida kustības infrastruktūras un veloceliņu izbūve. 

Vietējo autoceļu un pievedceļu sakārtošanā priekšroka jādod autoceļiem, kuri savieno novada 

apdzīvotās vietas ar Riebiņiem, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības un citiem nozīmīgiem 

uzņēmumiem. 
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Pašvaldības pārvalde ir viens no būtiskiem faktoriem, lai notiktu vieda attīstība, tāpēc liela nozīme ir 

gan pašvaldības deputātu, gan arī izpildinstitūciju un iestāžu amatpersonu, speciālistu kvalifikācijai 

un ieinteresētībai strādāt. Riebiņu novada domē ir ievēlēti 15 deputāti, kas darbojas 4 komitejās. 

Izveidotas 6 pastāvīgās komisijas. Novada domes izpildinstitūcija strādā atbilstoši tās nolikumam. 

Novada teritorijā ir 6 pagastu pārvaldes Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna un Stabulnieku 

pagastos. Novada domes pamatdarbības virzieni galvenokārt saistīti ar pakalpojumu un iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanu, publiskās infrastruktūras sakārtošanu. Pašvaldība ir ieviesusi ievieš e-

pārvaldi, aktīvi komunicē ar sabiedrību interneta mājas lapā, Pašvaldībai ir vairāki starptautiskie 

sadarbības partneri, un tā aktīvi darbojas vairākās biedrībās. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi pēdējos gadus bija ~ 5 milj. eiro līmenī. Riebiņu novads neiemaksā 

līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet gan saņem no tā dotāciju. Pašvaldības 

teritorijas sniedzamo pakalpojumu attīstība pamatojas uz budžetu, ES finansētajiem projektiem un 

Valsts kases aizdevumiem. AP darbības laikā (2018.-2025.) ap 4,90 milj. eiro plānots izmantot 

aizdevumu apmaksai, līdzfinansējumam prioritārajiem attīstības projektiem, kā arī rezerves 

finansējuma veidošanai pašvaldības pieaugošo funkciju izpildei. Riebiņu novada pašvaldības 

aizņēmumu slieksnis(attiecībā pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un 

iemaksām PFIF) no 2018.gada līdz 2021.gadamsasniedz 10%. 

Uzņēmējdarbības vidi Riebiņu novadā raksturo ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienību 

skaits uz 100 iedzīvotājiem, kas ir salīdzinoši liels, taču aptuveni puse no tā veido pašnodarbinātās 

personas, tāpat pēdējos gadus ir samazinājusies jaunreģistrēto uzņēmumu skaits. Uzņēmējdarbības 

attīstībai un dažādošanai, ir nepieciešams veicināt labvēlīgus apstākļus un iespējas gan esošajiem, 

gan arī jaunajiem komersantiem. Labas perspektīvas investīciju piesaistei un ražotņu izveidei ir 

nepieciešams plānota un vieda teritorijas attīstība, t.sk. veidojot labus noteikumus, kas vecinātu 

pašvaldības nekustamā īpašuma (zemju, būvju un degradēto objektu) izmantošanu. Tāpat 

Pašvaldībai ir nepieciešams organizēt projektu konkursus uzņēmējdarbības ideju līdzfinansēšanai, 

sakārtot esošo infrastruktūru un veicināt/nodrošināt tehniskās infrastruktūras pieejamību 

potenciālajās uzņēmējdarbības vietās. Pašvaldība iesaistījusies vairāku ES līdzfinansēto pasākumu 

realizēšanā –autoceļu seguma kvalitātes uzlabošanai, ūdenssaimniecības attīstībai un 

komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai. Tūrismā nozarē 

nozīmīgs resurss ir Riebiņu novada ezeri, tad pašvaldība jāparedz īstenot vairākus projektus to 

pieejamības un labiekārtojama attīstībai. 

Iedzīvotāju skaita samazinošās(īpaši darbspējas vecumā) un vidēja darba atalgojuma būtiska 

atšķirība salīdzinājumā ar Latvijā vidējo ir nozīmīgs Riebiņu pašvaldības izaicinājums. Attīstības 

programmas darbības termiņā un arī ilgtermiņā saasināsies darbaspēka nepietiekamības problēma. 

Stabila ekonomikas izaugsme, kas pamatojas uz uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu 

veidošanos, kā arī atalgojuma pieaugums ir galvenais priekšnosacījums emigrācijas plūsmas 

mazināšanai un citur (t.sk. ārzemēs) dzīvojošo cilvēku atgriešanās sekmēšanai, taču ne mazāk būtiski 

ir arī citi ar veselības pakalpojumu, sociālo aizsardzību, sadzīvi, bērnu izglītošanu, kultūras pieejamību 

u.c. saistītie apstākļi.  
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Pielikums 1. 

Pašvaldības A, B, C grupas autoceļi un ielas Riebiņu novada pagastos 

A grupa    
     Ceļa Autoceļa nosaukums Autoceļi 

Nr.  garums laukums seguma 

  (km) (kv.m) veids 

1. Galēnu pagasts 0,41 2050 melnais 

  20,28 121770 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 20,69 123820  

2. Riebiņu pagasts, 2,40 15400 melnais 

  31,50 190962 grants 

  5,20 31200 bez seguma 

 Kopā: 39,10 237562  

3. Rušonas pagasts 0,12 540 melnais 

  30,79 183412 grants 

  6,85 33760 bez seguma 

 Kopā: 37,76 217712  

4. Silajāņu pagasts 0,00 0 melnais 

  3,60 21600 grants 

  1,90 7600 bez seguma 

 Kopā: 5,50 29200  

5. Sīļukalna pagasts 0,00 0 melnais 

  15,45 66123 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 15,45 66123  

6. Stabulnieku pagasts 10,79 44855 melnais 

  15,77 125490 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 26,56 170345  

Kopā: 145,06 844762  

Tai skaitā ar melno segumu: 13,72 62845  

Tai skaitā ar grants segumu: 117,39 709357  

Tai skaitā bez seguma: 13,95 72560  

B grupa    
     Ceļa Autoceļa nosaukums Autoceļi 

Nr.  garums laukums seguma 

  (km) (kv.m) veids 

1. Galēnu pagasts 0,00 0 melnais 

  21,23 102625 grants 

  15,44 62640 bez seguma 

 Kopā: 36,66 165265  

2. Riebiņu pagasts, 0,00 0 melnais 

  19,67 116753 grants 

  9,74 58440 bez seguma 

 Kopā: 29,41 175193  

3. Rušonas pagasts 0,19 2990 melnais 

  32,97 163835 grants 

  47,01 201095 bez seguma 
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 Kopā: 80,17 367920  

4. Silajāņu pagasts 0,09 315 melnais 

  14,11 84360 grants 

  20,09 80360 bez seguma 

 Kopā: 34,29 165035  

5. Sīļukalna pagasts 0,00 0 melnais 

  23,44 95997 grants 

  8,77 31210 bez seguma 

 Kopā: 32,21 127207  

6. Stabulnieku pagasts 1,34 5890 melnais 

  17,29 96420 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 18,63 102310  

Kopā: 231,37 1102930  

Tai skaitā ar melno segumu: 1,62 9195  

Tai skaitā ar grants segumu: 128,71 659990  

Tai skaitā bez seguma: 101,05 433745  

C grupa    
     Ceļa Autoceļa nosaukums Autoceļi 

Nr.  garums laukums seguma 

  (km) (kv.m) veids 

1. Galēnu pagasts 0,00 0 melnais 

  6,07 28175 grants 

  16,15 68715 bez seguma 

 Kopā: 22,22 96890  

2. Riebiņu pagasts, 0,00 0 melnais 

  21,04 123971 grants 

  1,88 9665 bez seguma 

 Kopā: 22,92 133636  

3. Rušonas pagasts 0,00 0 melnais 

  0,00 0 grants 

  3,01 12040 bez seguma 

 Kopā: 3,01 12040  

4. Silajāņu pagasts 0,00 0 melnais 

  0,25 1500 grants 

  20,15 80600 bez seguma 

 Kopā: 20,40 82100  

5. Sīļukalna pagasts 0,00 0 melnais 

  0,00 0 grants 

  1,45 5200 bez seguma 

 Kopā: 1,45 5200  

6. Stabulnieku pagasts 0,44 1980 melnais 

  1,93 9650 grants 

  4,66 23275 bez seguma 

 Kopā: 7,03 34905  

Kopā: 77,03 364771  

Tai skaitā ar melno segumu: 0,44 1980  

Tai skaitā ar grants segumu: 29,29 163296  

Tai skaitā bez seguma: 47,30 199495 
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Ielas     

     

Ceļa 
Nr. 

 Autoceļi 

Autoceļa nosaukums garums laukums seguma 

  (km) (kv.m) veids 

1. Galēnu pagasts 1,83 9790 melnais 

  5,75 28870 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 7,58 38660  

2. Riebiņu pagasts, 5,57 31209 melnais 

  2,52 15768 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 8,09 46977  

3. Rušonas pagasts 1,86 9000 melnais 

  1,67 6990 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 3,53 15990  

4. Silajāņu pagasts 0,94 4700 melnais 

  0,00 0 grants 

  0,20 600 bez seguma 

 Kopā: 1,14 5300  

5. Sīļukalna pagasts 0,44 1320 melnais 

  0,00 0 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 0,44 1320  

6. Stabulnieku pagasts 2,38 10710 melnais 

  0,00 0 grants 

  0,00 0 bez seguma 

 Kopā: 2,38 10710  

Kopā: 23,16 118957  

Tai skaitā ar melno segumu: 13,02 66729  

Tai skaitā ar grants segumu: 9,94 51628  

Tai skaitā bez seguma: 0,20 600  

 


