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1. RĪCĪBAS PLĀNS 

Rīcības plānā ir izvirzīti uzdevumi, to īstenošanas pasākumi un aktivitātes, ko arī norādīti izmērāmi īstermiņa sasniedzamie rezultāti, kuri raksturo šo uzdevumu izpildi. 

Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 

RV1.1. Kvalitatīvi ceļi un droši savienojumi 

U1.1.1. Autoceļu seguma kvalitātes uzlabošana 

Uzlabot reģionālo un 
pašvaldības ceļu kvalitāti 

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, pašvaldības autoceļa Nr. 7 
Riebiņi - Kalnacki km 0,795-3,420 pārbūve, 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, 
pašvaldības autoceļa Nr. 35 Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 
0.00 – 1.82 pārbūve. Palielinājies kvalitatīvu ceļu km skaits ar 
asfalta un grants segumu. Uzlabojas prioritāro pašvaldības ceļu 
seguma kvalitāte saskaņā ar Riebiņu novada pašvaldības 
autoceļu apsaimniekošanas un ceļu kvalitātes uzlabošanas 
pasākumu ieviešanas programmu un rīcības plāns 2016. – 
2020. gadam 

2019-2025 LAD, ELFLA  
 
 

RP, VAS Latvijas Valsts 
ceļi 

Saglabāt pašvaldības autoceļu 
tīklu 

Ceļu seguma uzlabošana un remontdarbi iedzīvotāju 
mobilitātes nodrošināšanai, saglabāti svarīgākie pašvaldības 
autoceļi saskaņā ar novada izstrādāto ceļu tīklu rīcības plānu. 
Ceļu uzturēšana visās sezonās 

2019-2025 ES, LAD, ELFLA, PB  RP 

Veikt asfaltseguma uzklāšanu 
ceļu savienojumiem starp 
novada pagastu centriem un 
ciemiem 

Visu ciemu ceļu savienojumu ceļa seguma uzlabošana. Asfalta 
segums līdz visiem pagastu centriem. Pašvaldību autoceļu 
grants un asfalta seguma uzlabošana. Rezultātā palielinājies 
kvalitatīvu ceļu km skaits ar asfalta un grants segumu 
 

2020-2025 ES, LAD, ELFLA, PB  RP, VAS Latvijas Valsts 
ceļi 

Nodrošināt valsts autoceļu 
seguma kvalitātes uzlabošana 

Valsts autoceļu kvalitātes nodrošinājums novada teritorijā. 
Autoceļa Riebiņi-Silajāņi asfaltseguma uzklāšana 12 km 

2019-2025 VB, ES VAS Latvijas Valsts ceļi 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Veikt pašvaldības teritorijā 
esošo celiņu uzturēšanu līdz 
dzīvojamajām mājām atbilstoši 
gadalaika prasībām 

Nodrošināta mājsaimniecību sasniedzamība visos gadalaikos - 
katrai viensētai izbraucams ceļš visos gadalaikos 

2019-2025 ES, LAD, ELFLA, PB  RP 

U1.1.2.Satiksmes drošības uzlabojumi 

Atjaunot novada pagasta lielāko 
ciemu ielu segumu, ietvju 
izbūve  

Veikti  pagastu ciema ceļu rekonstrukcijas un atjaunošanas 
darbi  11 apdzīvotos punktos: Galēni, Gaiļmuiža, Kastīre, 
Silajāņi, Sīļukalns, Stabulnieki, Riebiņi, Aglonas stacija, Kastīre, 
Pieniņi, Bašķi 

2019-2025 ES, LAD, ELFLA, PB  RP 

Izveidot energoefektīvu ielu 
apgaismojumu novada 
apdzīvotajās vietās 

11 apdzīvotos punktos: Galēni, Gaiļmuiža, Kastīre, Silajāņi, 
Sīļukalns, Stabulnieki, Riebiņi, Aglonas stacija,  Pieniņi, Bašķi 
izveidots energoefektīvs apgaismojums 

2019-2025 ES, LAD, ELFLA, PB  RP 

Uzlabot satiksmes drošību 
novada teritorijā 

Satiksmes drošības uzlabošanas projektu realizācija Sīļukalnā, 
Galēnos, Stabulniekos, Riebiņos. Satiksmes drošības pasākumi 
Gaiļmuižā 

2020-2022 ES, LAD, ELFLA, PB  RP, SM, VAS Latvijas 
Valsts ceļi 

Gājēju celiņu izveide un/vai 
atjaunošana pagasta ciemos 

Galēni, Gaiļmuiža, Kastīre, Silajāņi, Sīļukalns, Stabulnieki, 
Riebiņi, Aglonas Kastīre, Pieniņi izveidoti vai rekonstruēti gājēju 
celiņu izveide  

2019-2025 ES, LAD, ELFLA, PB  RP, SM, VAS Latvijas 
Valsts ceļi 

U1.1.3. Veloceliņu tīkla attīstība 

Izstrādāt veloceliņu attīstības 
plānu novada teritorijā 

Veloceliņu tīkla izbūves plāns, veloceliņu iekļaušana 
tehniskajos projektos pie ceļu izbūves, vismaz 10 km veloceliņu 

2019 PB, ES RP 

Izbūvēt un/vai izveidot 
veloceliņus novada teritorijā 

Izveidota veloceliņu infrastruktūra parkos, ceļu savienojumos 
Nodrošinātas alternatīvas pārvietošanās iespējas un novada 
pievilcība tūrismam. Veloceliņa Riebiņi-Preiļi, 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 
 
 
 

2020-2025 ES, LAD, ELFLA, PB  RP, SM, VAS Latvijas 
Valsts ceļi 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

U1.1.4. Novada saiknes un mobilitātes kvalitāte 

Veicināt valsts nozīmes 
autoceļu kvalitātes uzlabošanu 

Valsts autoceļa Galēni-Sīļukalns-Stirniene atjaunošana 
Valsts autoceļa A13 Rēzekne-Daugavpils atzara Siveriņa-
Rušonas muiža asfaltēšana 

2020-2025 VB, ES VAS Latvijas Valsts ceļi, 
RP 

Nodrošināt skolēnu 
pārvadājumus 

Nodrošināts skolēnu transports uz visām novada izglītības 
iestādēm pēc skolēnu nepieciešamības vismaz 8 maršrutos 
visiem skolēniem pēc nepieciešamības. Skolēnu autobusu 
plašāka izmantošana 

pastāvīgi PB, VP RP 

Nodrošināt sabiedriskos 
pārvadājumus 

Sabiedriskie pārvadājumi līdz reģionālas un nacionālas nozīmes 
centriem – Rēzekne, Preiļi, Daugavpils, Jēkabpils, Rīga. 
Nodrošināti vismaz 12 sabiedrisko pārvadājumu maršruti. 
Sabiedriskā transporta pārvadājumu pieejamība. 
Kopīgas pārvietošanās stimulēšana („dalītās automašīnas”, 
kopīgi braucieni, sīkkravu pārvadājumi, IKT pielietošana). 
Pilotprojektu realizācija (autobuss+ritenis+automašīna). 
Savienojumu nodrošinājums braucieniem uz pilsētām 

pastāvīgi VB,PB Pakalpojuma sniedzējs, 
valsts, RP,SM 

Nodrošināt transportu ģimeņu 
un jauniešu nokļūšanai līdz 
novada centram sociālo, 
sabiedrisko un veselības 
jautājumos 

Izstrādāts grafiks un nodrošināts transports pēc 
nepieciešamības ģimenēm, veciem ļaudīm un jauniešiem uz 
pagasta centru vajadzību risināšanai (pasākumi, ārsta 
apmeklējums, apmācības) 

pastāvīgi VB,PB Pakalpojuma sniedzējs, 
RP 

RV1.2. Mūsdienīgas inženierkomunikācijas 

U1.2.1.Mobilo sakaru pieejamība visā novada teritorijā 

Nodrošināt mobilos sakarus visā 
novada teritorijā 
 

Pieejams sakaru pakalpojums visās novada apdzīvotājās mājās pastāvīgi PI Mobilo pakalpojumu 
sniedzēji 

U1.2.2. Dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošana, uzturēšana un rekonstrukcija  

Nodrošināt notekūdeņu 
attīrīšanas iespējas un 
kanalizācijas pakalpojumu 
pagasta ciemos  

Nodrošināti notekūdeņu savākšanas pakalpojumi vēl 4 ciemos - 
Kastīre, Silajāņi, Bašķi, Sīļukalns. Veikta esošās kanalizācijas 
sistēmas uzturēšana un atjaunošana Stabulniekos un Riebiņos. 

2019-2025 ES, PB, VB RP 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Nodrošināt kvalitatīva dzeramā 
ūdens pieejamību novada 
teritorijā  

Izstrādāta tehniskā dokumentācija ūdens pakalpojumu 
uzlabošanai un pieejamībai novada ciemos. Uzlabota ūdens 
kvalitāte ciematos ar centralizēto ūdens apgādi, nomainīti 
vecie ūdensvadi. 
Īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts Riebiņos II kārta. 
Lomu, Bortnieku ciemā nodrošināta dzeramā ūdens 
pieejamība. 

2019-2025 ES, PB, VB RP 

Nodrošināt neapsaimniekoto 
dziļurbumu tamponēšanu 

Novērsts gruntsūdeņu piesārņojums, tamponēti - 30 urbumi, 
sakārtotas degradētās teritorijas 

2019-2020 PI, ES Zemju īpašnieki  

U1.2.3. Siltumapgādes infrastruktūras uzlabošana 

Nodrošināt centralizētas 
siltumapgādes pakalpojumu  

Nodrošināts kvalitatīvs siltumapgādes pakalpojums Riebiņos pastāvīgi PB,ES RP, Turība 

Veikt apkures sistēmu 
rekonstrukciju, nodrošinot 
energoefektivitāti 

Modernizēta apkures sistēmas publiskajās ēkās,  pastāvīgi PB,ES RP, Turība 

Nodrošināt kvalitatīvu 
siltumapgādi, paredzot trašu 
rekonstrukciju  

Veco siltumtrašu nomaiņa, nodrošināta energoefektivitāte 
novada teritorijā 

2020-2025 PB, ES RP, Turība 

U1.2.4. IKT infrastruktūras attīstība 

Nodrošināt interneta 
pieejamību novada teritorijā 

Visās novada sabiedriskajās un dzīvojamajās ēkas ir interneta 
pieejamība. 

pastāvīgi PB, ES, PI RP pakalpojuma 
sniedzēji 

Atjaunot un modernizēt IKT 
infrastruktūru pašvaldībā un 
pašvaldības iestādēs 

Mūsdienīgas un drošas IKT tehnoloģijas un aprīkojums 
publiskajās vietās – bibliotēkas, muzeji, izglītības iestādes, 
pašvaldības iestādes, kultūras iestādes. Interneta publiskās 
pieejamības infrastruktūra pašvaldības iestādēs un iespēja to 
izmantot iedzīvotājiem vismaz katrā no ciemiem. 

pastāvīgi PB, ES RP 

U2.2.5. Meliorācijas sistēmu atjaunošana un uzturēšana 

Nodrošināt valsts meliorācijas 
sistēmu atjaunošanu 

Nodrošināta zemju kvalitatīva apsaimniekošana un ūdens 
novadīšana, mazināti plūdu draudi, uzturētas 18 meliorācijas 
sistēmas 

Pastāvīgi PB, ES Meliorācijas pārvalde, 
ZM nekustamie īpašumi 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Nodrošināt valsts meliorācijas 
sistēmu regulāru 
apsaimniekošanu un 
uzturēšanu 

Nodrošināta zemju kvalitatīva apsaimniekošana un ūdens 
novadīšana, mazināti plūdu draudi, uzturētas 18 valsts nozīmes 
ūdensnotekas 

Pastāvīgi PB, ES Meliorācijas pārvalde, 
ZM nekustamie īpašumi 

RV.1.3. Ērti un energoefektīvi mājokļi 

U1.3.1. Dzīvojamā fonda atjaunošana 

Iesaistīt daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekotājus 
energoefektivitātes projektu 
izstrādē un realizācijā 

Veikta 4 daudzdzīvokļu māju siltināšana, paaugstināta 
energoefektivitāte un dzīves vides pievilcība novada 
daudzdzīvokļu ciemos, sabiedrības izglītošanas pasākumi par 
saudzīgu attieksmi pret kopējo pašvaldības īpašumu, publisko 
telpu 

2019-2025 ES,PI,PB Māju apsaimniekotāji 

Izveidot dienesta dzīvokļus 
jaunajām ģimenēm un 
speciālistiem 

Vismaz 5 dienesta dzīvokļi, piedāvātas dzīves iespējas jaunajām 
ģimenēm un/vai speciālistiem. 

2019-2025 ES, VB, PB RP  

Paaugstināt energoefektivitāti 
pašvaldības un publiskajās ēkas 

Veikta 4 ēku  siltināšana – sociālā māja Stabulniekos, Riebiņu 
novada domes ēka, paaugstināta energoefektivitāte un dzīves 
vides pievilcība novadā. Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību ēkās Viļānu ielā 1, Viļānu 2A, Saules ielā 8 , Riebiņu 
ciemā Riebiņu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana 
Dravnieku pamatskolas ēkā, Skolas iela 4, Stabulnieku ciemā  

2019-2020 ES, PB, VB RP, ēku apsaimniekotāji 

U1.3.2. Pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošana un uzturēšana 

Nodrošināt pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
inventarizāciju 

Veikta pašvaldības īpašuma inventarizācija un uzskaite, 
dokumentācijas sakārtošana turpmākajai izmantošanai 

2019 ES,PI,PB RP 

Izveidot pašvaldības mājokļu 
fondu un popularizēt dzīves 
iespējas novadā 

Apzināti brīvie dzīvokļi, novērtēts tehniskais stāvoklis, veikta 
rekonstrukcija, popularizētas iespējas dzīvot Riebiņos 
 
 
 
 
 

2019-2022 ES,PI,PB RP 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

RV1.4. Pieejama izglītība    

U1.4.1. Uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra 

Veikt izglītības iestāžu 
infrastruktūras un materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanu un 
modernizāciju 

Infrastruktūras uzlabošana, pielāgošana visās Riebiņu novada 
PII, vispārējās izglītības iestādēs. Energoefektivitātes 
paaugstināšana Galēnu pamatskolas ēkā, Skolas iela 11, Galēnu 
ciemā Riebiņu novadā, mācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana Riebiņu vidusskolā, tai skaitā sporta 
zāles un dienesta viesnīcas aprīkojuma pilnveide, mācību 
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 
Riebiņu pirmskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”, mācību 
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 
Rušonas,  Dravnieku un Galēnu pamatskolās 

2019-2025 ES, VB, PB Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP 

Nodrošināt vides sakārtošanu 
izglītības iestāžu teritorijā 

Ģimenei draudzīga vide pie izglītības iestādēm – rotaļu 
laukumi, aktīvās atpūtas laukumi, droši celiņi, aizsargbarjeras 

2020 ES, VB, PB Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP 

Uzlabot un modernizēt 
profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības materiāli 
tehnisko bāzi  

Iegādāts aprīkojums visām profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības programmām, nodrošināta tehnisko veidu izglītības 
iespējas jauniešiem 

2019-2020 ES, VB, PB Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP 

U1.4.2. Izglītības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana 

Atbalstīt inovācijas un radošu 
pieeju izglītības procesā 

Pilnveidotas izglītības programmas, kompetenču pieeja 
izglītības procesā – palielinās programmu un dažādojas 
apmācības metožu skaits, darba tirgus orientācija izglītības 
procesā, radoša un atvērta mācību atmosfēra, jauni fakultatīvi, 
izcilnieku un labāko pedagogu atzīšana, talantu izkopšana 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+,  

izglītības iestādes, RP, 
IZM 

Izveidot izglītības padomi 
mērķtiecīgam un kvalitatīvam 
izglītības plānošanas procesam 

Priekšlikumi, izglītības iestāžu un pakalpojuma plānošana 2019 PB Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP 

Saglabāt pirmskolas un 
pamatizglītību pēc iespējas 
tuvāk izglītojamo dzīvesvietai 

Saglabātas izglītības iestādes Galēnos, Riebiņos,  2019-2020 PB, VB Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Ieviest jaunas interešu izglītības 
programmas ārpusstundu darba 
uzlabošanai un pilnveidošanai  

Ieviest novada vēsturi, latgaliešu valodas fakultatīvu izglītības 
iestādēs un kā piedāvājumu visiem interesentiem, izstrādāt un 
ieviest medijpratības, IKT lietojuma programmas – vismaz 2 
jaunas programmas gadā 

2019-2020 PB, VB, ES Rēzeknes tehnoloģiju 
akadēmija, Daugavpils 
Universitāte, izglītības 
iestādes, RP biedrības 

Nodrošināt daudzpusīgu 
karjeras izglītību un pieredzes 
iegūšanu jauniešiem profesijas 
izvēlē 

Karjeras izglītības pasākumi pie uzņēmējiem, ražošanā, 
lauksaimniecībā, aktīvs karjeras konsultantu darbs, radošās 
darbnīcas un meistarklases. Iesaistīto skaits – vismaz 3 daļa 
novada jauniešu. 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+,  

Latgales, Latvijas 
profesionālās izglītības 
iestādes, uzņēmēji, 
pārvaldes, izglītības 
iestādes, RP, nozaru 
asociācijas, Latvijas 
darba devēju 
konfederācija 

Piedalīties starptautiskās 
pieredzes apgūšanā formālajā 
un neformālajā izglītībā 

Pieredzes apgūšana ES valstīs, pierobežas kaimiņvalstīs, 
sadraudzības pilsētās, iesaistīto skaits – vismaz 100 personas 
gadā 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+,  

Izglītības iestādes, RP, 
NVO, Valsts izglītības 
attīstības aģentūra 

Izglītot vecākus par saskarsmi 
un psiholoģiju 

Izglītības iestāžu un vecāku sadarbība bērnu audzināšanā, 
izglītošanā, paaudžu konfliktu samazinājums, uzlabojas 
komunikācija, paaugstinās sadarbība un jauniešu sekmes. 
Vismaz 90% vecāku tiek iesaistīti apmācībās 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+, E-pale, 
E-twinning 

Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes,  RP, 
NVO  

U1.4.3.Neformālās un mūžizglītības ieviešana  dažāda vecuma iedzīvotājiem 

Organizēt latviešu valodas 
apguve etniskajām grupām 

Uzlabojas saskarsme un sadarbība kopienā, vismaz 2 latviešu 
valodas kursi gadā 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+, E-pale, 
E-twinning 

Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP, 
NVO  

Dažādot izglītības pakalpojumus 
 

Atbalstītas vismaz 10 jauniešu iniciatīvas gadā, 2 nometnes  
dažādām mērķa grupām, neformālās izglītības piedāvājums  
novadā daudzveidīgs un dažādām interesēm 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+,  

Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP, 
NVO  

Piedāvāt svešvalodu apguvi 
pieaugušajiem   

Uzlabotas starptautiskās komunikācijas prasmes, palielinās 
dalība starptautiskajos pasākumos iedzīvotāju, personiskā un 
profesionālā pilnveide, vismaz 75 cilvēki gadā tiek apmācīti 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+,  

Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP, 
NVO  
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Izstrādāta un ieviest dažādas 
mūžizglītības programmas 
senioriem, darba meklētājiem 

Paaugstinās kopienas zināšanas un iemaņas, kompetences un 
prasmes uzlabot savus dzīves apstākļus. Radošas darbnīcas, 
kursi un semināri, vismaz 4 gadā 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+,  

Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, RP, 
NVO  

U1.4.4. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Mazināt paaudžu saskarsmes 
izaicinājumus 

Nodrošinātas dažāda veida apmācības, lai uzlabotu paaudžu 
saskarsmi izglītības iestādēs 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+, E-pale, 
E-twinning 

Izglītības iestādes, RP, 
NVO  

Nodrošināt pedagogu 
profesionālo tālākizglītību 

Nodrošināta visu pedagogu tālākizglītība 36 stundu apmērā 
gadā 

2019-2025 PB, VB, ES, 
Erasmus+, E-
twinning 

Izglītības iestādes, RP, 
IZM, VIAA 

Atbalstīt pedagoģiskā un 
atbalsta personāla  profesionālo 
pilnveidi 

Nodrošināta visu izglītības iestāžu atbalsta personāla - 
logopēds, sociālais pedagogs, karjeras konsultants, psihologs 
profesionālā pilnveide 

2019-2025 PB, VB, ES, E-pale,  
E-twinning 

Izglītības iestādes, RP  

RV1.5. Nodrošināta veselības aprūpe un sociālais atbalsts    
  

U1.5.1. Veselības aprūpes un sociālo iestāžu infrastruktūras nodrošinājums 

Uzlabot ģimenes ārstu prakšu 
vietas un aprīkojumu  

Aprīkotas, pieejamas  un mūsdienīgas ģimenes ārstu prakses 
vietas Riebiņos -  6 ģimenes ārstu prakses Aglonas stacijā, 
Galēnos, Riebiņos, Silajāņos, Sīļukalnā un Stabulniekos; 5 
feldšeru – vecmāšu punkti Riebiņos, Aglonas stacijā Rušonas 
pagastā, Silajāņos Silajāņu pagastā, Sīļukalna pagasta Sīļukalnā 
un Stabulnieku pagasta Stabulniekos 

2020-2025 PB, VB, ES, LM,RP 

Izveidot ģimenes veselības 
centru 

Veselības centrs Riebiņos, Galēnos – mutes veselība un 
profilakse, redzes pārbaude, uztura atkarību profilakses, 
speciālistu konsultācijas.  Centru skaits – 2, aprīkojums, 
rekonstruētas un pieejamas telpas 

2019-2020 PB, VB, ES, LEADER, 
LAD 

Pagastu pārvaldes, RP, 
NVO, sociālais dienests, 
izglītības iestādes , LM 

Nodrošināt sociālo 
pakalpojumu sniegšanas 
transportu  

Transporta nodrošinājums sociālā dienesta darba 
organizēšanai, klienti saņem daudzveidīgāku profesionālu 
palīdzību savā dzīves vietā  

2020 RP, VB RP, NVO, sociālais 
dienests 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Izveidot dienas aprūpes centru 
senioriem 

Veselības centrs Riebiņos, Galēnos holesterīna līmeņa 
noteikšanai, asins analīzēm, asinsspiediena noteikšanai, 
veselības konsultācijas, speciālista ieteikumi. Centru skaits – 2, 
aprīkojums, rekonstruētas un pieejamas telpas 

2020-2022 PB, VB, ES,  Pagastu pārvaldes, RP, 
NVO, sociālais dienests  

Veidot grupu dzīvokļus, 
specializētas darbnīcas 
cilvēkiem ar dažāda veida 
veselības traucējumiem 

Izveidot vismaz 4 grupas dzīvokļus 01.12.2015. -  
31.12.2022. 

ESF RP 

U1.5.2. Sociālo pakalpojumu dažādošana un attīstība 

Palielināt ģimeniskai videi 
pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un bērniem 

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā. 
Daudzfunkcionāla sociālā centra izveide Riebiņos 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
 

01.12.2015. -  
31.12.2022. 

ESF 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 

Nodrošināt higiēnas 
pakalpojumus katrā ciemā 

Sabiedriskās veļas mazgātuves, dušas – higiēnas pakalpojumu 
centri Silajāņu pagastā, Rušonas pagastā, Galēnu pagastā un 
Stabulnieku pagastā. Sīļukalna pagastā paplašināts esošais 
veļas mazgāšanas punkts ar dušas iespējām 

2019-2020 PB, VB, ES,  Pagastu pārvaldes, RP, 
NVO, sociālais dienests  



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025.  gadam (gala redakcija) 11 

Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Attīstīt alternatīvās sociālās 
aprūpes pakalpojumi sociālās 
atstumtības riskam pakļautām 
iedzīvotāju grupām 

Palielināts sociālo pakalpojumu skaits – vismaz 2 jauni, iespēja 
saņemt visiem sociālās atstumtības grupas iedzīvotājiem. 
Paplašināts sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās”, palielināts 
darbinieku skaitu “Aprūpes mājās” pakalpojumam, 
pakalpojumu izveide ģimenēm ar bērniem, sociālā riska 
ģimenēm, bezdarbniekiem, vientuļiem senioriem 

2019-2020 PB, VB, ES,  Pagastu pārvaldes, RP, 
NVO, sociālais dienests  

Popularizēt pieejamos 
pakalpojumus iedzīvotājiem 

Informācijas izvietošana vidē, sociālajos tīklos, sociālās 
kampaņas, tiešais mārketings mērķa grupai. Aptverta 100% 
visa mērķa grupa 

pastāvīgi PB, VB, ES,  Pagastu pārvaldes, RP, 
NVO, sociālais dienests  

U1.5.3.Sociālās integrācijas pasākumi dažādām mērķa grupām 

Popularizēt un izglītot 
sabiedrību par veselīgu 
dzīvesveidu, slimību profilakse  

Organizēti veselības veicināšanas un slimības profilakses 
pasākumi 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 

pastāvīgi ESF RP 

Izveidot starpinstitucionālās 
sadarbības sistēmu 

Izveidota sociālo pakalpojumu sniedzošo institūciju sadarbības 
sistēma novadā, iesaistīti komandas darbā pakalpojumu 
sniedzošo institūciju darbinieki. Izstrādāts un ieviests efektīvs 
uz klientu orientēts starpinstitucionāls sociālo problēmu 
risināšanas mehānisms.  Organizētas komandas grupu tikšanās, 
apmeklēti seminārus par darbu starpprofesionāļu komandā.  
Iesaistīti nevalstisko organizāciju pārstāvji starpinstitucionālās 
sadarbības mehānismā 

2019 ES, PB, VB RP, sociālais dienests 

U1.5.4. Kvalifikācijas paaugstināšana  sociālajiem darbiniekiem 

Paaugstināt kvalifikāciju  
sociālajiem darbiniekiem  

Regulāras apmācības un konsultācijas sociālajiem 
darbiniekiem. Visi sociālā darba speciālisti ir saņēmuši 
supervīziju atbalstu atbilstoši prasībām. Profesionāli sociālā 
darbinieka sniegtie pakalpojumi un apmierināti klienti 

pastāvīgi ESF, PB, VB RP, NVO 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025.  gadam (gala redakcija) 12 

Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Nodrošināt profesionālās ētikas 
apmācību 

Apmācīto personu skaits, tiek ievērota profesionālā ētika un 
tolerance 

pastāvīgi ESF, PB, VB RP, NVO 

RV1.6. Plašs kultūras piedāvājums un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums   

U1.6.1. Kultūras iestāžu un  arhitektūras pieminekļu infrastruktūras attīstība 

Uzlabot kultūras iestāžu 
materiāli tehnisko bāzi un 
infrastruktūru  

Atjaunot R. Mūka muzeju infrastruktūru un aprīkojumu, 
kultūras namu infrastruktūras uzlabošana Stabulniekos un 
Sīļukalnā. Elles ķēķa ekspozīcijas izveide 

2019-2025 ES, LAD, LEADER, 
PB 

RP, pagastu pārvaldes, 
kultūras iestādes, NVO 

Veikt novada muižu un 
kultūrvēsturisko objektu 
arhitektonisko izpēti 

Izstrādāts konservācijas vai attīstības plāns Ošupes muižai  
Galēnos, sadarbībā ar īpašniekiem novērstas Riebiņu muižas, 
Pastaru vējdzirnavu degradācija 

2020-2025 PI, ES, VB, VKKF Uzņēmēji, NVO, RP, 
objektu īpašnieki 

Atjaunot kultūrvides objektus  Atjaunota radžu aku, sakoptas piemiņas zīmes, Komunisma 
upuru Baltais piemiņas krusts Galēnos, arheoloģisko 
pieminekļu pieejamību sabiedrībai  

2020-2025 PI, ES, VB, VKKF Uzņēmēji, NVO, RP, 
objektu īpašnieki 

U1.6.2.Mūsdienu un tradicionālās kultūras pasākumu daudzveidība 

Nodrošināt kultūras pasākumu 
daudzveidību 

Vismaz 3 profesionālās un 3 tautas mākslas  pasākumi gadā, 
vismaz 2 profesionālās mākslas izstādes gadā, vismaz 24  
pasākumi gadā katrā no kultūras namiem. Paaugstinās tautas 
un profesionālās mākslas un mūzikas pieejamība, pieaug 
apmeklētāju skaits 

2019-2025 PB,  ES, VB, VKKF Kultūras iestādes, NVO, 
RP 

Organizēt ikgadējus novadam 
tradicionālos pasākumus 

Ieviest kultūras pasākumu tradīcijas, balstītas novada 
personībās un kultūrvēsturē – Silajāņu keramikas pikniks, 
J.Ivanova mūzikas dienas, R.Mūka filozofiskie lasījumi, 
mākslinieku plenēri 

2019-2025 PB,  ES, VB, VKKF Kultūras iestādes, NVO, 
RP 

U1.6.3. Latgaliskās identitātes kultūrtelpas veidošana 

Izveidot Riebiņu novada 
mūsdienīgu kultūrvēsturiskā 
mantojuma centru 

Tehnoloģiski aprīkots, interaktīvs centrs, kurā  apkopota 
vienkopus informāciju par Riebiņu novada garīgo, tradicionālo, 
kultūras mantojumu 

2020 ES, VB, PB NVO, kultūras iestādes, 
izglītības iestādes, RP, 
pagastu pārvaldes, 
iesaistot augstskolas 
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Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Organizēt ekspedīcijas, novada 
kultūras, tradīciju, vēstures 
datu apkopošanu un 
popularizēšanu 

Ekspedīcijas, materiālu izpēte un apkopošana, organizētas 
vismaz 3 izstādes gadā, paaugstinās sabiedrības informētība un 
pašapziņa 

2019-2025 ES, VB, PB NVO, kultūras iestādes, 
izglītības iestādes, RP, 
pagastu pārvaldes, 
iesaistot augstskolas 

U1.6.4. Garīgo vērtību saglabāšana un reliģisko draudžu atbalsts 

Digitalizēt novada vēstures 
liecības un muzeja krājumus 
plašai pieejamībai 

Informācijas saglabāšana, izmantošana izglītības procesā, 
novada vēsturē, novada publicitātes un mārketinga 
pasākumiem 

2019-2025 ES, VB, PB R.Mūka muzejs, NVO, 
RP, bibliotēkas, 
izglītības iestādes 

Atbalstīt kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanu 
tradicionālo konfesiju baznīcās 

Baznīcu tehniskā stāvokļa izvērtēšana un atjaunošanas plānu 
izstrāde, dievnamu atjaunošana un liturģisko priekšmetu, 
gleznu, ikonu restaurācija, draudžu teritoriju sakopšana un 
pieejamības nodrošināšana. Baznīcu skaits – 9. 

2019-2025 ES, VB, PB NVO, kultūras iestādes, 
izglītības iestādes, RP, 
pagastu pārvaldes, 
reliģiskās draudzes 

Iesaistīt draudžu garīgo vadību 
novada attīstībā 

Draudžu līdzdalība pasākumu organizēšanā, baznīcu atvērtība 
sabiedrībai un apmeklētājiem, dažādas sabiedrības iesaistes 
formas garīguma izzināšanā 

2019-2025 ES, VB, PB NVO, kultūras iestādes, 
izglītības iestādes, RP, 
pagastu pārvaldes, 
reliģiskās draudzes 

U1.6.5. Pašdarbības kolektīvu atbalsts 

Nodrošināt novada kolektīvu 
dalību Vispārējos deju un 
dziesmu svētkos 

Novada kolektīvu dalība skatēs un Vispārējos deju un dziesmu 
svētkos, pašvaldības atbalsts 

2019-2025 ES, VB, PB NVO, kultūras iestādes, 
izglītības iestādes, RP, 
pagastu pārvaldes,  

Nodrošināt pašdarbības 
tradīciju saglabāšanu un 
popularizēšanu 

Tautas mākslas kolektīviem iegādāti tērpi un mūzikas 
instrumenti, organizēti vismaz 10 gadā tautas mākslas 
pasākumi pagastu tautas namos, dalība pasākumos ārpus 
novada, tradīciju popularizēšana un saglabāšana, kultūras 
apmeklētāju skaita pieaugums. Nodrošināta tradicionālās 
kultūras popularizēšana, pašdarbības attīstība un tradīciju 
saglabāšana 
 
 
 
 

2019-2025 ES, VB, PB NVO, kultūras iestādes, 
izglītības iestādes, RP, 
pagastu pārvaldes,  
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

U1.6.6.Kultūras darbinieku profesionalitātes paaugstināšana un radošu iniciatīvu atbalsts   

Nodrošināt kultūras darbinieku 
apmācību un pieredzes 
apmaiņu 

Paaugstinās organizēto pasākumu kvalitāte, paplašinās 
sadarbība ar izpildītājiem un māksliniekiem, paplašinās 
kvalitatīvais kultūras piedāvājums un pasākumu apmeklējums 
pieaug. Apmācīto personu skaits palielinās 

2019-2025 ES, VB, PB, 
pārrobežu 
sadarbība 

NVO, kultūras iestādes, 
izglītības iestādes, RP, 
pagastu pārvaldes,  

RV1.7. Sporta pasākumi un aktīvs dzīvesveids     

U1.7.1. Sporta infrastruktūras attīstība, sporta aprīkojuma nodrošināšana 

Uzlabot un papildināt sporta 
materiālo bāzi 
 

Materiālās bāzes uzlabošana sporta aktivitātēm, tehniskais 
piedāvājums dažādām vecuma grupām, āra trenažieri vismaz 3 
ciemos 

2019-2025 ES, VB, PB, 
pārrobežu 
sadarbība 

NVO, izglītības iestādes, 
RP, pagastu pārvaldes,  

Sakārtot un renovēt sporta 
laukumus 

Renovēts laukums Riebiņos, sporta iespējas daudzdzīvokļu 
namu pagalmos, sporta laukumi ciemos 

2019-2025 ES, VB, PB, 
pārrobežu 
sadarbība 

NVO, izglītības iestādes, 
RP, pagastu pārvaldes,  

U1.7.2. Sporta aktivitātes dažāda vecuma iedzīvotājiem 

Izveidot sporta klubus, kas 
aktīvi savas iestādes, pagasta 
ietvaros, popularizē sporta dzīvi 

Aptverti visu vecumu novada iedzīvotāji, dažādotas sporta 
iespējas 

pastāvīgi ES, VB, PB, 
pārrobežu 
sadarbība 

NVO, izglītības iestādes, 
RP, pagastu pārvaldes,  

Izveidot netradicionālo sporta 
pasākumus 

Zirgu izjādes pasākumi, masu sporta pasākumi kā novada 
atšķirības zīme 

pastāvīgi ES, VB, PB, 
pārrobežu 
sadarbība 

NVO, izglītības iestādes, 
RP, pagastu pārvaldes,  

U1.7.3. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana 

Veselīga dzīvesveida 
popularizēšana 

Veselības diena, kampaņas par aktīvu dzīvesveidu, speciālistu 
konsultācijas, informatīvie materiāli, tautas un masu sporta 
attīstība 

pastāvīgi ES, VB, PB, 
pārrobežu 
sadarbība 

NVO, izglītības iestādes, 
RP, pagastu pārvaldes,  

Popularizēt esošo resursu 
pieejamību iedzīvotājiem  

Laiva, teltis, velosipēdi – pašvaldības izveidotās iespējas un to 
popularizēšana iedzīvotāju piesaistei un aktīvam dzīvesveidam  

pastāvīgi ES, PB RP 

VP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un izmantošana      

RV2.1.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

U2.1.1. Zivju resursu aizsardzības un atjaunošanas pasākumi Riebiņu novada publiskajos ūdeņos 

Atjaunot zivju resursus 
pašvaldības ezeros 

13 ezeros atjaunoti zivju resursi pastāvīgi ES, PB RP, Zivju fonds 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Nodrošināt zivju resursu 
uzraudzību un aizsardzību 

Uzraudzības reidi, patruļas, iedzīvotāju informēšana, iegādāts 
aprīkojums ezeru resursu monitoringam 

pastāvīgi ES, PB RP, Dabas aizsardzības 
pārvalde 

U2.1.2. Prasmīga īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana 

Veikt īpaši aizsargājamo 
teritoriju uzraudzību un 
apsaimniekošanu 

Saglabātas 4  īpaši aizsargājamas dabas teritorijas: Lielais 
Pelečāres purvs, Rušona ezeru salas un Jašas – Bicānu ezers un 
aizsargājamo ainavu apvidus – Kaučers. Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu ieviešana, sadarbība 
ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpašniekiem un blakus 
teritoriju īpašniekiem, samazināti invazīvie augi ĪĀDT, 
jūraskraukļu populācijas samazināšanas pasākumi liegumu 
teritorijās. Saglabāta dabas bioloģiskā daudzveidība (sugu, 
biotopu skaits) 

2019-2025 ES, PB, VB RB, Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Veikt apsaimniekošanas 
pasākumus ĪADT saskaņā ar 
izstrādātajiem Dabas 
aizsardzības plāniem 

Īstenotas Dabas aizsardzības plānos paredzētās aktivitātes  
ĪĀDT prasmīgai apsaimniekošanai, saglabāta bioloģiskā 
daudzveidība. 

2019-2025 ES, PB, VB RB, Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Izstrādāt noteikumus un 
aizsardzības plānu dabas jutīgo 
teritoriju apsaimniekošanai 

Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 
izstrāde, pārējo dabas teritoriju apsaimniekošanas noteikumi 

2019-2025 ES, PB, VB RB, Dabas aizsardzības 
pārvalde 

RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana     

U2.2.1. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 

Izveidot lielgabarīta atkritumu 
savākšanas punktu 

Izveidots 1 lielgabarīta atkritumu savākšanas punkts no 
iedzīvotājiem, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem nodot lielo 
sadzīves tehniku, celtniecības atkritumus, lielgabarīta 
atkritumus, sniegta informācija par šīm iespējām iedzīvotājiem 

2020 ES, PB, VP RP, atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

Izveidot atkritumu šķirošanas 
punktus 

Izveidoti atkritumu šķirošanas punkti visās apdzīvotajās novada 
vietās 

2020 ES, PB, VP RP, atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

U2.2.2. Nelegālo izgāztuvju un piesārņoto vietu apzināšana un likvidēšana 

Apzināt un reģistrēt nelegālās 
izgāztuves novada teritorijā 

Noteiktas nelegālās izgāztuves, organizēta to savākšana, 
informēta sabiedrība par dabas riskiem izgāztuvēs 

2019-2020 ES, PB, VB RP, NVO, izglītības 
iestādes, zemju 
īpašnieki 

Iesaistīt sabiedrību informēšanā 
par nelegālajām izgāztuvēm 

Nelegālo izgāztuvju skaita samazināšanās, iedzīvotāju iesaiste 
dabas sakopšanā un teritorijas uzraudzībā, dabas brīvprātīgo 
patruļu izveide 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, NVO, izglītības 
iestādes, zemju 
īpašnieki 

Izveidot izdedžu un pelnu 
atkritumu savākšanu un 
apsaimniekošanu 

Izveidots izdedžu un pelnu savākšanas punkts 2020 ES, PB, VB RP, atkritumu 
apsaimniekotāji 

Izglītot iedzīvotājus par 
atkritumu samazināšanu  

Informācijas kampaņu skaits, samazinās plastmasas un 
plastmasas masiņu atkritumi, paaugstinās kopienas vides 
apziņa 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, NVO, LVAFA, 
izglītības iestādes, 
bibliotēkas 

U2.2.3. Prasmīga dabas dzīļu izmantošana 

Tamponēt neizmantotos 
dziļurbumus 

Tamponēti 19 neizmantotie urbumi, nav gruntsūdeņu 
piesārņojuma 

2020 ES, PB Urbumu īpašnieki 

Sakārtot dokumentāciju grants, 
smilšu karjeriem to 
saimnieciskajai izmantošanai 

Vismaz 5 karjeru dokumentācijas sagatavošana un 
saimnieciskās darbības izpēte 

2019 - 2020 PB RP, uzņēmēji 

U2.2.4. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana 

Atbalstīt vēja enerģijas, saules 
enerģijas un pazemes siltuma 
izmantošanu 

Palielinās atjaunojamo enerģijas resursu izmantojums 
mājsaimniecībās un uzņēmējdarbībā, tiek popularizētas 
iespējas, organizēts informatīvais atbalsts 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, NVO, privātais 
sektors 

Alternatīvās un atjaunojamās 
enerģijas izmantošana ražošanā 

Palielinās atjaunojamo enerģijas resursu izmantojums 
mājsaimniec uzņēmējdarbībā, tiek popularizētas iespējas, 
organizēts informatīvais atbalsts 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, NVO, privātais 
sektors, uzņēmēji 

RV2.3.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana   

U2.3.1. Informācijas kampaņas par dabas daudzveidību novadā 

Izstrādāt informatīvos  
materiālus par dabas 
daudzveidību novadā 

Apzināt dabas vērtības, informatīvos materiālus izvietot vidē 
un mājas lapā, veidot informatīvās kampaņas par dabas 
vērtībām 

pastāvīgi Zivju fonds, LVAFA, 
ES, PB 

RP, Dabas aizsardzības 
pārvalde 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

U2.3.2.Vides apziņas paaugstināšana un iedzīvotāju iesaiste vides sakārtošanas pasākumos un akcijās 

Informēt sabiedrību par  
Riebiņu novada 
ūdenstilpju zivju resursu 
aizsardzību 

Informēšanas pasākumu skaits, izmantotās metodes un mediji pastāvīgi Zivju fonds, LVAFA, 
ES, PB 

RP 

Organizēt videi draudzīga 
dzīvesveida kampaņas un 
pasākumus 

Kampaņu skaits, iesaistīto cilvēku skaits un mērķa auditorija, 
videi saudzīgas apziņas veidošana un iedzīvotāju iesaiste 
atbildīgā dzīvesveidā, dabas resursu saglabāšanā 

pastāvīgi Zivju fonds, LVAFA, 
ES, PB 

RP 

RV 2.4. Publiskās ārtelpas attīstība   

U2.4.1 Videi un sabiedrībai draudzīgas publiskās ārtelpas dizaina veidošana 

Atjaunot novada parkus, veidot 
publiskās ārtelpas dizainu 

Sakopta Riebiņu muiža ar parku, Rušonas muiža un Ģeļenovas 
parks, sakopta teritorija ap 25  kultūrvēsturiskajiem objektiem, 
izveidots atbilstošs ārtelpu dizains un nodrošināta pieejamība 

2019-2022 ES, PB, VB RP, zemju īpašnieki, 
NVO, Dabas 
aizsardzības pārvalde, 
kultūras pieminekļu 
inspekcija 

U2.4.2. Novadam raksturīgās ainaviskās vērtības izkopšana un saglabāšana 

Iekārtot publisko ūdeņu un 
ezeru pieejamību un  pludmales  

Novada 13 publiskie ezeri un ūdenskrātuves pieejami atpūtai 
un dabas vērošanai, ierīkotas pludmales, dīķu sakopšana 
parkos 

2019-2022 ES, PB, VB RP, Dabas aizsardzības 
pārvalde, zemju 
īpašnieki 

Ierobežot latvāņu izplatību Novada teritorijā ierobežoti un  iznīcināti latvāņi  vismaz 200 
ha platībā,  sakoptas zemju platības, izstrādāti saistošie 
noteikumi par teritoriju apsaimniekošanu, lai cīnītos ar latvāņu 
tālāku izplatību 

2019-2022 ES, PB, VB RP, Dabas aizsardzības 
pārvalde, zemju 
īpašnieki 

Sakopt upju ainavas Feimankas, Ošas upes krastu sakopšana, dabas taku ierīkošana 2019-2022 ES, PB, VB RP, Dabas aizsardzības 
pārvalde, zemju 
īpašnieki 

Saglabāt novadam raksturīgo 
ainavu 

Piešķirot būvniecības atļaujas, ievērot ainavisko vērtību 
Riebiņu novadā - īpašā Latgalei raksturīgā apdzīvojuma 
struktūra, mazie ciemi jeb sādžas, dabas taku izveide, purvu 
sakārtošana – Aklais purvs Sīļukalnā, pie Rušonas ezera 
 

pastāvīgi  PB, PI, VB, ES RP, Dabas aizsardzības 
pārvalde, zemju 
īpašnieki 
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Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

U2.4.3. Degradējošo teritoriju un graustu sakopšana 

Demontēt pašvaldībai 
piederošos graustus  īpašumus 

Teritorijas sakopšana un  attīstība, demontēto graustu skaits 2019-2020 ES, PB RB 

Sakārtot degradētās teritorijas Vismaz 50% atjaunotas tādas teritorijas - 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 

2019-2025 PB, PI, VB, ES RP, zemju īpašnieki 

U2.4.4. Kapsētu infrastruktūras uzlabošana 

Veikt kapsētu inventarizāciju, 
veidot apbedījumu uzskaiti 

Veikta inventarizācija, apbedījumu uzskaite 2020 PB RP 

Labiekārtot novada kapsētas Labiekārtotas 66 novada kapsētas, nodrošināti piebraucamie 
ceļi, norādes, atkritumu savākšana,  

2020-2025 PB RP 

VP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība       

RV3.1.Uzņēmējdarbības dažādošana 

U3.1.1.Lauku sētu un mājražotāju attīstības veicināšana 

Apzināt novada lauku sētas un 
mājražotājus 

Mājražotāju, amatnieku datu bāze, konkurss “Lauku sēta”, 
lauku dzīves popularizēšana, lauku produkcijas popularizēšana  

pastāvīgi Pārrobežu 
sadarbības 
programmas, ES, 
VB, PB 

RP, mediji, NVO, 
uzņēmēji, zemnieki 

Popularizēt novada mājražotāju 
izstrādājumus 

Rīkotas tradicionālas novada dienas ar tirdziņiem, radošām 
nometnēm, vismaz 1 reizi gadā, palielinājies mājražotāju un 
amatnieku skaits, novads līdzdarbojas mājražotāju dalībai 
valsts un starptautiskajos pasākumos 

pastāvīgi Pārrobežu 
sadarbības 
programmas, ES, 
VB, PB 

RP, NVO, uzņēmēji, 
zemnieki 

U3.1.2. Uzņēmējdarbības motivācijas paaugstināšana 

Sniegt konsultācijas un atbalstu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšanas un atbalsta 
pasākumi sadarbībā ar Latgales uzņēmēju organizācijām, 
Biznesa inkubatoriem. Organizētas uzņēmēju dienas un 
tikšanās, uzņēmējdarbības atbalsta konkurss. 
 

pastāvīgi Pārrobežu 
sadarbības 
programmas, ES, 
VB, PB 

RP, LDDK, biedrības, 
LRTK 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
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Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

U3.1.3.Novada uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide uzņēmēju piesaiste 

Nodrošināt uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamo 
infrastruktūru 

Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās 
infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā, 
Stabulnieku pagastā 

2019 ES, VB, PB RP, sadarbības partneri 

RV3.2. Daudzveidīgs tūrisma piedāvājums       

U3.2.1. Bioloģiskās daudzveidības izziņas tūrisma attīstība 

Veidot tūrisma vietas, kas atklāj 
dabas daudzveidību 

Attīstīt reģiona pievilcību kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas 
vietas pie ūdens objektiem, izveidot eko-tūrisma stratēģiju un 
jaunus eko-tūrisma produktus un pakalpojumus  

2019 Pārrobežu 
sadarbības 
programmas, ES, 
VB, PB 

RP, sadarbības partneri 

Izveidot un uzturēt dabas 
tūrisma infrastruktūru  

Izveidotas vismaz 3 izziņas takas – purva, pļavas, ezeru salas, 
soliņi, informatīvās plāksnes par dabas daudzveidību, 
atkritumu urnas, norādes  un rekomendācijas apmeklētājiem, 
telšu vietas u.tml. 

2019-2025 Pārrobežu 
sadarbības 
programmas, ES, 
VB, PB 

RP, sadarbības partneri, 
zemju īpašnieki 

U3.2.2. Kultūras un kultūrvēsturiskā tūrisma piedāvājuma izveide un ieviešana 

Nodrošināt kultūrvēstures 
objektu pieejamību  

Objektu pieejamība ir nodrošināta un uzturēta – izpļauti celiņi, 
piebraucamie ceļi, sabiedriskās tualetes, norādes 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, TIC, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji 

Izveidot kultūras un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
maršrutus un piedāvājumus 

„Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, 
saglabājot, aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu” ¬ Radošā laboratorija Rušonas klosterī “Alķīmija – 
ceļš uz garīgo pilnību”, izveidot kopīgus piedāvājumus ar 
kaimiņu novadiem un Latgales reģionu 

2019-2024 ES,PB,VB, PI RP, NVO, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji, 
kaimiņu pašvaldības, 
tūrisma operatori 

U3.2.3. Sakrālā tūrisma piedāvājuma veidošana 

Apzināt novada sakrālo būvju 
pieejamību apskatei 

Visu dievnamu apsekojuma akti, apmeklējumu saskaņošana ar 
draudzēm 

2019 PB RP, reliģiskās draudzes 

Izstrādāt sakrālā tūrisma 
maršrutu, balstītu tradicionālo 
konfesiju daudzveidībā 

Izstrādāts maršruts, piedāvājums, popularizētas iespējas, 
nodrošināts mārketings tūrisma operatoru pasākumos, 
gadatirgos, medijos 
 
 
 

2020 ES, PB, VB RP, TIC, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji 
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U3.2.4. Gastronomiskā tūrisma iespējas sadarbībā ar privāto sektoru 

Apzināt kulinārā mantojuma 
tradīcijas novadā, izstrādāt 
priekšlikumus novada 
ēdienkarte un pakalpojumam  

Kulinārā mantojuma ekspedīcija un recepšu apkopošana, 
jauniešu iesaiste šajā darbā, recepšu grāmatas izveide, 
saimnieču apzināšana pakalpojuma sniegšanai, sadarbība ar 
viesu mājām 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, TIC, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji 

Izveidot sabiedrisko ēdināšanas 
pakalpojumu 

Tiek atvērta vismaz 1 ēdināšanas iestāde novada teritorijā, 
kura darbojas pastāvīgi 

2020 LEADER, LAD, ES, PI Uzņēmēji 

Izstrādāt un ieviest Latgales 
kulinārā mantojuma 
piedāvājumu Riebiņu novada 
teritorijā 

Sadarbībā ar zemniekiem, mājražotājiem tiek izstrādāts 
piedāvājums Riebiņu garšu izzināšanai, pakalpojums tiek 
popularizēts, palielinās tūristu un apmeklētāju skaits 

2020-2023 LEADER, LAD, ES, PI Uzņēmēji, RP 

U3.2.5. Tūrisma mārketinga aktivitātes un stratēģiskās partnerības Latvijas un starptautiskajā mērogā   

Izglītot tūrisma pakalpojuma 
sniedzējus un sniegt atbalstu  

Tūrisma pakalpojuma sniedzēju izglītošana, konsultāciju 
sniegšana, dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos, 
pakalpojuma sniedzēju dalība novada vizītēs, labās prakses 
izzināšana, noorganizēto pasākumu un apmācību skaits, 
apmācībās iesaistīto skaits 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, TIC, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji 

Apmācīt novada tūrisma gidus Apmācīto gidu skaits par novada stāstiem, interesantajiem 
faktiem dažādās jomās un dažādos tūrisma maršrutos. Gidu 
valodu zināšanas – angļu, vācu, franču 

2019 Pārrobežu 
sadarbība, LEADER, 
ES 

RP 

Nodrošināt tūrisma produktu, 
pakalpojumu mārketinga 
aktivitātes dažādos mērogos 

Izveidotas norādes un pieejama informācija tūristiem un 
viesiem, karšu un stendu atjaunošana un papildināšana, 
informācijas materiāli, norādes, informācijas pieejamība 
virtuālajā vidē 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, TIC, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji 

Izveidot tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju datu bāzi un pieejamu 
sistēmu  

Vienotas tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzes un 
statistikas datu sistēmas uzturēšana, popularizēšana dažādos 
medijos. 
 
 
 

pastāvīgi ES, PB, VB RP, TIC, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji 
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RV3.3. Nodarbinātības veicināšana 
  

U3.3.1. Informatīvais atbalsts un uzņēmumu mārketinga veicināšana 

Nodrošināt kvalitatīvas 
attālināta darba iespējas 

Attālināta darba centrs, iedzīvotāju informēšana un 
konsultēšana par attālināto darbu, šo iespēju popularizēšana 

2019-2025 PB RP, NVO, uzņēmēji 

Organizēt uzņēmējdarbības 
izglītojošus un popularizējošus 
pasākumus  

Sniegtas speciālistu konsultācijas par likumdošanu, 
aktualitātēm, uzņēmējdarbības ideju konkurss, labāko 
uzņēmēju godināšana, novada uzņēmēju dalības atbalsts 
uzņēmēju dienās un gadatirgos, mārketinga aktivitātes 
 
 

2019-2025 PB RP, NVO, uzņēmēji 

U3.3.2. Pasākumi profesionālajai pilnveidei un darba iemaņu paaugstināšanai 

Pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai 
laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un 
darba produktivitātes pieaugumu 

2018-2022 ESF RP 

U3.3.3. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība 

Popularizēt sociālās 
uzņēmējdarbības jomas  

Izveidoti un darbojas sociālie uzņēmumi, tiek risinātas sociālās 
problēmas ar biznesa instrumentiem, iesaistītas sociāli 
mazaizsargātas iedzīvotāju grupas 

2019-2025 ES, PB, PI RP, izņēmēji, NVO  

VP4 Aktīvas kopienas un atvērtas pārvaldes veidošana 

RV4.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība 

U4.1.1. Efektīva informācijas apmaiņa starp iedzīvotājiem un pašvaldības pārvaldi 

Izveidot konsultatīvo 
iedzīvotāju padomi 

Konsultatīvās padomes -1, sanāksmju skaits gadā – vismaz 2, 
pašvaldības atskaites par paveikto – vismaz 5 publiski 
pasākumi gadā. Palielinās sabiedrības iesaiste lēmumu 
pieņemšanā, palielinās iesaiste attīstības plānošanā, pasākumu 
ieviešanā. Veicināta sabiedrības līdzdalība pārvaldes darbā 

pastāvīgi PB RP, NVO 

Izveidot NVO projektu fondu  Pašvaldība finansiāli atbalsta un līdzfinansē nevalstisko 
biedrību iniciatīvas, paredzot finansējuma piešķīrumu uz 
konkursa pamata 

pastāvīgi PB RP, NVO 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Nodrošināt efektīvu 
informācijas apmaiņu par 
pašvaldības lēmumiem un 
plānotājiem pasākumiem 

Paaugstinās iedzīvotāju informētība par domes darbu, 
palielinās iedzīvotāju iesaistes formas -  forumi, sapulces 
ciemos  

pastāvīgi PB, ES, LEADER, 
LAD 

RP, NVO 

U4.1.2. Iedzīvotāju integrēšana informācijas sabiedrībā 

Paaugstināt iedzīvotājus IT 
prasmes 

Apmācīto iedzīvotāju skaits, paaugstinātas iedzīvotāju spējas 
pastāvīgi lietot e-pakalpojumus, darboties e-vidē 

2019-2020 PB RP, NVO, izglītības 
iestādes, bibliotēkas, 
pagastu pārvaldes 

Nodrošināt iedzīvotāju 
medijpratību 

Apmācīto iedzīvotāju skaits, kuri spēj analizēt iegūto 
informāciju, identificēt sabiedrības viedokļa manipulācijas 
metodes, atšķirt īstu ziņu no izdomātas vai racionāli izvērtēt 
ticamību. Prasme analizēt pieejamo informāciju tiešsaistē vai 
drukātajos medijos, drošība e-vidē un informācijas laukā 

pastāvīgi PB RP, NVO, izglītības 
iestādes, bibliotēkas, 
pagastu pārvaldes 

Nodrošināt sabiedrības 
līdzdalības atgriezenisko saiti 

Ikgadējā aptauja par sabiedrības apmierinātību ar pašvaldības 
darbu 

pastāvīgi PB RP, NVO, izglītības 
iestādes, bibliotēkas, 
pagastu pārvaldes 

U4.1.3. Jaunatnes politikas izstrāde un ieviešana jaunatnes piesaistei novadam 

Nodrošināt jauniešu domes 
darbību 

Jauniešu domes darbība, jaunatnes iesaiste pašvaldības 
attīstības un darbības jautājumos 

pastāvīgi PB RP, NVO, izglītības 
iestādes 

Nodrošināt karjeras pasākumus 
un atbalstīt jauniešu iniciatīvas 

Jauniešu neformālās izglītības projektu izstrāde un realizēšana 
profesionālai izaugsmei, jauniešu brīvprātīgā darba 
popularizēšana un iesaiste pasākumu organizēšanā 

pastāvīgi PB, Erasmus+, ES. 
LEADER 

RP, NVO, izglītības 
iestādes 

Izstrādāt jaunatnes politiku  Izstrādāta un ieviesta jaunatnes politika, noteikti attīstības 
virzieni 

2019 PB RP, NVO, izglītības 
iestādes 

RV4.2. Publiskās pārvaldes profesionalitāte      

U4.2.1. Pašvaldības darbības efektivitāte un kapacitāte 

Paaugstināt pašvaldības 
darbinieku kompetenci  

Apmācību organizēšana komunikāciju prasmju, profesionālo 
kompetenču, normatīvo aktu izpratnes palielināšanā un 
nepārtrauktā profesionālos attīstības nodrošināšanā 

pastāvīgi PB, ES RP, pašvaldības 
iestādes 
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Pasākumi, aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji Izpildes termiņš vai 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie izpildītāji 

Apgūt pašvaldības pārvaldes 
darba labo praksi Latvijā un 
ārzemes 

Labas prakses pieredzes apgūšana pie sadarbības partneriem 
citās valstīs un Latvijas pašvaldības, kopīgu sadarbības projektu 
un iniciatīvu izstrāde 

pastāvīgi PB, ES RP, pašvaldības 
iestādes 

Nodrošināt pašvaldības 
pakalpojumus e-vidē 

Paplašināts sniegto e-pakalpojumu klāsts, pilnveidoti mājas 
lapas informatīvie pakalpojumi 

pastāvīgi PB, ES RP, pašvaldības 
iestādes 

U4.2.2. Sadarbība starp pašvaldības iestādēm pasākumu un notikumu organizēšanā 

Nodrošināt sabiedrisko kārtību 
un drošību 

Iegādāta jauna automašīna, pasākumos nodrošināta un 
uzraudzīta kārtība, veicināta sabiedrības apziņa un 
līdzdarbošanās 

pastāvīgi PB RP, NVO, brīvprātīgie 

Izstrādāt kopēju starpnozaru 
pasākumu plānu 

Izstrādāts ikgadējs saskaņots sporta, kultūras, izglītības 
pasākumu plāns novada popularizēšanai un resursu plānotajai 
un efektīvai izmantošanai, elektronisks, novadam un reģionam 
kopīgs pasākumu plānošanas kalendārs 

pastāvīgi PB RP  

RV 4.3. Riebiņu novada sadarbība un atpazīstamība    

U4.3.1.Novada tēla un zīmola veidošana 

Izstrādāt novada zīmolu  Izveidota novada stila grāmata un darbības novada vienotai 
vizuālajai identitātei, plāns atpazīstamības veidošanai 

pastāvīgi ES, PB, LEADER, 
pārrobežu 
sadarbība 

RP, pašvaldības 
iestādes, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji, 
NVO, uzņēmēji 

Nodrošināt novada 
popularizēšanu  un 
atpazīstamību  

Norādes un novada vienotas informatīvās plāksnes, stendi, 
informatīvās kampaņas medijos, interesantu stāstu izveide un 
popularizēšana par pasākumiem, dzīves un darba iespējām 
novadā, pasākumu skaits, stendu, norāžu skaits 

pastāvīgi ES, PB, LEADER, 
pārrobežu 
sadarbība 

RP, pašvaldības 
iestādes, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji, 
NVO, uzņēmēji 

U4.3.2. Sadarbības veidošana  starpnozaru un institucionālajā jomā nacionālajā un starptautiskajā mērogā 

Izveidot un uzturēt pašvaldības 
sadarbības tīklojumu 

Noslēgts viens sadarbības tīkla līgums, vizītēs iesaistīti 
uzņēmēji, pārņemta labākā pieredze, iesaistīšanās 2 
pasākumos gadā. Dalība IZM un citu organizāciju rīkotajās 
apmācībās un sanāksmēs 

pastāvīgi ES, pārrobežu, PB RP, biedrības 
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