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Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam investīciju plāns  

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide 

RV1.1. Kvalitatīvi ceļi un droši savienojumi 

U1.1.1. Autoceļu seguma kvalitātes uzlabošana 

    1 

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 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

253345.29
  

LAD, ELFLA-
90 

10 0 0 
2017- 
2018 

Ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošana 
lauku teritorijās, lai 
veicinātu 
uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību, 
rekonstruēti 2,7 km 
pašvaldības autoceļa 

RP 

2 

Riebiņu novada 
Riebiņu pagasta 
pašvaldības autoceļa 
Nr. 7 Riebiņi - 
Kalnacki km 0,795-
3,420 pārbūve 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

218212,77 
LAD, ELFLA-

90 
10 0 0 

2017- 
2018 

Ceļu infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošana 

lauku teritorijās, lai 

veicinātu 

uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību, 

rekonstruēti 2,62 km 

pašvaldības autoceļa 

RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

3 

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 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

190 233,79 

90 10 0 0 2017- 

2018 

Ceļu infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošana 

lauku teritorijās, lai 

veicinātu 

uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību, 

rekonstruēti 1,8 km 

pašvaldības autoceļa 

RP  

4 

Riebiņu novada 
Rušonas pagasta 
pašvaldības autoceļa 
Nr. 35 Lubāni – 
Spuldzeņi – Rušona 
km 0.00 – 1.82 
pārbūve 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

144 608,69 

90 10 0 0 2017- 

2018 

Ceļu infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošana 

lauku teritorijās, lai 

veicinātu 

uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību, 

rekonstruēti 1,82 km 

pašvaldības autoceļa 

RP,  

    5 
Autoceļa Riebiņi-
Silajāņi asfaltseguma 
uzklāšana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

Pēc 
projekta 

izstrādes, 
vid.1milj./

1km 
asfalta 

100 0 0 0 2020 
Ciema sasniedzamības 
nodrošinājums, 12 km 

VAS Latvijas 
Valsts ceļi 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

6 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Nr. 1 Riebiņi-Kalnacki 

km 0,00-3,42 

pārbūve 
Riebiņi 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

457596.00 

85 

5 10 0 

2019 Infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai  
3,42 km, veicinot 
potenciālu sociālo, 
ekonomisko aktivitāšu 
un pakalpojumu 
nodrošināšanu 
novada iedzīvotājiem 

RP 

7 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Nr. 16 Opolie-

Salenieki-Upenieki 

km 0,00-2,95 

pārbūve. 

Riebiņi 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

394710.00 

85 

5 10 0 

2019 

Autoceļa Opolie-
Salenieki-Upenieki km 
0,00-2,95 pārbūve, 
infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošana  

RP 

8 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Nr. 24 Šņepsti-

Ludvigova km 0,00-

2,28 pārbūve 
Riebiņi 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

305064.00 

85 5 10 0 2020 

Autoceļa Šņepsti-
Ludvigova km 0,00-
2,28 pārbūve 

RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

9 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Nr. 51 Lauku iela 

(Aglonas stacija) km 

0,00-0,62 pārbūve 

Riebiņi 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

82956.00 

85 5 10 0 2020 
Autoceļa Lauku ielas 
(Aglonas stacija) km 
0,00-0,62 pārbūvi, 
infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai 

RP 

10 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Nr. 25 Urči-Kotāni-

Korsikova km 0,00-

2,43 pārbūve 

Riebiņi 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

325134.00 

85 5 10 0 2020 

Autoceļa Urči-Kotāni-
Korsikova km 0,00-
2,43 pārbūve 

RP 

11 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Nr. 23 Stupāni-

Ludvigova-Korsikova 

km 3,41-4,56 

pārbūve 

Riebiņi 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

153870.00 

85 5 10 0 2020 

Autoceļa Stupāni-
Ludvigova-Korsikova 
km 3,41-4,56 pārbūve 

RP 

12 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Nr. 6 Pieniņi-

Medvednieki km 

0,00-1,97 pārbūve 

Pieniņi 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

263586.00 

85 5 10 0 2020 

Autoceļa Pieniņi-
Medvednieki km 0,00-
1,97 pārbūve 

RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 
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ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

13 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļa 

Nr. 1 Polkorona-

Voveri km 0,00-3,70 

pārbūve 

 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

495060.00 

85 5 10 0 2020 

Autoceļa Polkorona-
Voveri km 0,00-3,70 
pārbūve 

RP 

14 

 Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļa Zabegi-

Pušča  2.75 km 

rekonstrukcija 

Riebiņu 
pagasts 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

329 590 

85 5 10 0 2023-

2025 
Autoceļa Zabegi-Pušča  
2.75 km 

RP  

15 

Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļa Kokorieši-

Mazie Orieši  0.97 

km rekonstrukcija 

Riebiņu 
pagasts 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

153870.00 

85 5 10 0 2023-

2025 
Autoceļa Kokorieši-
Mazie Orieši  0.97 km 
rekonstrukcija 

RP 

16 

Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļa Kokorieši-

Lielie Rumpi  2.17 

km rekonstrukcija 

Riebiņu 
pagasts 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

263586.00 

85 5 10 0 2023-

2025 
Autoceļa Kokorieši-
Lielie Rumpi  2.17 km 
rekonstrukcija 

RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

17 

Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļa Riebiņi-

Skangeļu kapi  0.92 

km rekonstrukcija 

Riebiņu 
pagasts 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

153870.00 

85 5 10 0 2023-

2025 
Autoceļa Riebiņi-
Skangeļu kapi  0.92 
km rekonstrukcija 

RP 

U1.1.2.Satiksmes drošības uzlabojumi 

18 

Energoefektīva 
apgaismojuma 
nodrošināšana 11 
apdzīvotos punktos: 
Galēni, Gaiļmuiža, 
Kastīre, Silajāņi, 
Sīļukalns, 
Stabulnieki, Riebiņi, 
Aglonas stacija, 
Kastīre, Pieniņi, Bašķi 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

Pēc 
projektu 
izstrādes 

85 10 5 0 
2019-
2025 

11 apdzīvotos 
punktos: Galēni, 
Gaiļmuiža, Kastīre, 
Silajāņi, Sīļukalns, 
Stabulnieki, Riebiņi, 
Aglonas stacija, 
Kastīre, Pieniņi, Bašķi 
izveidots 
energoefektīvs 
apgaismojums, 
paaugstinās satiksmes 
drošība un dzīves 
kvalitāte 

RP, VAS Latvijas 
Valsts ceļi 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

19 

Gājēju celiņu izveide 
un/vai 
rekonstruēšana 
Galēnos, Gaiļmuižā, 
Kastīrē, Silajāņos, 
Sīļukalnā, 
Stabulniekos, 
Riebiņos, Aglonas 
stacija, Kastīrē, 
Pieniņos 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

650 000 

85 10 5 0 

2019-
2025 

Izveidoti gājēju celiņi 
un/vai atjaunoti 
pagasta ciemos 

RP 

U1.1.3. Veloceliņu tīkla attīstība 

20 

Veloceliņa Riebiņi-
Preiļi, veloceliņa 
Polkorona-
Stabulnieki izbūve 
veloceliņa Aglonas 
stacija-Kastīre (Bašķi) 
 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

1500000 85 10 5 0 
2019-
2020 

7,5 km gara veloceliņa 
izbūve Riebiņi-Preiļi, 
velonovietnes, 
paplašinās kvalitatīvas 
un drošas 
pārvietošanās iespējas 
Riebiņu un Preiļu  
novadu iedzīvotājiem, 
velotūrisma attīstība, 
aktīvs dzīvesveids 

RP 

21 
Veloceliņa ierīkošana 
Preiļi-Gaiļmuiža 

Gaiļmuiža 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

1350000 85 10 5 0 
2019-
2020 

6 km gara veloceliņa 
izbūve Preiļi-
Gaiļmuiža 

RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

22 

Atpūtas veloceliņu 
ap Kaučera un 
Salmeja ezeriem 
izveide 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

500000 85 10 5 0 
2020-
2022 

10 km gara velo 
maršruta 
izveidi/veloceliņa 
izbūvi ap Kaučera un 
Salmeja ezeriem, 
tādējādi paplašinot 
kvalitatīvas un drošas 
pārvietošanās iespējas 
un aktīvās atpūtas 
iespējas Riebiņu 
novada iedzīvotājiem 
kā arī ciemiņiem, 
vecinot velotūrismu, 
kā arī piesaistot 
jaunus tūristus 

RP 

U1.1.4. Novada saiknes un mobilitātes kvalitāte 

23 

Valsts autoceļa 
Galēni-Sīļukalns-
Stirniene 
atjaunošana 
 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

Pēc 
tehniskā 
projekta 
izstrādes 

100    

2020-

2025 

Atjaunots valsts 
autoceļa Galēni-
Sīļukalns-Stirniene 
Asfaltēts valsts 
autoceļa A13 
Rēzekne-Daugavpils 
atzara Siveriņa-
Rušonas muiža 
 
 
 

VAS Latvijas 
Valsts ceļi, RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

RV1.2. Mūsdienīgas inženierkomunikācijas 

U1.2.1.Mobilo sakaru pieejamība visā novada teritorijā 

24 

Kvalitatīvs mobilo 
sakaru pārklājums 
visā novada teritorijā 
 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

 100   100 pastāvīgi 

Pieejams sakaru 
pakalpojums visās 
novada apdzīvotājās 
mājās 

Mobilo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

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

25 

Notekūdeņu 
attīrīšanas un 
centralizētās 
kanalizācijas 
sistēmas attīstība 
pagasta ciemos 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

380 000 

85 

10 5 0 
2019-
2025 

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

RP, pagasta 
pārvaldes, 
Turība 

26 

Ūdenssaimniecības 
attīstība novada 
teritorijā, jaunu 
pieslēgumu 
veidošana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

400 000 

85 

10 5 0 
2019-
2025 

Uzlabota ūdens 
kvalitāte ciematos ar 
centralizēto ūdens 
apgādi, nomainīti 
vecie ūdensvadi,  
ūdenssaimniecības 
attīstības projekts 
Riebiņos II kārta. 

RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

Lomu, Bortnieku 
ciemā nodrošināta 
dzeramā ūdens 
pieejamība, jauni 
pieslēgumi 

27 
Neapsaimniekoto 
dziļurbumu 
tamponēšanu 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

 100 0 0 0 
2019-
2025 

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

Zemju 
apsaimniekotāji 
vai īpašnieki, 
Turība 

28 

Siltumapgādes 
sistēmas  
rekonstrukciju 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

80 000 85 10 5 0 

2020-

2025 

Veco siltumtrašu 
nomaiņa, nodrošināta 
energoefektivitāte 
novada teritorijā 

RP, Turība 

U1.2.4. IKT infrastruktūras attīstība 

29 

Informācijas 
tehnoloģiju un 
datoru 
modernizēšana 
kvalitatīvu 
pakalpojumu 
nodrošināšanai   

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

25000 50 25 20 0 pastāvīgi 

Mūsdienīgas un 
drošas IKT 
tehnoloģijas un 
aprīkojums 
publiskajās vietās – 
bibliotēkas, muzeji, 
izglītības iestādes, 
pašvaldības iestādes, 
kultūras iestādes 
 

RP  
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

U2.2.5. Meliorācijas sistēmu atjaunošana un uzturēšana 

30 
Valsts meliorācijas 
sistēmu atjaunošana 
un uzturēšana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

Saskaņā ar 
tehniskajie

m 
risinājumie

m 

100 

0 100 0 pastāvīgi 

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

Meliorācijas 

pārvalde, ZM 

nekustamie 

īpašumi 

RV1.3. Ērti un energoefektīvi mājokļi 

U1.3.1. Dzīvojamā fonda atjaunošana 

31 
Daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

Saskaņā ar 
tehniskajie

m 
risinājumie

m 

85 

0 5 5 
2019-
2025 

Veikta 4 
daudzdzīvokļu māju 
siltināšana, 
paaugstināta 
energoefektivitāte un 
dzīves vides pievilcība 
novada daudzdzīvokļu 
ciemos 

Māju 
apsaimniekotāji 

32 
Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
pašvaldību ēkās  

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

700 000 

ES, PB, VB 

10% 5% 85% 
2019-
2020 

Veikta 3 ēku  
siltināšana – Riebiņu 
novada domes 
administratīvā ēka, 
Saules iela 8, Riebiņi, 
sociālā dzīvojamā 
māja, Skolas iela 8, 
Stabulnieki, 

RP, ēku 
apsaimniekotāji 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

Stabulnieku pagasts,  
Sīļukalna kultūras 
nams, Latgales iela 1, 
Sīļukalns, Sīļukalna 
pagasts 

U1.3.2. Pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošana un uzturēšana 

33 

Dienesta dzīvokļu 
izveidei jaunajām 
ģimenēm un/vai 
speciālistiem 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

30 000 

85 

10 5 0 
2019-
2025 

Rekonstruēti vismaz 3 
dienesta dzīvokļi, 
piedāvātas dzīves 
iespējas jaunajām 
ģimenēm un/vai 
speciālistiem 

RP 

RV1.4. Pieejama izglītība  

U1.4.1. Uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra 

34 
izglītības iestāžu 
modernizācija 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

50000 85 10 5  
2019-
2025 

Infrastruktūras 
uzlabošana, 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 
Galēnu pamatskolas 
ēkā, Skolas iela 11, 
Galēnu ciemā Riebiņu 
novadā, mācību 
aprīkojuma 
modernizācija un 
infrastruktūras 
uzlabošana Riebiņu 
vidusskolā, tai skaitā 

Pagastu 
pārvaldes, 
izglītības 
iestādes, RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

sporta zāles un 
dienesta viesnīcas 
aprīkojuma pilnveide, 
mācību aprīkojuma 
modernizācija un 
infrastruktūras 
uzlabošana Riebiņu 
pirmskolas izglītības 
iestādē „Sprīdītis” 

35 

Droša un sakopta 

vide  
Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

45000 

85 10 5 

 2020 

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

Pagastu 
pārvaldes, 
izglītības 
iestādes, RP 

36 
Interešu izglītības 
materiāli tehniskā 
aprīkojuma pilnveide 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

3000 

85 10 5  2020 Iegādāts aprīkojums 
interešu izglītības 
programmām, 
nodrošināta tehnisko 
veidu izglītības 
iespējas jauniešiem 

Pagastu 
pārvaldes, 
izglītības 
iestādes, RP 

U1.4.2. Izglītības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana 

37 
Izglītības padomes 
izveide  

Riebiņu 

novads 

Visi VTP1, 

VTP3, 

VTP4 

projekti 

1500 85 10 5 0 

2019 

Priekšlikumi, izglītības 
iestāžu un 
pakalpojuma 
plānošana 

Pagastu 
pārvaldes, 
izglītības 
iestādes, RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

38 

Mūsdienīgu interešu 
izglītības un 
fakultatīvu ieviešana 
 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

1500 

85 10 5 0 

2019-
2020 

Ieviestas vismaz 3 
jaunas interešu un/vai 
fakultatīvu apmācības 
– novada vēsture, 
medijpratība, IKT  

Rēzeknes 
tehnoloģiju 
akadēmija, 
Daugavpils 
Universitāte, 
izglītības 
iestādes, RP, 
NVO 

39 
Jauniešu karjeras 
izglītība  

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

3000 85 10 5 0 

2019-
2025 

Vismaz 5 gadā 
karjeras izglītības 
pasākumi pie 
uzņēmējiem, 
ražošanā, 
lauksaimniecībā, 
aktīvs karjeras 
konsultantu darbs, 
radošās darbnīcas un 
meistarklases. 
Iesaistīto skaits – 
vismaz 3 daļa novada 
jauniešu 

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

40 

Izglītības personāla 
un izglītojamo 
mobilitāte 
 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

15000 100 0 0 0 
2019-
2025 

Pieredzes apgūšana 
ES valstīs, iesaistīto 
skaits – vismaz 100 
personas gadā 

Izglītības 
iestādes, RP, 
NVO, Valsts 
izglītības 
attīstības 
aģentūra 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

41 Vecāku skola 
Riebiņu 
novads 

Visi VTP1, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

3000 85 10 5 0 
2019-
2025 

Saskarsmes 
apmācības, vismaz 
90% vecāku tiek 
iesaistīti apmācībās 

Izglītības 
iestādes,  RP, 
NVO 

U1.4.3.Neformālās un mūžizglītības ieviešana  dažāda vecuma iedzīvotājiem 

42 

Latviešu valodas 

apguve etniskajām 

grupām Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1000 

85 10 5 0 2019-

2025 

Uzlabojas saskarsme 

un sadarbība kopienā, 

vismaz 2 latviešu 

valodas kursi gadā 

Pagastu 

pārvaldes, 

izglītības 

iestādes, RP, 

NVO  

43 

Svešvalodu apguves 

kursi    

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 

1000 85 10 5 0 2019-

2025 

Uzlabotas 

starptautiskās 

komunikācijas 

prasmes, palielinās 

dalība 

starptautiskajos 

pasākumos 

iedzīvotāju, 

personiskā un 

profesionālā 

pilnveide, vismaz 15 

cilvēki gadā tiek 

apmācīti 

Pagastu 

pārvaldes, 

izglītības 

iestādes, RP, 

NVO  
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

44 

Mūžizglītības 

programmu izstrāde 

un ieviešana   

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 

800 85 10 5 0 2019-

2025 

Izstrādātas apmācības 

programmas 

senioriem, darba 

meklētājiem, 

interesentiem, 

radošas darbnīcas, 

kursi un semināri, 

vismaz 4 gadā 

Pagastu 

pārvaldes, 

izglītības 

iestādes, RP, 

NVO  

U1.4.4. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

45 

Pedagogu 

profesionālā 

tālākizglītība 
Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 

1000 85 10 5 0 2019-

2025 

Nodrošināta visu 

pedagogu 

tālākizglītība 36 

stundu apmērā gadā 

Izglītības 

iestādes, RP, 

IZM, VIAA 

46 

Atbalsta personāla  

profesionālā 

pilnveide 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 

800 85 10 5 0 

2019-
2025 

Nodrošināta visu 

izglītības iestāžu 

atbalsta personāla - 

logopēds, sociālais 

pedagogs, karjeras 

konsultants, psihologs 

profesionālā pilnveide 

 

 

Izglītības 
iestādes, RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 
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projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

RV1.5.Nodrošināta veselības aprūpe un sociālais atbalsts 

U1.5.1. Veselības aprūpes un sociālo iestāžu infrastruktūras nodrošinājums 

47 

Ģimenes ārstu 

prakšu vietu attīstība Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
8500 

90 

5 5 0 0 

Aprīkotas, pieejamas  
un mūsdienīgas 
ģimenes ārstu prakses 
vietas  

LM,RP 

48 

Ģimenes veselības 

centra izveide 

Riebiņos un Galēnos 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
19800 

90 

5 5 0 0 

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

Pagastu 

pārvaldes, RP, 

NVO, sociālais 

dienests, 

izglītības 

iestādes, LM 

49 

Dienas aprūpes 

centra senioriem 

izveide 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
25000 

85 

10 5 00  

Veselības centrs 

Riebiņos, Galēnos 

holesterīna līmeņa 

noteikšanai, asins 

analīzēm, 

asinsspiediena 

noteikšanai, veselības 

konsultācijas, 

speciālista ieteikumi. 

Pagastu 

pārvaldes, RP, 

NVO, sociālais 

dienests  
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

Centru skaits – 2, 

aprīkojums, 

rekonstruētas un 

pieejamas telpas 

50 

Grupu dzīvokļu, 

specializētu darbnīcu 

izveide cilvēkiem ar 

dažāda veida 

veselības 

traucējumiem 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
 

100 

0 0 00  

Izveidot vismaz 4 

grupas dzīvokļus 

RP, LM 

51 

Sociālā aprūpes 

centra Rušona 

paplašināšana 

Rušonas 
pagasts  

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
 

100 

0 0 0  

Paplašināts sociālās 

aprūpes centrs 

“Rušona” 

LM, RP 

52 

Specializēta 

transporta iegāde 

sociālā dienesta 

vajadzībām 

Ribiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
15000 

0 

100 0 0 2019 

Iegādāts transports 

sociālā dienesta 

vajadzībām kvalitatīva 

pakalpojuma 

sniegšanai 

RP, sociālais 

dienests 

U1.5.2. Sociālo pakalpojumu dažādošana un attīstība 

53 

Ģimeniskai videi 

pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
 

100 

0 00  

01.12.20

15. -  

Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā. 

Daudzfunkcionāla 

Partneri: 

Daugavpils 

pilsētas dome; 

Rēzeknes 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

pieejamība 

dzīvesvietā 

personām ar garīga 

rakstura 

traucējumiem un 

bērniem 

31.12.20

22. 

sociālā centra izveide 

Riebiņos 

deinstitucionalizācijas 

plāna īstenošanai 

 

pilsētas dome; 

Aglonas, 

Baltinavas, 

Balvu, Dagdas, 

Daugavpils, 

Ilūkstes, 

Kārsavas, 

Krāslavas, 

Ludzas, Preiļu, 

Rēzeknes, 

Riebiņu, Rugāju, 

Vārkavas, 

Viļakas, Viļānu 

novada 

pašvaldības; 

VSAC “Latgale 

54 

Psihologa 

pakalpojuma 

pieejamība   

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
4000 

0 

4000 0 0 

2019 Nodrošināts psihologa 

pakalpojums visām 

iedzīvotāju grupām 

(daudzbērnu 

ģimenēm, 

bezdarbniekiem, 

jaunajām māmiņām, 

pirmspensijas vecuma 

iedzīvotājiem un 

sociālā riska 

RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

ģimenēm), 

konsultāciju grafiks un 

skaits 

55 

Ģimenes asistenta 

pakalpojuma 

attīstība 

Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

Riebiņu 

novads 

100 0 0 100 0 0 2019 Piesaistīti 

apmācīti 

speciālisti, kuri 

apmāca vecākus 

sociālajām 

prasmēm - vides 

sakārtošanā, ēst 

gatavošanā, 

finanšu 

saprātīgā 

tērēšanā, brīvā 

laika pavadīšanā 

56 

Higiēnas 

pakalpojumu punktu 

izveide ciemos 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
15000 

85 

5 10 0  

2020 Izveidoti 4 higiēnas 

pakalpojumu centri 

(iespēja nomazgāties 

dušā, veļas 

mazgāšana) Silajāņu 

pagastā, Rušonas 

pagastā, Galēnu 

pagastā un 

Stabulnieku pagastā. 

Sīļukalna pagastā 

Pagastu 

pārvaldes, RP, 

NVO, sociālais 

dienests  
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

paplašināts esošais 

veļas mazgāšanas 

punkts ar dušas 

iespējām 

57 

Riebiņu novada 

sociālo pakalpojumu 

saņemšanas centra 

“Atspēriens” izveide 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
2000 

85 5 10 0  2019 vismaz 2 jauni sociālie 

pakalpojumi, iespēja 

saņemt visiem 

sociālās atstumtības 

grupas iedzīvotājiem 

RP, NVO, 

sociālais 

dienests 

58 

Multifunkcionāla 

dienas centra izveide 

Riebiņu 

novads 

Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

2500 0 100 0 0 2020 ģimenēm ar bērniem  

iespēja apgūt sociālās 

prasmes, radītas 

telpas bērniem, kur 

uzturēties pēc skolas 

RP, NVO, 

sociālais 

dienests, 

izglītības 

iestādes 

59 

Sociālā pakalpojuma  

“Aprūpe mājās” 

 pilnveide 
Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
2500 

0 100 0 0 2019 Palielināts darbinieku 

skaits pakalpojumam  

“Aprūpes mājās”, 

paplašinās 

pakalpojuma 

saņēmēju skaits  

Pagastu 

pārvaldes, RP, 

NVO, sociālais 

dienests 

60 
Atbalsta grupas 
izveide 
bezdarbniekiem   

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1300 

85 5 10 0  

2019 
Darba prasmju 
atjaunošanas un 
saglabāšanas atbalsta 

RP, LM, NVO, 
sociālais 
dienests 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

grupas izveide, 
iesaistīti vismaz 100 
bezdarbnieki 

61 

Pakalpojuma 
“Gadījumu darbnīca” 
izveide ilgstošajiem 
bezdarbniekiem 

Riebiņu 

novads 

Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

10000 85 5 10 0  2020 Iesaistīti vismaz 117 

ilgstošie bezdarbnieki, 

nodrošinātas 

lietderīga darba 

iespējas 

RP, uzņēmēji, 
NVO, sociālais 
dienests 

U1.5.3.Sociālās integrācijas pasākumi dažādām mērķa grupām 

62 

Pieejamo 

pakalpojumu 

popularizēšana 

iedzīvotājiem 
Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1500 

85 5 10 0  pastāvīgi Informācijas 

izvietošana vidē, 

sociālajos tīklos, 

sociālās kampaņas, 

tiešais mārketings 

mērķa grupai. 

Aptverta 100% visa 

mērķa grupa 

Pagastu 

pārvaldes, RP, 

NVO, sociālais 

dienests  

63 

Sabiedrības 
izglītošana par 
veselīgu dzīvesveidu 
un slimību profilaksi 
dzīvesveidu, slimību 
profilakse 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1500 

85 5 10 0  

pastāvīgi 

Organizēt veselības 
veicināšanas un 
slimības profilakses 
pasākumus visiem 
Riebiņu novada 
iedzīvotājiem – vismaz 
2 pasākumi gadā, tai 
skaitā teritoriālās 

RP, LM, NVO, 
pagastu 
pārvaldes 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

nabadzības un 
sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem 

64 
Atbalsta pasākumi 
vientuļiem senioriem 
  

Riebiņu 

novads 

Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

1000 0 100 0 0 2019 Izveidota datu bāzi 

par lauku viensētās 

dzīvojošiem 

vientuļiem 

pensionāriem un 

invalīdiem, izveidots 

apsekojumu grafiks, 

savlaicīga sniegta 

vajadzīgā informācija  

 

 

RP, sociālais 
dienests 

U1.5.4. Kvalifikācijas paaugstināšana  sociālajiem darbiniekiem 

65 

Kvalifikācijas 

paaugstināšana 

sociālajiem 

darbiniekiem  Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1200 

90 

10 0 0 2019 

Vismaz 2 sertificēti 

semināri/kursi 

sociālajiem 

darbiniekiem gadā, 

nodrošināta 

supervīzijas sociālā 

dienesta 

darbiniekiem, 

RP, NVO 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

profesionāli sociālā 

darbinieka sniegtie 

pakalpojumi un 

apmierināti klienti 

66 

Profesionālās ētikas 

apmācība 
Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1500 

90 

10 0 0 

2019 Apmācīto personu 

skaits – 100% sociālie 

darbinieki, tiek 

ievērota profesionālā 

ētika un tolerance 

RP, NVO 

RV1.6. Plašs kultūras piedāvājums un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums  

U1.6.1. Kultūras iestāžu un  arhitektūras pieminekļu infrastruktūras attīstība 

67 

R. Mūka muzeja 

infrastruktūras 

atjaunošana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
15000 

85 5 10 0  2020-

2025 

Veikta ēkas 
rekonstrukcija, 
nodrošināta 
pieejamība 

RP, NVO, muzejs 

68 

Kultūras namu 

infrastruktūras 

uzlabošana 

Stabulniekos un 

Sīļukalnā. 

Stabulnieki, 
Sīļukalns 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
50 000 

85 5 10 0  2020-

2025 

 

RP, NVO 

69 

‘Elles ķēķa” 

ekspozīcijas izveide Galēni 
Visi VTP3, 

VTP4 
projekti 

5000 
85 5 10 0  2020-

2025  

RP, R.Mūka 

muzejs 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

70 

Rušonas baznīcas 

klostera restaurācija 

un jauna tūrisma 

produkta izveide 

Rušonas 
pagasts 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1 800 000 

85 

10 5 0 

2019 Izveidots jauns 
tūrisma produkts, 
saglabāts 
kultūrvēsturiskais 
mantojums 

RP, sadarbības 

partneri Latgalē 

un pārrobežā, 

KM 

71 

Riebiņu novada 

muižu ēku 

degradācijas 

novēršana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
4500 

100 

0 0 0 

2020-

2025 

Izstrādāts 
konservācijas vai 
attīstības plāns 
Ošupes muižai  
Galēnos, sadarbībā ar 
īpašniekiem 
iekonservēta Riebiņu 
muiža, Pastaru 
vējdzirnavas 
pieejamas 
apmeklētājiem 

Uzņēmēji, NVO, 

RP, objektu 

īpašnieki 

72 

Kultūrvides objektu 

atjaunošana un 

pieejamības 

nodrošināšana 

sabiedrībai  
Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
4800 

85 

10 5 0 

2020-

2025 

Atjaunota radžu aku, 
sakopta teritorija pie 
piemiņas zīmēm 
novadā, 
nepieciešamības 
gadījumā veikti 
atjaunošanas darbi 
Komunisma upuru  
 
 
 
 

Uzņēmēji, NVO, 

RP, objektu 

zemju īpašnieki 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

U1.6.2.Mūsdienu un tradicionālās kultūras pasākumu daudzveidība 

73 

Tradicionālās 

kultūras un 

novadpētniecības 

velo un laivu 

ekspedīcijas Riebiņu 

novadā 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
2500 

50 

20 20 10 

2019-

2025 Dažādoti kultūras 
pasākumi, apkopoti 
novada kultūrvēstures 
materiāli, iesaistīta 
plaša sabiedrība 

Kultūras 

iestādes, NVO, 

RP, 

74 

Ikgadējs mākslas 

plenērs Riebiņos  

Riebiņu 

novads 

Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

2500 50 20 20 10 2019-

2025 

Dažādoti kultūras 

pasākumi, piesaistīti 

profesionāli 

mākslinieki – 15, 

iegādāti mākslas darbi 

muzeju un 

pašvaldības fondiem 

Kultūras 

iestādes, RP 

75 

Ezera svētki Riebiņu 

novads 

Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

5000 50 20 20 10 2019-

2025 

Dažādoti 

netradicionālie 

kultūras pasākumi, 

apmeklētāju skaits - 

Kultūras 

iestādes, NVO, 

RP 

76 

Starpkultūru festivāls Riebiņu 

novads 

Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

5800 50 20 20 10 2019-

2025 

Kultūras kolektīvu 

skaits – vismaz 15, 

apmeklētāju skaits -, 

amatnieku skaits – 5 

Kultūras 

iestādes, NVO, 

RP, reģiona 

pašvaldību 

nacionālo 

biedrību un 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

folkloras 

kolektīvi 

U1.6.3. Latgaliskās identitātes kultūrtelpas veidošana 

77 

 Riebiņu novada 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma centra 

izveide 
Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
8500 

85 10 5 0 2020 

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

NVO, kultūras 

iestādes, 

izglītības 

iestādes, RP, 

pagastu 

pārvaldes, 

iesaistot 

augstskolas 

78 

Ikgadējs Silajāņu 

keramikas pikniks 

Silajāņi Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

2500 85 10 5 0 2019-

2025 

Ieviesta ikgadēja 

tradīcija – mūsdienīgs 

keramikas mantojuma 

popularizēšanas 

pasākums Silajāņos, 

apmeklētāju skaits - 

250 

Kultūras 

iestādes, NVO, 

RP, 

79 

Novada vēstures 

liecību un muzeja 

krājumu digitalizācija  

 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1500 

85 10 5 0 

2019-
2025 

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

R.Mūka muzejs, 
NVO, RP, 
bibliotēkas, 
izglītības 
iestādes 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

mārketinga 
pasākumiem 

U1.6.4. Garīgo vērtību saglabāšana un reliģisko draudžu atbalsts 

80 
Novada draudžu 
baznīcu teritoriju 
sakopšana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
9000 50 50 0 0 

2019-

2025 Draudžu teritoriju 
sakopšana un 
pieejamības 
nodrošināšana. 
Baznīcu skaits – 9 

NVO, kultūras 
iestādes, RP, 
reliģiskās 
draudzes 
 
 
 

U1.6.5. Pašdarbības kolektīvu atbalsts 

81 

Novada kolektīvu 
dalība Vispārējos 
deju un dziesmu 
svētkos un 
reģionālajos folkloras 
pasākumos 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 

1500 85 10 5 0 

2019-
2025 

Novada kolektīvu 
dalība skatēs un 
Vispārējos deju un 
dziesmu svētkos, 
transporta 
nodrošinājums 
pasākumos, festivālos 

NVO, kultūras 

iestādes, RP  

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

82 

Kultūras darbinieku 
apmācība un 
pieredzes apmaiņa 
kultūras jomā 
 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1500 100 0 0 0 

2019-
2025 

Apmācīto personu 
skaits – visi kultūras 
jomā strādājošie 

NVO, kultūras 
iestādes, 
izglītības 
iestādes, RP, 
pagastu 
pārvaldes 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

RV1.7. Sporta pasākumi un aktīvs dzīvesveids 

U1.7.1. Sporta infrastruktūras attīstība, sporta aprīkojuma nodrošināšana 

83 
Sporta materiālās 
bāzes uzlabošana 
 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
2300 

85 10 5 0 

2019-
2025 

Materiālās bāzes 
uzlabošana sporta 
aktivitātēm, 
tehniskais 
piedāvājums dažādām 
vecuma grupām 

NVO, izglītības 

iestādes, RP, 

pagastu 

pārvaldes  

84 Āra trenažieru iegāde 
Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
4000 

85 10 5 0 

2020 
Āra trenažieri vismaz 
3 ciemos – Riebiņi, 
Galēni, Stabulnieki 

NVO, izglītības 

iestādes, RP, 

pagastu 

pārvaldes 

85 

Riebiņu novada 
velomaršrutu izveide 
un velo inventāra 
iegāde aktīva 
dzīvesveida 
popularizēšanai un 
dažādošanai 

Riebiņu 

novads 

Visi VTP3, 

VTP4 

projekti 

8000 85 10 5 0 2019 

Velomaršruta izstrāde 
un popularizēšana, 
iegādāts velo 
inventārs 

RP, NVO 

86 
Sporta laukumu 
atjaunošana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 

6500 85 10 5 0 

2019-
2025 

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

NVO, izglītības 

iestādes, RP, 

pagastu 

pārvaldes  
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Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
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ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

U1.7.2. Sporta aktivitātes dažāda vecuma iedzīvotājiem 

87 
Sporta pasākumi 
novada teritorijā 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 

1500 85 10 5 0 

pastāvīgi 

Vismaz 4 pasākumi 
gadā, tai skaitā 
netradicionālie - zirgu 
izjādes pasākumi, 
masu sporta pasākumi 
kā novada atšķirības 
zīme 
 

NVO, izglītības 

iestādes, RP, 

pagastu 

pārvaldes  

U1.7.3. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana 

88 
Novada iedzīvotāju 
veselības diena 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
1500 

85 10 5 0 
Ikgadējs 
pasākum

s 

Piesaistīto cilvēku 
skaits – vismaz 300, 
dažādas aktivitātes 
atšķirīgām mērķa 
grupām 

NVO, izglītības 

iestādes, RP, 

pagastu 

pārvaldes,  

89 
Sporta un aktīvās 
atpūtas resursu 
popularizēšana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP3, 
VTP4 

projekti 
800 

85 10 5 0 

pastāvīgi 

Informācija uz dēļiem 
visās apdzīvotās 
vietās, mājas lapā 
www.riebini.lv, 
sociālajos tīklos, 
iestādēs 
 
 
 
 
 
 

RP 

http://www.riebini.lv/
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Īstenošanas 
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ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un izmantošana 

RV2.1.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

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

90 

Zivju mazuļu 
ielaišana, zivju 
resursu aizsardzības 
pamatlīdzekļu iegāde 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

18000 

85 

5 10 0 pastāvīgi 

Uzraudzības reidi, 
patruļas, 50 000 zivju 
mazuļu pašvaldības 
apsaimniekotajos 13 
ezeros 

RP, Zivju fonds 

91 

Ezeru ūdens 
kvalitātes 
monitorings 
(hidroķīmiskā un 
hidrobioloģiskā 
analīze) 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

1200 

100 

0 0 0 pastāvīgi 
1 reizi gadā tiek 
veiktas ūdens analīzes 

LVĢMC, DU, 

Dabas pārvalde 

U2.1.2. Prasmīga īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana 

92 

Jūraskraukļu 
populācijas 
samazināšanas 
pasākumi liegumu 
teritorijās 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

1200 

100 

0 0 0 
2019-
2025 

Jūraskraukļa 
populācijas 
samazinājums Rušona 
ezerā 

RB, Dabas 

pārvalde 

93 
Ikgadējās meža 
dienas 

Riebiņu 

novads 

Visi VTP2 

projekti 

1800 100 0 0 0 2019-

2025 

Mežu sakopšana un 
stādu iedēstīšana, 
iesaistīto cilvēku 
skaits - 50 

VAS Latvijas 

Valsts meži, 

Verems 

94 
Apsaimniekošanas 
pasākumu 
īstenošana ĪADT 

Riebiņu 

novads 

Visi VTP2 

projekti 

12000 90 5 5 0 2019-

2025  

RB, Dabas 

pārvalde 
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ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

saskaņā ar 
izstrādātajiem Dabas 
aizsardzības plāniem 

RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana  

U2.2.1. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 

95 
Lielgabarīta 
atkritumu 
savākšanas punktu 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

1500 

85 

10 5 0 2020 

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 

RP, atkritumu 

apsaimniekošan

as uzņēmumi 

96 
Atkritumu šķirošanas 
punktu  izveide 
ciemos 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

13000 

85 

10 5 0 2020 

Izveidoti atkritumu 
šķirošanas punkti 11 
apdzīvotajās novada 
vietās 

RP, atkritumu 

apsaimniekošan

as uzņēmumi 

97 
Izdedžu un pelnu 
atkritumu savākšana 
un apsaimniekošanu 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

8000 

50 

50 0 0 2019 
Izveidots izdedžu un 
pelnu savākšanas 
punkts 

RP, atkritumu 

apsaimniekotāji 
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dība 
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Kapitāls
abiedrī

bas 

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

98 

Regulāra atkritumu 
savākšana uz dabas 
lieguma salām un 
dabas lieguma 
teritorijās 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

2000 

75 

25 0 0 pastāvīgi 

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

RP, NVO, 

izglītības 

iestādes, zemju 

īpašnieki, Dabas 

pārvalde 

99 

Iedzīvotāju 
izglītošana par 
atkritumu 
samazināšanu 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

1800 

85 

5 5 5 pastāvīgi 

Informācijas kampaņu 
skaits – vismaz 2 gadā, 
samazinās plastmasas 
un plastmasas masiņu 
atkritumi, paaugstinās 
kopienas vides apziņa 

RP, NVO, LVAFA, 

izglītības 

iestādes, 

bibliotēkas 

U2.2.3. Prasmīga dabas dzīļu izmantošana 

100 

Neizmantoto 
dziļurbumu 
tamponēšana 
 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

1500 

100 

0 0 0 2020 

Tamponēti 19 
neizmantotie urbumi, 
nav gruntsūdeņu 
piesārņojuma 

Urbumu 

īpašnieki 

101 

Dokumentācijas 
izstrāde grants, 
smilšu karjeriem to 
saimnieciskajai 
izmantošanai 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

2500 

0 

100 0 0 2019 

Vismaz 5 karjeru 
dokumentācijas 
sagatavošana un 
saimnieciskās 
darbības izpēte 
 
 

RP, uzņēmēji 
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U2.2.4. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana 

102 

Alternatīvās un 
atjaunojamās 
enerģijas 
izmantošana  

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

1000 

100 

0 0 0 2019 
Organizēts 
informatīvais atbalsts 

RP, NVO, 

privātais 

sektors, 

uzņēmēji 

RV2.3.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana  

103 

Informatīvo 
materiālu izstrāde 
par dabas 
daudzveidību novadā 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

23800 85 10 5 0 pastāvīgi 

Drukāti un 
elektroniski 
informatīvie materiāli, 
pieejami vidē un 
www.riebini.lv mājas 
lapā, vismaz 2 
informatīvās 
kampaņas par dabas 
vērtībām. Informācijas 
zīmes izvietošana uz 
Lielā salas (Upursala) 
Rušona ezerā, dabas 
lieguma informatīvo 
zīmju izvietošana 
dabā un uzturēšana 

RP, TIC, Dabas 
pārvalde, Zivju 
fonds 

http://www.riebini.lv/
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104 

Sabiedrības 
informēšana par  
Riebiņu novada 
ūdenstilpju zivju 
resursu aizsardzību 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

2000 85 10 5 0 pastāvīgi 

Informēšanas 
pasākumu skaits – 
vismaz 2 gadā, novada 
un reģionālie mediji, 
sociālie tīkli 

RP, LVAFA 

104 
Vides apziņas 
paaugstināšanas 
pasākumi 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

3500 

85 10 0 

5 pastāvīgi 

Vismaz 2 kampaņas 
un/vai pasākumi gadā, 
iesaistītas dažādas 
mērķa grupas – 
vismaz 150 cilvēku 
gadā 

RP, LVAFA, 
izglītības 
iestādes, 
atkritumu 
apsaimniekotāji, 
 

106 

Sabiedrības 
izglītošana par īpaši 
aizsargājamajās 
teritorijās  esošajām 
dabas, ainaviskajām 
un 
kultūrvēsturiskajām 
vērtībām 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

2800 

85 10 5 0 2019 Vismaz 2 izglītojošie 
pasākumi par ĪĀDT 
iedzīvotājiem, tai 
skaitā jauniešu un 

skolēnu mērķa 
auditorijai, dabas 
nometnes, vides 
izziņas darbnīcas 

RP, Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

107 

Dabas izziņas un 
pētniecisko 
nodarbību izglītības 
centra izveide Dabas 
liegumā “Jašas-
Bicānu ezers 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

5000 85 10 5 0 2019 

Izveidots centrs ar 
piedāvājumi 
skolēniem, 
iedzīvotājiem un 
tūristiem, informēts 
par dabas vērtībām 
 
 
 

RP, Preiļu 
novada dome, 
Dabas pārvalde 



 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                  Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija)                                                                              37 
 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

RV 2.4. Publiskās ārtelpas attīstība  

108 
Novada parku 
atjaunošana  

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

55 000 

85 10 5 0 2020 Sakopts Riebiņu 
muižas parks, sadalīti 
dažādi zonējumi, 
aktīvās un atpūtas 
zonas Ģelenovas 
parka atjaunošana, 
sakopta teritorija ap 
25  
kultūrvēsturiskajiem 
objektiem  

RP, zemju 

īpašnieki, NVO, 

Dabas pārvalde, 

kultūras 

pieminekļu 

inspekcija 

109 

Atpūtas vietu izveide 
pie Jašas, Eikša, 
Salmeja, Zolvas un 
Bicānu ezeriem 
Rušonas pagastā 
Riebiņu novadā  

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

1300 

85 10 5 0 2019  

Novada 5 ezeri 
pieejami atpūtai un 
dabas vērošanai 

RP, Dabas 

aizsardzības 

pārvalde, zemju 

īpašnieki 

110 

Skatu torņa un 
atpūtas vietas 
Salmeja ezera krastā 
izveide 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

55000 

85 10 5 0 2019  
Izveidots koka skatu 
tornis, labiekārtota 
atpūtas vieta 

RP, Dabas 

aizsardzības 

pārvalde, zemju 

īpašnieki 

111 
Upju ainavas izveide 
  

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

37500 

85 

10 5 0 
2019-
2022 

Feimankas, Ošas upes 
krastu sakopšana, 
dabas taku ierīkošana 

RP, Dabas 

aizsardzības 

pārvalde, zemju 

īpašnieki 
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112 
Ainavas elementu 
apsaimniekošana un 
ainavas veidošana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

9800 

75 

25 0 0 Pastāvīgi 

Dabisko pļavu, parku 
appļaušana, Rušona 
Lielās salas (Upursala) 
augošā dižkoka - 
parastās liepas 
atēnošana, sarkanā 
plūškoka izplatības 
ierobežošana 

RP, zemju 

īpašnieki, Dabas 

pārvalde 

113 
Graustu sakārtošana 
novada teritorijā   
  

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

10800 50 50 0 0 
2019-
2025 

Saistošo noteikumu 
izstrāde, graustu 
teritoriju apzināšana, 
sadarbība ar zemju 
īpašniekiem 
demontēto graustu 
skaits 

RB, zemju 

īpašnieki un/vai 

apsaimniekotāji 

114 
Latvāņu invadēto 
teritoriju 
apsaimniekošana 

Riebiņu 
novads 

Visi VTP2 
projekti 

3500 50 50 0 0 
2019-
2025 

Vismaz 50% 
atjaunotas tādas 
teritorijas - 
nerekultivētie derīgo 
izrakteņu ieguves 
karjeri, ar Sosnovska 
latvāni invadētās 
teritorijas  

RP, zemju 

īpašnieki, 

zemnieki 

115 

Riebiņu parka dīķu 
apsaimniekošana un 
pievilcīgas 
rekreatīvās vides 

Riebiņi 
Visi VTP2 
projekti 

35000 86 10 5 0 2020 

Tiltiņu izbūve, dīķu 
iztīrīšana un 
veidošana, pievilcīgas 
atpūtas un rekreatīvās 
vides izveide 

RP 
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veidošana (tiltiņu 
izbūve)  

U2.4.4. Kapsētu infrastruktūras uzlabošana 

116 

Kapsētu 
inventarizācija, 
apbedījumu 
uzskaites izveide 

Riebiņu 
novads 

Projekts 
115 

800 0 100 0 0 2020 
 Veikta 
inventarizācija, 
apbedījumu uzskaite 

RP 

117 
Riebiņu novada 
kapsētu 
labiekārtošana 

Riebiņu 
novads 

Projekts 
114 

2300 0 100 0 0 
2020-
2025 

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

RP 

VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība 

RV3.1.Uzņēmējdarbības dažādošana 

U3.1.1.Lauku sētu un mājražotāju attīstības veicināšana 

118 
Konkursa “Lauku 
sēta” organizēšana 
novada iedzīvotājiem 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

2000 

85 

15 5 0 ikgadējs 

Sakoptākās lauku 
ainavas un lauku 
dzīves popularizēšana, 
labāko sētu 
apbalvošana 

RP, mediji, NVO, 

uzņēmēji, 

zemnieki 

119 
Novada mājražotāju 
izstrādājumu 
popularizēšana  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1500 

85 

15 5 0 pastāvīgi 

Rīkotas tradicionālas 
novada dienas ar 
tirdziņiem – 1 gadā, 
novads līdzdarbojas 

RP, NVO, 

uzņēmēji, 

zemnieki, 
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projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

mājražotāju dalībai 
valsts un 
starptautiskajos 
pasākumos 

reģiona 

pašvaldības 

U3.1.2. Uzņēmējdarbības motivācijas paaugstināšana 

120 

Konsultācijas un 
atbalsts 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

2000 

85 15 5 0 

pastāvīgi 

Konsultāciju skaits- 
vismaz 10 gadā, 
uzņēmējdarbības 
atbalsta konkurss 1x 
gadā, atbalstītas 3 
uzņēmēju idejas  
 

RP, LDDK, 

biedrības, LRTK 

U3.1.3.Novada uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide uzņēmēju piesaiste 

121 

Komercdarbības 
attīstībai un privāto 
investīciju apjoma 
palielināšanai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
sakārtošana un 
pilnveidošana 
Riebiņu novadā  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1,87 milj. 

85 

10 5 0 
2019-
2022 

Veikta pašvaldības 
ceļa klātnes 
pārbūve un asfalta 
seguma 
izbūve 3.495 km. 
Radītās 25 darba 
vietas, piesaistītās 
nefinanšu 
investīcijas 1306150  
EUR 
 
 
 

RP, sadarbības 
partneri 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

RV3.2. Daudzveidīgs tūrisma piedāvājums  

U3.2.1. Bioloģiskās daudzveidības izziņas tūrisma attīstība 

122 

Laivu piestātņu 
infrastruktūras 
izveide Rušonas 
pagastā Riebiņu 
novadā 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

8000 

85 

`15 5  2019 
Vismaz 3 laivu 
piestātnes un to 
infrastruktūra 

RP, sadarbības 

partneri 

123 
Izziņas dabas taku 
izveide  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

50 000 

85 

15 5  2020 

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

RP, sadarbības 

partneri, zemju 

īpašnieki 

124 

Aktīvās lauku atpūtas 
un ūdenstūrisma 
rekreācijas centra 
izveide Riebiņu 
novadā, Rušonas 
pagastā 

Rušonas 
pagasts 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

400000 

85 

10 5 0 2019 

Radītas 5 darba 
vietas, Degradēto 
teritoriju 
samazinājums (ha) – 
3.00, piesaistītās 
investīcijas 340 
000.00 EUR. 

RP, Preiļu 

novada dome 

125 
Ekotūrisma attīstības 
stratēģijas izstrāde   

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 

3900 

85 

10 5 0 2019 
Plānošanas 
dokuments un rīcības 
plāns finansējuma 

RP 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

VTP4 
projekti 

piesaistei ekotūrisma 
aktivitātēm novadā 

126 

Ekotūrisma bāzes 
infrastruktūras 
izveide Riebiņu 
novada NATURA 
2000 teritorijās 

Riebiņu 

novads 

VTP1, 

VTP2, 

VTP4 

projekti 

45000 85 10 5 0 2020 

4 Natura 2000 
teritorijās pieejama 
ekotūrisma bāze 

RP, Dabas 

pārvalde 

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

127 
Kultūrvēstures 
objektu pieejamības 
nodrošināšana   

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

3500 

100 

0 0 0 pastāvīgi 

Izpļauti celiņi, 
piebraucamie ceļi, 
sabiedriskās tualetes, 
norādes uz 25 
kultūrvēsturiskajiem 
objektiem 

RP, TIC, tūrisma 

pakalpojuma 

sniedzēji 

128 

Kultūras un 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma maršruta 
izveide  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

540 000 

85 

10 5 0 
2020-
2023 

„Radošā tūrisma 
maršruta “Atrodi 
mantojumu” izveide, 
attīstot nozīmīgu 
kultūras un dabas 
mantojumu”.  
Radošās laboratorijas 
Rušonas klosterī 
“Alķīmija – ceļš uz 
garīgo pilnību” 
izveide, iekļaušanās 
kopīgā piedāvājumā 

RP, NVO, 

tūrisma 

pakalpojuma 

sniedzēji, 

kaimiņu 

pašvaldības, 

tūrisma 

operatori 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 
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Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

ar kaimiņu novadiem 
un Latgales reģionu,  

U3.2.3. Sakrālā tūrisma piedāvājuma veidošana 

129 

Novada sakrālo būvju 
apsekošana un 
arhitektoniskā izpēte
  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

25000 

85 10 5 0 2020-

2023 

Visu dievnamu 
apsekojuma akti, 
arhitektoniskās 
izpētes vismaz 3 
dievnamu 
atjaunošanai 

RP, reliģiskās 

draudzes, VKPAI 

130 

Sakrālo ēku 
pieejamības un 
piesaistes pasākumi
  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

5000 

85 10 5 0 2020-

2023 

Izstrādāts sakrālā 
tūrisma maršruts 
novada teritorijā, 
radīts stāsts, 
sagatavoti vismaz 3 
gidi, nodrošināta 
baznīcu pieejamība 
sabiedrībai noteiktā 
laikā, nodrošināts 
mārketings tūrisma 
operatoru 
pasākumos, 
gadatirgos, medijos 

RP, TIC, tūrisma 

pakalpojuma 

sniedzēji 

U3.2.4. Gastronomiskā tūrisma iespējas sadarbībā ar privāto sektoru 

131 
Kulinārā mantojuma 
ekspedīcijas novadā 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

2000 

85 

10 5  2020 

Kulinārā mantojuma 
ekspedīcija un 
recepšu apkopošana, 
jauniešu iesaiste šajā 

RP, TIC, 

izglītības iestāde 
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ES vai cits 
ārējais 
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dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

darbā, recepšu 
grāmatas izveide, 
saimnieču apzināšana 
pakalpojuma 
sniegšanai, sadarbība 
ar viesu mājām 

132 
Riebiņu kulinārais 
galds  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

7000 

85 

0 0 15 2020 

Tiek atvērta 1 
kafejnīca novada 
teritorijā, kura 
darbojas pastāvīgi 

Uzņēmēji 

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

133 

Tūrisma pakalpojuma 
sniedzēju 
kvalifikācijas 
paaugstināšana  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

3000 

85 0 0 15 

pastāvīgi 

Tūrisma pakalpojuma 
sniedzēju izglītošana, 
dalība vismaz 1 
starptautiskajā 
tūrisma gadatirgū, 
pakalpojuma 
sniedzēju dalība 
novada vizītēs, labās 
prakses izzināšana, 
noorganizēto 
pasākumu un 
apmācību skaits – 
vismaz 2 gadā, 
apmācībās iesaistīto 
skaits – vismaz 10 

RP, TIC, tūrisma 

pakalpojuma 

sniedzēji 

sadarbībā ar 

Latgales 

amatniecības 

centru, Latgales 

reģiona 

attīstības 

aģentūru, 

pašvaldības 

sadarbības 

valstīm 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 
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citiem 
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ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

134 
Stāstnieki Riebiņu 
novadā  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1500 

85 

10 5 0 2019 

Apmācīto gidu skaits 
par novada stāstiem -
3, plašas gidu valodu 
zināšanas – angļu, 
vācu 

RP, TIC 

135 
Tūrisma iespēju 
popularizēšana 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

15000 85 10 5 0 2019 Karšu un stendu 
atjaunošana un 
papildināšana, 
informācijas materiāli, 
norādes novada 
teritorijā, informācijas 
pieejamība un 
dažādība virtuālajā 
vidē 

RP, TIC, tūrisma 

pakalpojuma 

sniedzēji 

RV3.3. Nodarbinātības veicināšana 

U3.3.1. Informatīvais atbalsts un uzņēmumu mārketinga veicināšana 

136 
Attālinātā darba 
punkta izveide  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1000 

100 

0 0 0 2020 

Attālināta darba telpa 
pašvaldības ēkā, 
iedzīvotāju 
informēšana un 
konsultēšana par 
attālināto darbu, šo 
iespēju 
popularizēšana 
 
 
 
 

RP, NVO, 

uzņēmēji 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 
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projekta 
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ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

U3.3.2. Pasākumi profesionālajai pilnveidei un darba iemaņu paaugstināšana 

137 
Konsultācijas par 
aktualitātēm 
uzņēmējdarbībā 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1000 

15 

100 5 0 
2019-
2025 

Kursi un semināri par 
jaunāko likumdošanā, 
finanšu piesaistē 

VID, RP, NVO, 

uzņēmēji, LTRK. 

LDDK, Biznesa 

inkubators 

138 

Nodarbināto personu 
profesionālās 
kompetences 
paaugstināšanas 
pasākumi  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

3500 100 0 0 0 
2018-
2022 

Pilnveidota 
nodarbināto personu 
profesionālā 
kompetence  

RP 

U3.3.3. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība 

139 
Sociālās 
uzņēmējdarbības 
popularizēšana   

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

500 100 

0 0 0 2019-

2022 Vismaz 2 pasākumi 
gadā 

 NVO, uzņēmēju 
asociācijas 

VTP4 Aktīvas kopienas un atvērtas pārvaldes veidošana 

RV4.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība 

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

140 
NVO projektu fonda 
izveide   

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1500 

0 

100 0 0 ikgadējs 

Pašvaldība finansiāli 
atbalsta un līdzfinansē 
nevalstisko biedrību 
iniciatīvas, paredzot 
finansējuma 
piešķīrumu uz 
konkursa pamata 

RP, NVO 
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abiedrī
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U4.1.2. Iedzīvotāju integrēšana informācijas sabiedrībā 

141 

Informācijas  
tehnoloģiju un 
medijprasmes 
apmācības 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1500 

85 

10 5 0 
2019-
2020 

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

RP, NVO, 

izglītības 

iestādes, 

bibliotēkas, 

pagastu 

pārvaldes 

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

142 
Jauniešu iniciatīvu 
atbalsts  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

3000 

100 

0 0 0 pastāvīgi 

Jauniešu brīvprātīgā 
darba projekti, 
nometnes, 
starpkultūru un 
starptautiskās 
iniciatīvas 

RP, NVO, 

izglītības 

iestādes 

143 
Jaunatnes politikas 
izstrāde  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1000 0 100 0 0 

2019 

 Izstrādāta un 
ieviesta jaunatnes 
politika, noteikti 
attīstības virzieni 

RP, NVO, 
izglītības 
iestādes 

RV4.2. Publiskās pārvaldes profesionalitāte    

 U4.2.1. Pašvaldības darbības efektivitāte un kapacitāte 

144 
Pašvaldības 
darbinieku apmācība
  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP3, 
VTP2, 
VTP4 

projekti 

1000 

100 

0 0 0 pastāvīgi 

Vismaz 3 apmācības, 
labās prakses 
pārņemšanas 
pasākumi gadā  

RP, pašvaldības 

iestādes 
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145 
Labās prakses un 
pieredzes apmaiņas 
pasākumi 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

1000 100 0 0 0 pastāvīgi Labas prakses 
pieredzes apgūšana 

pie sadarbības 
partneriem citās 
valstīs un Latvijas 

pašvaldības, kopīgu 
sadarbības projektu 
un iniciatīvu izstrāde 

RP, NVO 

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

146 
E-pakalpojumu 
ieviešana  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

1000 

85 

10 5 0 pastāvīgi 

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

RP, valsts 

iestādes 

147 
Sabiedriskās kārtības 
un drošības 
nodrošināšana  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

7500 

100 

0 0 0 2019 

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

RP, NVO, 

brīvprātīgie 

148 
Starpnozaru darba 
administrēšana 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

1000 

0 

100 0 0 2019 

Izstrādāts ikgadējs 
saskaņots sporta, 
kultūras, izglītības 
pasākumu plāns 
novada 
popularizēšanai un 

RP  



 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                  Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija)                                                                              49 
 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

resursu plānotajai un 
efektīvai 
izmantošanai, 
elektronisks, novadam 
un reģionam kopīgs 
pasākumu plānošanas 
kalendārs 

RV 4.3. Riebiņu novada sadarbība un atpazīstamība  

U4.3.1.Novada tēla un zīmola veidošana 

149 
Riebiņu novada 
zīmols Latvijā un 
pasaulē 

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

8000 

85 

5 10 0 2020 

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

RP, pašvaldības 

iestādes, 

tūrisma 

pakalpojuma 

sniedzēji, NVO, 

uzņēmēji 

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

150 

Novada 
atpazīstamība 
reģiona un Latvijas 
robežās   

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

7000 85 5 10 0 

2020 

Norādes un novada 
vienotas informatīvās 
plāksnes, stendi, 
informatīvās 
kampaņas medijos, 
interesantu stāstu 
izveide un 
popularizēšana par 
pasākumiem novadā 
plašākā mērogā,  

RP, pašvaldības 

iestādes, 

tūrisma 

pakalpojuma 

sniedzēji, NVO, 

uzņēmēji 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildinātī
ba ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Plānotais 
ieviešan
as laiks 

Plānotie darbības 
rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgais par 
projekta 

īstenošanu un 
projekta 
partneri 

ES vai cits 
ārējais 

Pašval
dība 

Valsts 
Kapitāls
abiedrī

bas 

dzīves un darba 
iespējām novadā 

151 
Riebiņu novada 
sadarbības tīklojums
  

Riebiņu 
novads 

VTP1, 
VTP2, 
VTP3, 
VTP4 

projekti 

2000 100 0 0 0 

2019-
2025 

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

RP, biedrības 
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Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Stratēģiskās daļas 

Investīciju plāna 3. Pielikums 
 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 

specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. 

„Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā 

infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

3.pasākuma „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes centriem” ietvaros 

īstenojamās projektu idejas 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējum

s 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1.Projekta ideja: Komercdarbības attīstībai un privāto investīciju apjoma palielināšanai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana un pilnveidošana Riebiņu 

novadā 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais projekts 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Riebiņu novada komersantiem nozīmīgas ceļu infrastruktūras attīstību. 

Veikt  pašvaldības autoceļu ceļu klātnes pārbūvi, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku 

teritorijās, tādējādi veicinot komercdarbības attīstību, privāto investīciju apjoma palielināšanu un  darbavietu radīšanu. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  Projekts paredz industriālo teritoriju tīkla izveidi komercdarbības veicināšanai Riebiņu novadā. Projekta īstenošanas rezultāta uzlabotā 

ekonomiskās aktivitātes veicinošā infrastruktūra nodrošinās esošo un jauno uzņēmumu attīstību un pieejamību, vides ilgtspēju veicinošo teritoriālo izaugsmi un 

jaunu darba vietu radīšanu gan Riebiņu novadā, gan apkārt esošos Preiļu un Viļānu, novados. 
Ir interese no ražojošo uzņēmumu puses attīstīt savu darbību  pieguļošā teritorijā. Taču šo uzņēmumu darbībai būtiska pašvaldības autoceļu grants ceļa segums ir novecojis, 

ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie remontdarbi, tas nav piemērots kravas automašīnu kustībai, ar ko apgrūtina šo un vairāku citu uzņēmumu, kas izmanto šo ceļu, darbību. Lai 
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nodrošinātu saimnieciskās darbības attīstību šajā teritorijā, projektā plānota ceļa pārbūve. Pašvaldības autoceļiem Nr.15 Opūgi –Runcaunieki, Nr. 16 Gribolva –Apšu mājas, 

Nr. 27 Gribolva –z/s Liepas, Nr. 30 Gribolva- Vecbeči , Nr. 6 Krištobi-Meža Mičulīši, tiks veikta ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai, kā arī 

asfaltbetona seguma izbūve. 

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA Agrofirma Turība,  z/s Liepas, z/s Akmentiņi, z/s Upmalu mājas, z/s Ošlejas, SIA Ošas krasts, Modris Seržans, z/s 

Ivanānu mājas, SIA “Salang P”. 

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, apliecinājums par interesi un 

sadarbības līgumu slēgšana. 

1.1. Aktivitāte 

Komercdarbīb

as attīstībai un 

privāto 

investīciju 

apjoma 

palielināšanai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

sakārtošana un 

pilnveidošana 

Riebiņu novadā 

 

1.87 milj. 167816 

EUR 

1.7 milj. - - Veikta pašvaldības ceļa 

klātnes 

pārbūve un asfalta 

seguma 

izbūve 3.495 km. Radītās 

25 darba 

vietas, piesaistītās 

nefinanšu 

investīcijas 1306150  

EUR 

 

2016 2020  

 KOPĀ 1.87 milj. 167816 

EUR 

1.7 milj. - - - - - X 
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Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās 

nozarēs” specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 

N.p.k

. 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātai

s 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācija

s ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1. Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Riebiņu novada domes administratīvā ēka, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu 

pagasts, Sociālā dzīvojamā māja, Skolas iela 8, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, , Sīļukalna kultūras nams, Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna 

pagasts, Riebiņu novads 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  

Projekta idejas pamatojums:  

Ēkām nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi plānotā enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanai- ēku ārsienu, pamatu un jumta siltināšana, 

logu un durvju nomaiņa, iekšējo apkures tīklu pārbūve, jaunas elektroinstalācijas ierīkošana un apgaismes līdzekļu nomaiņa, rekuperatīvās ventilācijas sistēmas 

uzstādīšana. 

Veicot energoefektivitātes pasākumus pašvaldību ēkās Riebiņu novadā tiks : 

- palielināta pašvaldības ēku norobežojošo konstrukciju siltumnoturība, tādējādi tiks uzlabota ēku lietotāju un apmeklētāju komforta sajūta, samazinot enerģijas 

patēriņu apkures nodrošināšanai; 

- sekmēts optimāls elektroenerģijas patēriņš apgaismojuma nodrošināšanai, nomainot apgaismes lampas un veicot ieguldījumu elektroinstalāciju nomaiņā; 

- samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

Projekta ietvaros veiktas vairākas aktivitātes ar mērķi sekmēt CO2 emisijas samazinājumu: 

 energoaudita izstrāde, kas ļaus izvērtēt nepieciešamos renovācijas darbus un citus energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus; 

 tiks paaugstinātas siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām , tādējādi paaugstinot energoefektivitāti; 

 tiks veikta energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi; 
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 tiks veikta rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, nodrošinot ēkām piemērotu telpu mikroklimatu; 

 tiks veikta automātiska ventilācijas intensitātes kontrole pēc telpu noslogotības ar CO2, mitruma un temperatūras devējiem, ar vienu kopēju vārstu ar 

analogo piedziņu uz katru telpu, ar režīma optimizācijas iespēju caur kontroliera interneta pieslēgumu visā turpmākajā ekspluatācijas periodā, kā rezultātā 

tiks nodrošināta ēkas ilgtermiņa energoefektivitāte; 

 tiks veikta apkures sistēmas iekārtu nomaiņa; 

 tiks samazināta elektroenerģija apgaismojuma nodrošināšanai, veicot ieguldījumus elektroinstalāciju nomaiņā.  

Katram pasākumam sasniedzamais rezultatīvais rādītājs aprēķināms atsevišķi. 

1.1. Energoefektiv

itātes 

paaugstināšan

a pašvaldību 

ēkās Riebiņu 

novadā 

700000 5% 85% - Valsts 

dotācija 

10% 

1. Primārās enerģijas 

gada patēriņa 

samazinājums ēkās par 

60 %.  

2. Siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums gadā par 

60%. 

 

2016 2019 Riebiņu novada 

dome 

 

Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam 

pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu pārbūve lauku apvidos”. 
 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējum

s 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 
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1.Projekta ideja: Riebiņu novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 

 
Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais projekts 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Riebiņu novada grants ceļu infrastruktūras sakārtošanu. 

Atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 
• Nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras 

stāvokli 
Atjaunot un pilnveidot pašvaldības autoceļus, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku 

teritorijās, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanos. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:   

Tiek atbalstīti objekti, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras 

attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. 

Autoceļu kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas 

ietaises, atbalsta sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas 

laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas) un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ceļa 

zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums). 

Rušonas pagastā: 

1. Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni  km 0,00-1,10  Garums: 1,10 km 

Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46   Garums: 0,70 km 

Garums kopā: 1,80 km 

2. Nr. 15 Upes iela (Kastīrē)  km 0,00-0,62   Garums: 0,62 km 

3. Nr. 35Lubāni-Spuldzeņi-Rušona km 0,00-1,82  Garums: 1,82 km 

4. Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,62  Garums: 0,68 km  

 

5. Nr. 24 Šņepsti-Ludvigova km 0,00-2,28   Garums: 2,28 km 

Nr. 25 Urči-Kotāni-Korsikova km 0,00-2,43              Garums: 2,43 km 

Garums kopā: 4,71 km 

6. Nr. 23 Stupāni-Ludvigova-Korsikova km 3,41-4,56             Garums: 1,15 km 

7. Nr. 16 Kastīre-Šņepsti km 0,00-1,71               Garums: 1,71 km 



 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                  Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija)                                                                              56 
 

8. Nr. 28 Eisāgi-Antonišķi-Makuši km 3,25-7,9  Garums: 4,65 km 

Pavisam kopā: 17,14 km 

 

Silajāņu pagastā: 

1. Nr. 9 Kotlerova-Latviešu Balbārži km 0,00-2,50  Garums: 2,50 km 

Nr. 7 Antāni-Kotlerova km 1,20-2,10               Garums: 0,90 km  

Garums kopā: 3,40 km 

 

2. Nr. 4 Pušča-Jačmenišķi-Kotlerova km 0,99-4,39  Garums: 3,40 km 

3. Nr. 20 Markova-Ostrova km 0,00-3,33   Garums: 3,30 km 

Pavisam kopā: 10,10 km 
 

Riebiņu pagastā: 

1. Nr. 1 Riebiņi-Kalnacki km 0,00-3,42               Garums: 3,42 km 

2. Nr. 15 Opūgi-Runcavnieki km 0,00-0,70   Garums: 0,70 km* 

Nr. 15 Opūgi-Runcavnieki km 0,70-4,19   Garums: 3,49 km 

3. Nr. 6 Pieniņi-Medvednieki km 0,00-1,97   Garums: 1,97 km 

4. Nr. 36 Zabegi-Pušča km 0,00-2,75    Garums: 2,75 km 

5. Nr.14 Kokorieši-Mazie Orieši km 0,00-0,97              Garums: 0,97 km 

6. Nr. 11 Kokorieši-Lielie Rumpi km 0,00-2,17              Garums: 2,17 km 

7. Nr. 51 Riebiņi-Skangeļu kapi km 0,00-0,92              Garums: 0,92 km 

Pavisam kopā: 16,39 km 
 

Galēnu pagastā: 

1. Nr. 3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0,00-2,00             Garums: 2,00 km 

2. Nr. 6 Galēni-Priževoiti-Lomi km 0,00-2,10             Garums: 2,10 km 

3. Nr.16 Griblova-Apšu mājas km 0,00-1,20                        Garums: 1,20 km 

4. Nr. 1 Zeimuļi-Sondori km 0,00-2,53              Garums: 2,53 km 

5. Nr. 18 Maltas trūpi –Brišķi km 0,00 – 1,32              Garums: 1,32 km 
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6. Nr. 13 Galēni-Zeimuļi km 0,00-1,12             Garums: 1,12 km 

Nr. 2 Bērzu iela km 0,00-0,67              Garums: 0,67 km  

Garums kopā: 1,79 km 

  

7. Nr. 8 Torņu iela km 0,00-0,58    Garums: 0,58 km 

8. Nr. 4 Marinski-Maltas Trūpi km 0,00-3,10              Garums: 3,10 km 

Pavisam kopā: 14.62 km 
Stabulnieku pagastā: 

1. Nr. 4 Stabulnieki-Pastari km 0,00-3,43   Garums: 3,43 km 

2. Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0,00-3,70   Garums: 3,70 km 

3. Nr. 11 Pastari km 0,00-3,57     Garums: 3,57 km 

4. Nr. 7 ''Krogs"-Bojāri km 0,00-1,61    Garums: 1,61 km 

Pavisam kopā: 12,31 km 
Sīļukalna pagastā: 

1. Nr. 18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 1,00-2,84  Garums: 1,84 km 

2. Nr. 16 Opolie-Salenieki-Upenieki km 0,00-2,95  Garums: 2,95 km 

 

3. Nr. 2 Vārtsalas-Ūdrīši km 0,00-1,20               Garums: 1,20 km 

Nr. 1 Seiļi-Ereļi km 0,00-1,78    Garums: 1,78 km 

Garums kopā: 2,98 km 

4. Nr. 22 Kassalieši-Lečeja km 0,00-1,93   Garums: 1,93 km 

5. Nr. 15 Vecsēta-Kapsēta-Opolie km 1,00-2,44  Garums: 1,44 km 

6. Nr. 21 Brokas-Meža Eriņi-Kassalieši km 2,73-4,56             Garums: 1,83 km 

7. Nr. 29 Kassalieši-Kassalieši km 0,00-0,26   Garums: 0,26 km 

8. Nr. 4 Sondori-Ičaunieki-Sīļukalns km 0,00-3,64  Garums: 3,64 km  

Pavisam kopā: 16,87 km 
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1.1. Aktivitāte 

Riebiņu 

novada 

pašvaldības 

grants ceļu 

infrastruktūr

as pārbūve, 
lai veicinātu 

uzņēmējdarbī

bu un 

apdzīvotības 

saglabāšanos. 

1.89 milj. 180778 

EUR 

1.69 milj. - - Veikta pašvaldības ceļa 

klātnes 

pārbūve un izbūve 19 km. 

Piesaistītas investīcijas 

1.69 milj.EUR  

2016 2020 - 

 KOPĀ 1.89 milj. 180778 

EUR 

1.69 milj. - - - - - X 

 

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā 

atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” ietvaros īstenojamās projektu idejas 
 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 
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1. Projekta ideja: Riebiņu novada satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai  

Riebiņu novada esošo ielu  un laukumu un pašvaldības autoceļu pārbūve 27.35 km garumā, uzlabos Riebiņu novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras 

kvalitāti, nodrošinās tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos:, Polkorona –Voveri , 3.7 

km, Pastari 3.57 km, ''Krogs"-Bojāri 1.61 km, Pieniņi – Medvednieki 1.97 km , Opolie-Salenieki-Upenieki 2.95 km, Lubāni-Spuldzeņi-Rušona 1,82 km, Šņepsti 

–Ludvikova 2.28 km, Urči –Kotāni – Korsikova 2.43 km, Lauku iela 0.68 km,  Zabegi – Pusča 4.24 km, Galēni-Priževoiti-Lomi 2.10 km pārbūve. 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Riebiņu novada uzņēmējiem nozīmīgas ceļu infrastruktūras attīstību. Rekonstruēt pašvaldības ielas, laukumus un  autoceļus 27.35 

km garumā, uzlabojot Riebiņu novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi 

veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos. 

Projekta aktivitāšu pamatojums: veicot Riebiņu novada ceļu un ielu tīkla un pievedceļu infrastruktūras uzlabošanu, paaugstināt Riebiņu novadā esošo uzņēmumu  sasniedzamību, 

attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Riebiņu novadā, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu 

sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. 

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): piemājas s-ba Jānis Balodis, p/s Zenons Balodis, p/s Aloīda Čeiča, Z/s"Puduļi, p/s Monika Rubāne , p/s Sietiņš, 

p/s Avoti, z/s Senči, z/s Jumis -3, z/s Veiduļi, z/s Voveri, z/s Ceriņi,z/s Kalnu oši, z/s Dimanti, p/s Apses, , zs Maijas, A.Briška, J.Šņepsts, zs Viktorija, Sia 

Agrofirma Turība, SIA ”Aglonas serviss”, SIA”MancoEnergy Latgale”,I.Amosovs -,J.Korotkova,,A.Mihailovs, z/sZemzari, z/s Viktorija. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, nodomu protokolu slēgšana 

1.1. Aktivitāte 

Riebiņu novada 

esošo ielu  un 

laukumu un 

pašvaldības 

autoceļu 

pārbūve 

1 260983,71 189147,55 1 071 836,15 - - degradēto teritoriju 

samazinājums 27.35 km 

/3,5 ha 

Radītas 20 darba vietas, 

piesaistītās investīcijas 

1 071 836,15 EUR.   

01.07.2016. 36 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 

2. Projekta ideja: Aktīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma rekreācijas centra izveide Riebiņu novadā, Rušonas pagastā –  

Projekta idejas pamatojums: Izveidot kompleksu centrs, kurā tiks piedāvāti dažādi aktīvās lauku atpūtas pasākumi un piedāvāti ūdenstūrisma pakalpojumi.  
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta rezultātā tiks izveidota jauna moderna infrastruktūra Riebiņu novada Rušonas pagastā komercdarbības attīstībai, privāto 

investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.     

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): , SIA ”Edene LS“, SIA “Rušonas muiža”, z/s Silmalas, u.c. 
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Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, nodomu protokolu slēgšana. 

 

2.1. Aktivitāte Aktīvās 

lauku atpūtas un 

ūdenstūrisma 

rekreācijas centra 

izveide Riebiņu 

novadā, Rušonas 

pagastā 

400000,00 60 000,00 340 000,00   Radītas 5 darba vietas, 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha) – 3.00, 

piesaistītās investīcijas 

340 000.00 EUR. 

01.08.2016. 36 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 

 

Riebiņu novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskās daļas 

Investīciju plāna 1. Pielikums 

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā 

atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” ietvaros īstenojamās projektu idejas 
 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 
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1. Projekta ideja: Riebiņu novada satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai  

Lauku ceļu : Soboļevka-Maltas Trūpi, Kotlerova-Latviešu Balbārži, Riebiņi-Kalnacki, Pieniņi – Medvednieki, Opolie-Salenieki-Upenieki, Stabulnieki _Pastari, Kliškova- 

Sedeži –Stupāni, Šņepsti –Ludvikova, Urči –Kotāni – Korsikova rekonstrukcija, Zabegi – Pusča rekonstrukcija. 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Riebiņu novada uzņēmējiem nozīmīgas ceļu infrastruktūras attīstību. Rekonstruēt pašvaldības autoceļus 23.86 km garumā, 

uzlabojot Riebiņu novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot 

uzņēmējdarbības attīstīšanos. 

Projekta aktivitāšu pamatojums: veicot Riebiņu novada ceļu un ielu tīkla un pievedceļu infrastruktūras uzlabošanu, paaugstināt Riebiņu novadā esošo uzņēmumu  sasniedzamību, 

attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Riebiņu novadā, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu 

sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. 

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Z/s Lazdamala, z/s Kļavas, z/s Bitītes, piemājas saimniecības Saulstari, Brocāni, Jauntumāni, Miglāji, zsMaijas, 

A.Briška,J.Šņepsts, zs Viktorija,Sia Agrofirma Turība,zsViktorija lauki, Zaseku ferma-serviss-darbnīca A.Valters, J.Sparāna kokzāģētava, Z/s ,, Laukvidus, piemājas 

saimniecības Jānis Reigins, Z/s "Olksnas-Puduļi", p/s Iveta Zalāne, Z/s"Ozollejas", Z/s "Dārzs", P/s Nadežda Rumjanceva, Z/s "Bricīši", p/s Jānis Skutelis, Livmanis Andris  

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, nodomu protokolu slēgšana 

1.1. Aktivitāte 1294117.65 194117.65 1 100000.00 - - 28 km /3.5 ha 

30 darba vietas 

01.04.2016. 12 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 

2. Projekta ideja: Bašķu ciema NAI revitalizācija, esošās rūpniecisko teritoriju atjaunošanu (teritorijas labiekārtošanas darbi). 

Projekta idejas pamatojums: veikt Bašķu ciema NAI rekonstrukciju, ietverot teritorijas labiekārtošanu, kā arī ar industriālā laukuma kompleksi un funkcionāli saistītās 

infrastruktūras rekonstrukciju. 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

Projekta aktivitāšu pamatojums: veicināt Riebiņu novada izaugsmi, sakārtojot degradēto teritoriju - Bašķu ciema NAI un ar to kompleksi un funkcionāli saistīto publisko 

infrastruktūru, tādējādi sekmējot mazās uzņēmējdarbības attīstību. 

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):SIA ”Aglonas serviss”, SIA”Manco Energy Latgale” 

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, nodomu protokolu slēgšana. 

 

2.1. Aktivitāte 400000.00 60000.00 340000.00 - - 5 darba vietas  

~3 ha 

01.05.2016. 6 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 
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Rezerves projekti Latgalē un Alūksnes novadā 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējum

s 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1.Projekta ideja: Galēnu muižas kompleksa revitalizācija, ierīkojot tematisko viesnīcu, netradicionālās medicīnas centru. 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

Projekta idejas pamatojums: Veikt Galēnu muižas kompleksa revitalizāciju, tūrisma uzņēmējdarbības aktivitāšu uzlabošanai. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  Degradētās teritorijas revitalizācija. Muižā ierīkoti 20 individuāli iekārtoti viesnīcas numuri ar tematiskiem nosaukumiem, konferenču centrs, 

vasaras terase, vairākas banketu zāles, kā arī restorāns. Kopumā muižā varēs izguldīt līdz pat 100 viesiem, savukārt banketu un semināru telpās var uzņems līdz 200 cilvēkiem. 

Galēnu muižā radītas jaunas darbavietas, kopumā nodarbinot aptuveni 20 vietējo iedzīvotāju. Muižā un tās teritorijā plānots organizēt arī koncertus, gadatirgus un citus 

sabiedriskus pasākumus. 

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): tiks piesaistīti vēlāk  

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: nomas izsole, nodomu protokola slēgšana, papildus investīciju ieguldījums no 

uzņēmēja puses  

1.1. Aktivitāte  Galēnu 

muižas 

kompleksa 

revitalizācija 

2 000 000 300 000 1 700 000 500 000  50 darba vietas, 

degradētās teritoriju 

sakārtošana 4 ha, 

Piesaistītās investīcijas -

1 700 000 EUR 

2017.-2018. 36 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ 2 000 000 300 000 1 700 000 500 000     X 

2. Projekta ideja: Riebiņu parka dīķu revitalizācija 

Projekta idejas pamatojums: Dīķu sakopšanas un tā apkārtnes labiekārtošanas darbu veikšana, lai Riebiņu parks iegūtu jaunu, daudz skaistāku un sakārtotāku veidolu. 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

Projekta aktivitāšu pamatojums: revitalizēt parka teritoriju, piesaistot papildus investīcijas labiekārtošanas elementiem, tūrisma uzņēmējdarbības aktivitāšu uzlabošanai. 

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA „Trīs vītolu staļļi”  
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Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Nodomu protokols par  piedalīšanos projektā. 

 

2.1. Aktivitāte      500000.00 75000.00 425000.00 50000.0

0 

 8 ha 2017.-2018. 12 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 

specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. 

„Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā 

infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

3.pasākuma „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes centriem” ietvaros 

īstenojamās projektu idejas 

 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējum

s 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1.Projekta ideja: Riebiņu novada pašvaldības autoceļu rekonstrukcija, novada uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 
Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais projekts 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Riebiņu novada uzņēmējiem nozīmīgas ceļu infrastruktūras attīstību. 

Rekonstruēt pašvaldības autoceļus, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, 

tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  Projekts paredz industriālo teritoriju tīkla izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Riebiņu novadā. Projekta īstenošanas rezultāta uzlabotā 

ekonomiskās aktivitātes veicinošā infrastruktūra nodrošinās esošo un jauno uzņēmumu attīstību un pieejamību, vides ilgtspēju veicinošo teritoriālo izaugsmi un 

jaunu darba vietu radīšanu gan Riebiņu novadā, gan apkārt esošos Preiļu unViļānu, novados. 
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Teritorijā, ko apkalpo rekonstruējamais pašvaldības autoceļš Nr. 14 Kokorieši-Mazie Orieši, Nr.11 Kokorieši-Lielie Rumpi, Nr. 10 Lipņaki-Solkas kapi, Rušonas pagastā, 

Riebiņu novadā, darbojas uzņēmumi Juzefpole Ozola Sandra augkopība, Vigodas Sprince Marija / Visockis Valerjans;Vecstrautiņi Poplauskis Artūrs;Vilnēni Moisejevs 

Māris;Pie Ūzola Určs Roberts; R.Mūrnieka piemājas s-ba Rozītes,p.s-ba Zemkopis-A.Nīcgalis,zsOšmala lauki,SIA Agrofirma Turība lauki, zs  Pīraiņi A.Veigule,G.Pauniņa 

p.s.Ošlejas.  Ir interese no ražojošo uzņēmumu puses attīstīt savu darbību  pieguļošā teritorijā. Taču šo uzņēmumu darbībai būtiska pašvaldības autoceļu grants ceļa segums ir 

novecojis, ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie remontdarbi, tas nav piemērots kravas automašīnu kustībai, ar ko apgrūtina šo un vairāku citu uzņēmumu, kas izmanto šo ceļu, 

darbību. Lai nodrošinātu saimnieciskās darbības attīstību šajā teritorijā, projektā plānota ceļa rekonstrukcija. 

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Juzefpole Ozola Sandra augkopība, Vigodas Sprince Marija / Visockis Valerjans;Vecstrautiņi Poplauskis Artūrs;Vilnēni 

Moisejevs Māris;Pie Ūzola Určs Roberts; R.Mūrnieka piemājas s-ba Rozītes,p.s-ba Zemkopis-A.Nīcgalis,zsOšmala lauki,SIA Agrofirma Turība lauki, zs  Pīraiņi 

A.Veigule,G.Pauniņa p.s.Ošlejas. 

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, nodomu protokolu slēgšana. 

 

1.1. Aktivitāte 500000.00 125000.00 275000.00 - - Veikta pašvaldības ceļa 

rekonstrukcija un asfalta 

seguma 

izbūve 2 km. Radītās 8 

darba 

vietas, Piesaistītās 

nefinanšu 

investīcijas 200 000,00 

EUR 

 

01.2016. 12.2018.  

 KOPĀ         X 

2. Projekta ideja: Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana 

Projekta idejas pamatojums: Attīstīt uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, sekmēšanai nepieciešamo infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi Riebiņu novada 

darbības teritorijā. 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais vai sadarbības projekts 

Projekta aktivitāšu pamatojums: Uzņēmējdarbības attīstīšana: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 

infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. 

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: projektu izstrādes gaitā tiks veikta uzņēmēju apzināšana un nodomu protokolu 

slēgšana 
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2.1. Aktivitāte 100000.00 250000.00 750000.00 - - Izveidotas 30 darba vietas, 

degradētās teritoriju 

sakārtošana 4 ha. 

Uzņēmējdarbības 

attīstīšana: iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju 

un programmu 

nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana un 

infrastruktūras izveide 

pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un 

sasniedzamībai vietējiem 

iedzīvotājiem. 

01.2016. 12.2018.  

 KOPĀ         X 

 

 


