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IEVADS 
 

RiebiĦu novada attīstības programma (turpmāk – programma) ir attīstības politikas sastāvdaĜa, 

kas nosaka prioritātes, mērėus un pasākumus, lai sekmētu novada attīstību laika posmā no 2009. līdz 

2017.gadam.  

Programmas mērėis ir veicināt RiebiĦu novada iedzīvotāju dzīves līmeĦa pieaugumu un 

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

vides kvalitāti kā Latgales plānošanas reăiona sastāvdaĜai. 

Tās galvenais uzdevums ir līdzsvarot novada vispārējo attīstību un piesaistīt ārvalstu 

(divpusējās, daudzpusējās un ES), nacionālās un reăionālās investīcijas.  

Programmas pamatā ir virzība uz ăeogrāfiskā izvietojuma priekšrocību izmantošanu, 

inovatīvu uzĦēmējdarbību un augsti kvalificētu un motivētu darbaspēku kā pamatu dinamiskas 

reăiona izaugsmes nodrošināšanai. Lai to sasniegtu, programmā ir ievērota sociālekonomisko sektoru 

savstarpējā mijiedarbība un ietekme.  

Jāuzsver, ka programma nevar sasniegt šeit uzskaitītos attīstības mērėus, kamēr nav panākts 

vienots atbalsts tās noteiktajām prioritātēm un īstenošanas mehānismam reăionālajās un novada varas 

iestādēs, kā arī uzĦēmējdarbības un nevalstisko organizāciju pārstāvju vidū. 

Programmas sagatavošana ir balstīta uz novada ietvaros sagatavotajiem stratēăiskajiem 

dokumentiem, to noteiktajiem attīstības virzieniem un prioritātēm, kā arī nacionālā līmeĦa 

starpnozaru un nozaru dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm un rīcības virzieniem, kas atbilst 

pašvaldības interesēm.  

Programmas sagatavošanas gaitā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām ir ievēroti sekojoši 

principi: 

 partner ības princips — programmas sagatavošanas gaitā ir nodrošināta sadarbība un 

regulāra informācijas apmaiĦa starp pašvaldību, interešu grupām un pieaicinātajiem ekspertiem;  

 atklātības princips — programmas sagatavošanas process ir bijis atklāts. Ikvienam 

sabiedrības loceklim ir bijusi iespēja iegūt informāciju un piedalīties programmas tapšanā;  

 saskaĦotības princips – programmas izstrādes gaitā ir izmantoti līdz šim sagatavotie un 

politikas veidošanas procesā izmantotie plānošanas dokumenti gan nacionālā, gan reăionālā un 

vietējās pašvaldības līmenī; 

 subsidiaritātes princips – programmas sagatavošanā tika iesaistīti eksperti un institūcijas, 

kas ir viskompetentākās attiecīgās daĜas sagatavošanā un var sekmēt to vispārējās kvalitātes celšanu;  

 ilgtspēj ības princips — programma ir vērsta uz to, lai esošajām un nākamajām paaudzēm 

nodrošinātu kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo 

resursu izmantošanu, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu; 
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 telpiskuma princips – katra programmas sadaĜa ir vērsta uz to, lai veicinātu novada kā 

noteiktas telpas ar tās stiprajām un vājajām pusēm attīstību un trūkumu, kas traucē tās izaugsmi, 

novēršanu.  

 mērėtiecības princips - katrā sadaĜā ir jāsniedz tikai pati svarīgākā informācija, izvairoties 

no maznozīmīgu datu uzskaitīšanas; 

 mijiedarb ības princips – programmā ietvertajā analīzē ir Ħemti vērā nacionālā un 

starptautiskā līmenī pieĦemtie regulējošie dokumenti. Analizējot nozares un novada attīstību, ir 

Ħemta vērā mijiedarbība starp vides situāciju, ekonomisko izaugsmi un sociālo stabilitāti; 

 izmērāmības princips - informācija, kur tas ir iespējams, ir papildināta ar kvantitatīviem 

rādītājiem, kas ir salīdzināti vismaz ar Rīgas plānošanas reăiona statistikas datiem.; 

 papildinātības princips – programmas noteiktajām prioritātēm un pasākumiem ir papildinošs 

raksturs. Tās papildina jau esošajos novada, plānošanas reăiona un nacionālā līmeĦa stratēăiska 

rakstura dokumentos noteiktās prioritātes un pasākumus; 

 līdzfinansējuma princips – programmā noteikto pasākumu finansējuma daĜu no novada 

budžeta ir jāuzskata par pamatfinansējumu, bet finansējuma daĜu no citiem finansu avotiem – par 

līdzfinansējumu. 

 

Saturiski ir izšėirami sekojoši programmas bloki: 

 

 Attīstības programma - esošās situācijas analīze - novada vispārējās situācijas raksturojums, 

ietverot analīzi par ekonomisko, sociālo un vides situāciju, infrastruktūru un līdz 2009.gadam 

saĦemtajām investīcijām. 

 Attīstības stratēăija: 

1.  vīzija iespējamais RiebiĦu novada attīstības skatījums 2017.gadā, pieĦemot, ka tiks 

attīstītas novada stiprās puses un iespējas, kā arī samazināta vai novērsta vājo pušu un 

draudu ietekme uz novada izaugsmes potenciālu. 

2. Ieteikumi - priekšlikumu uzskaitījums par nepieciešamajiem pasākumiem, lai 

nodrošinātu Attīstības stratēăijas sasniegšanu programmas īstenošanas rezultātā. 

3. Prioritātes - galvenie darbības virzieni ar mērėiem un pasākumiem, lai nodrošinātu 

novada sociālekonomisko attīstību. 

4. Rīcības daĜa ar finansējuma plānu – pasākumu un projektu apraksts, norādot 

plānojamo finansējumu, novada sociālekonomiskās attīstības nodrošināšanai. 

 

Līdz ar to programma gan saturiski, gan pēc ievērotajiem sagatavošanas principiem ir uzskatāma 

par atbilstošu Eiropas Savienības un Latvijas ietvaros noteiktajām likumdošanas prasībām un 

sociālekonomiskās attīstības interesēm. 
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

1.1.Novada vēsturiskais apskats  
 

Visā novada teritorijā ir relatīvi viendabīgs etniskais sastāvs. Teritorijā nav etnisku anklāvu.  

Arī konfesionālā sastāva ziĦā teritorija ir samērā viendabīga – pamatā to apdzīvo katoĜticīgie. 

Mazāks īpatsvars ir luterāĦu ticības iedzīvotāju, RiebiĦu pagastā raksturīgs tas, ka latvieši sastāda 

46,5% un krievi 47,1%, līdz ar to arī puse iedzīvotāji pamatā ir vecticībnieki. 

 Novada pašvaldības iedzīvotāju vidū nav novērotas nekādas konfliktsituācijas starp 

konfesionālajiem un etniskajiem grupējumiem. Cittautieši ir veiksmīgi integrējušies latviskajā vidē, 

vienlaikus – saglabājuši savas tradīcijas. 

 Novada teritoriju kultūrvēsturiskā piederība ir Latgales novadam. Līdz 1950. gada 1. janvārim 

šajā teritorijā eksistēja tikai SilajāĦu pagasts, kurā bija apvienoti SilajāĦi, FeimaĦi, Rušona, RiebiĦi, 

Stabulnieki. Dažādos laika posmos pētāmās pašvaldības ir bijušas dažādu rajonu sastāvā, bet 

vēsturiskās saites vieno tieši RiebiĦu, Stabulnieku, SīĜukalna, SilajāĦu, Galēnu un Rušonas pagastus. 

Pašreizējais administratīvais dalījums ir spēkā no 1975. gada. Šai rajonu dalījumu pieredzei ir liela 

loma, tā ir izveidojusi un sekmējusi vienotības apziĦu rajonu teritoriju ietvaros, kā arī ekonomiskās 

dzīves plānošanu un attīstību sava rajona ietvaros. Starp šiem pagastiem ir izveidojusies ilglaicīga 

sadarbība, piemēram, pastāv kopīgi infrastruktūras objekti- ārsta prakse, baznīca, sociālā māja. 

2001.gadā tika izveidota sadarbības apvienība “Viduslatgale” ar mērėi Administratīvi teritoriālās 

reformas nobeigumā izveidot novadu ar lauku teritoriju. 2001. gadā sadarbības līgumu parakstīja 

SīĜukalna, Rušonas, RiebiĦu, SilajāĦu un Rēzeknes raj. FeimaĦu pag. padomes, bet 2003.gadā 

pievienojās Galēnu un Stabulnieku pagastu padomes un 2003.gadā pagasti nolemj par nosaukuma 

maiĦu uz „RiebiĦu novads”, taču FeimaĦu pagasta padome nolemj atdalīties un veidot savu FeimaĦu 

novadu. Var uzskatīt, ka jaunizveidotā RiebiĦu novada pagasti reāli uzsākuši savu oficiālo sadarbību 

jau kopš 2001.gada.   

Pamatojoties uz 16.11.2004. Ministru kabineta noteikumiem par PreiĜu rajona RiebiĦu novada 

izveidošanu Nr.926, kas nosaka, ka tiek apvienoti PreiĜu rajona SīĜukalna pagasts, Galēnu pagasts, 

Stabulnieku pagasts, RiebiĦu pagasts, SilajāĦu pagasts un Rušonas pagasts un izveidots PreiĜu rajona 

RiebiĦu novads. 2004.gada 01.decembrī tika ievēlēts RiebiĦu novada priekšsēdētājs, bet 

13.12.2004.,tika apstiprināts RiebiĦu novada domes nolikums. 

 Lai kvalitatīvāk izpētītu novada vēsturi, ir jāizskata katrs pagasts atsevišėi:  

 

Galēnu pagasts: 

 

Agrākā Galēnu pagasta vēsture ir sena un bagāta. 13. gs. Zemes uz dienvidiem no Lubānas 

ezera ietilpa Jersikas karalistes sastāvā. Pēc 1213. g. Apmainot dažus novadus, tās nonāca bīskapa 
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Alberta pārvaldē. 14. gs. Pirmajā pusē Rīgas arhibīskaps daudzus savus īpašumus, tai skaitā arī 

Galēnus, izlēĦoja Tīzenhauzeniem. 

No 1472. – 1483. g. par Livonijas ordeĦa mestru kĜūst Bernhards Borhs. 1483. gada 1. februārī 

B. Borhs izlēĦo savam radiniekam Simonam Borham Tīzenhauzenu īpašumu. Kopš tā laika Galēnu 

muiža ar dažādām apkārtējām muižām un folveriem līdz 19. gs. vidum ar nelieliem pārtraukumiem 

piederēja grāfu Borhu dzimtai.  

Mihaila Borha laikā (1751. – 1811.) iekārtots Galēnu muižas parks. Tā centrā atradās pils, ko 

ierobežoja apstādījumi un ūdens baseins ar fontānu. Savos ziedu laikos parks aizĦēma trīsreiz lielāku 

platību nekā tagad. Tas ierīkots franču dārzu stilā. Vēlāk modernizēts, ierīkoti zivju dīėi, augĜu dārzs, 

pĜavas.  

No 1830. – 1893. gadam Galēnu muižas īpašnieks Kārlis fon Feldens de Jozefi, kura laikā 

Galēni kĜuva par latviskās dzīves centru plašai apkārtnei. Pēc viĦa nāves īpašumu mantoja vienīgā 

meita Anna, kura bija precējusies ar ăenerālmajoru Arkādiju Engelhartu.  

20. gs. 20 gadu sākumā Galēni tika pārdēvēti par Vidsmuižu, kāds nosaukums līdz tam nefigurēja 

nevienā dokumentā. Tautā gan lietoja arī Vidsmuižas nosaukumu, jo Galēnu muiža bija galvenā jeb 

centrālā vairāku tai pakĜauto muižiĦu vidū. Tikai 1940. gadā Galēniem un Galēnu pagastam atdots 

sākotnējais nosaukums „Galēni”.  

Sakarā ar agrārreformu 1922. gadā Galēnu muiža tika sadalīta jaunsaimniecībās, muižas centru 

ar 384 ha zemes atstājot Vidsmuižas laukkopības izmēăinājumu stacijas vajadzībām. Šī stacija sāka 

darboties 1924. gada janvārī. Galēnu muižas bijusī īpašniece Anna Engelharte un tās pārvaldnieks 

Pāvils Kori līdz 1924. gadam vēl dzīvoja muižas galvenajā ēkā.  

1920. – 1930. gados Galēni izveidojās par vienu no ievērojamākajiem lauku kultūras centriem 

Latgalē. 1924. gadā tur nodibināja Vidsmuižas meteoroloăisko staciju, 1927. gadā Vidsmuižas 

viengadīgo lopkopības skolu. 1930. gadu – laukkopības izmēăinājumu stacija tika pārdēvēta par 

Ošupes lauksaimniecības izmēăinājumu staciju. Šī stacija Latgalē bija pirmā un vienīgā iestāde, kas 

savā pastāvēšanas laikā (1924. – 1956.) nodarbojās ar lauksaimniecības kultūru tehnisko jautājumu 

pētīšanu, augstvērtīga sēklas materiāla izplatīšanu. Vidsmuižas ciemā darbojās arī Galēnu 

virsmežniecība, kura 1935. gadā tika pārsaukta par ViĜānu virsmežniecību.  

Vidsmuižas pagasts ietilpa Latgales apgabala Rēzeknes apriĦėa sastāvā un bija viens no 

lielākajiem pagastiem Latgalē. Toreizējā pagasta teritorija (pēc 1935. gada statistikas datiem) 

aizĦēma 240 kvadrātkilometru lielu platību. Iedzīvotāju skaits bija 8715. apdzīvotība – 39,6 

iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru. Pagastā bija 1721 lauku saimniecības ar 17005,35 ha 

kopplatību (vidējā saimniecības platība 10 ha). Valts meži aizĦēma 3367 ha. 

Pagasta pašvaldība uzturēja ārstu, nespējnieku namu, trīs policijas kārtībniekus, divas 

sešklasīgās un deviĦas I pakāpes pamatskolas ar kopējo skolēnu skaitu 1012. pagastā bija 13 dažādas 

tirgotavas, no tām 4 atradās Vidsmuižā, 2 ūdensdzirnavas (Maltas – Trūpos, Trumānos), vienas 
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vējdzirnavas (Pastaros), ėieăeĜnīca (Gribolvā) un podnieku darbnīca (Ceperniekos), Vidsmuižas 

ciemā darbojās linu pieĦemšanas un mašīnu koplietošanas punkti, zāăētava, aptieka, frizētava, 

bibliotēka. Dabas piemineklis ir Galēnu parks (5,9 ha) ar 14 eksotisko kuku un krūmu sugām.  

Biedrības: 1930. gados Vidsmuižā darbojās lauksaimniecības biedrība „Spēks”, lopu 

pārraudzības biedrība, patērētāju biedrība „Vienība”, krājaizdevumu sabiedrība, Latviešu katoĜu 

jaunatnes biedrības Vidsmuižas nodaĜa.  

Reliăiskā dzīve. Kopās 1970. gada darbojās Vidsmuižas Romas katoĜu draudze. Pirmā baznīca, 

kas bija no koka, celta 1743. gadā. Līdz tam bijusi tikai neliela koka kapela. Patreizējā mūra baznīca 

tika uzcelta Ĝoti īsā laikā – no 1910. – 1912. gadam. Baznīca iesvētīta 1912. gada 26. augustā. 1998. 

gadā bija ap 2000 ticīgo. Ir zināms, ka 1681. – 1684. gados Galēnos darbojušies luterāĦu mācītāji, bet 

sakarā ar rekatolizāciju viĦu darbība pārtraukta. No Vidzemes ieceĜojošos luterāĦus apkalpoja 

mācītāji no Lazdonas. Šo ieceĜojošo luterāĦu vajadzībām 1860. gadā tika uzcelts lūgšanu nams, kurš 

vēlāk tika pārbūvēts un paplašināts. Galēnos luterāĦu draudze nodibinājās 1921. gadā (draudzes 

locekĜu skaits 50, t.sk. 41 latvietis un 9 vācieši). 1956. gadā draudze izbeidza savu darbību. Pirms 200 

gadiem ieceĜojušo krievu – vecticībnieku garīgo vajadzību apmierināšanai darbojās vecticībnieku 

lūgšanu nami Lomos, Makarovkā (agrākajā pagasta teritorijā vēl arī Notrās un VilciĦos). 

Galēnu pagasta administratīvi teritoriālās izmaiĦas. No 1947. gada 16. oktobra Galēnu pagasta 

teritorija administratīvi ietilpa ViĜānu apriĦėa sastāvā. No 1949. gada 31. decembra sakarā ar rajonu 

izveidošanu, ViĜānu rajona sastāvā, bet no 1962. gada 13. decembra sakarā ar ViĜānu rajona 

likvidāciju, Galēnu pagasts tika iekĜauts PreiĜu rajona sastāvā.  

SaskaĦā ar LPSR 1973. gada 29. marta dekrētu, lielais Galēnu pagasts tika sadalīts trijos mazākos 

pagastos: Galēnu, Stabulnieku un SīĜukalna pagastos.  

Ievērojamas personības. Galēnu novadnieks ir Pēteris Bružs (1864 – 1940) garīdznieks, 

sabiedriskais darbinieks, bibliofils. Meikuls (vēlāk Nikolajs) Dorzenīks – Čačs (1870 – 1949) kalnu 

inženieris, beidzis Pēterburgas Kalnu institūtu. Antons Punculis (1875 – 1919) garīdznieks, literāts un 

mākslas vērtību krājējs. Jānis Lūke (1876 – 1942) agronoms, selekcionārs, publicists un rakstnieks, 

triju zvaigžĦu ordeĦa kavalieris. Jāzeps Brišėa (1888 – 1967) lauksaimnieks, pašvaldību un 

sabiedriskais darbinieks, Triju zvaigžĦu ordeĦa kavalieris. Jānis Lielmanis (1895 – 1970) agronoms, 

selekcionārs, lauksaimniecības doktors, Triju zvaigžĦu ordeĦa kavalieris. Ādams Saimnieks (1897 – 

1945) I pasaules kara un Latvijas Brīvības cīĦu dalībnieks, Lāčplēša kara ordeĦa kavalieris. Jāzeps 

Cakuls (1898 – 1942) skolotājs un dzejnieks. Pēteris Dreimanis (1902 – 1991 vai 1992) agronoms, 

linu selekcionārs, publicists, biedrības „Latvijas vanagi” līdzdibinātājs. StaĦislavs Belkovskis (ps. 

Edgars Ego; 1902 – 1941) literatūrzinātnieks, kritiėis, tulkotājs, dzejnieks. Vilis Hāzners (1905 - ?) 

Latvijas armijas un Latviešu leăiona majors, I šėiras Dzelzs krusta kavalieris, publicists. Pēteris 

Priževoits (1907 – 1968) skolotājs, matemātikas maăistrs, publicists. Roberts Mūks (īst. V. Roberts 

Avens; 1923) dzejnieks, publicists un filozofs, filozofijas un teoloăijas doktors, reliăijas vēstures 
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profesors. OĜăerts Šusts (1927) fagotists, radiožurnālists, LPSR Nopelniem bagātais mākslas 

darbinieks. Voldemārs Šusts (1929) arhitekts, mākslas maăistrs, emeritētais profesors, LPSR 

nopelniem bagātais arhitekts. Valentīna Sondore (1940) provizore, medicīnas doktore. Olga Tretjuka 

(1951) bioėīmiėe, bioloăijas doktore. Leonards Naglis (1951) inženieris sistēmanalītiėis.  

 

RiebiĦu pagasts 

 

RiebiĦu pagasta pirmsākumi meklējami ap 1348. gadu, kad pirmo reizi ir pieminēta „PreiĜu 

zeme” (Terra Preylen) kā viens no Jersikas valsts novadiem, kurš atrodas mežu un purvu vidū. 16. 

gadsimtā izveidojās Inflantija, kuras sastāvā bija arī tagadējais PreiĜu rajons. Gadsimtu vēlāk sākās 

„poĜu” laiki, Inflantija atradās Polijas ietekmes sfērā un šajā laikā PreiĜu apkārtnē tika nometināti 

poĜu, baltkrievu un krievu vecticībnieki. Iespējams tādēĜ RiebiĦu apkārtnē ir ievērojams skaits 

vecticībnieku ar savu lūgšanu namu SkangeĜos.  

 Vēsturiski RiebiĦi un to tuvākā apkaime kopš 16. gs. ir saukusies par Krevenmuižu. 

Vēsturnieki pieĜauj iespēju, ka šīs muižas centrs ir saucies par Kreveniem vai Kreviem, jo nepilnus 4 

km no RiebiĦiem, bet jau tagadējā SilajāĦu pagastā atrodas Krevu viensēta, kas līdz 1920. gada 

agrārreformai pastāvēja kā Krevu muiža.  

 Vēstures avoti liecina, ka 16. gs. vidū Livonijas ordeĦa mestrs Valters Pletenbergs 

Krevenmuižu izlēĦoja Gerhardam Rēbinderam. 1600. gadā Polijas – Lietuvas karalis Zigismunds III 

apstiprināja šīs muižas atsavināšanu no Gerharda Rēbindera mazdēla Gerharda un nodošanu 

Ernestam Korfam, kura dzimtai Krevenmuiža piederēja līdz 1716. gadam. Pa laikam Krevenmuižu 

sāka dēvēt par RiebiĦu muižu, un šis nosaukums arī nostiprinās. RiebiĦu nosaukuma izcelšanās nav 

skaidra. Domājams, ka tas cēlies no šīs muižas senākā īpašnieka Rēbindera uzvārda. 17. gs. sākumā 

Korfi uzceĜ RiebiĦu muižu tagadējā vietā. Taču daži vēsturnieki uzskata, ka RiebiĦu muižu 16. gs. 

otrajā pusē cēluši Rēbinderi, bet Korfi tikai paplašinājuši. 1716. gadā RiebiĦu muižas toreizējais 

īpašnieks Gedeons Korfs atteicās no RiebiĦu muižas par labu Gotardam Ernestam Berkam un viĦa 

sievai Marijai (dz. Korfa). 1758. gadā Gotarda Ernesta Berka dēls RiebiĦus pārdeva Mihaelam 

Veisenhofam. Bez RiebiĦu muižas M. Vesenhofs ap 1715. – 1789. g. savā īpašumā vēl ieguva 

Krevus, Stefanopoli, Stražvaldi, Veroniku (KokaĜus) un RiebiĦu gāršu. Visi viĦa īpašumu aizĦēma 

vairāk kā 21 tūkstoti hektāru lielu platību.  

 Mihaels Veisenhofs pie Korpu celtās RiebiĦu pils piebūvēja vienāda lieluma sānu būves un 

divus torĦus. Vienā no torĦiem atradās kapela, otrā bija izvietota muižas bibliotēka. Pils laukuma 

abās pusēs viena otrai pretī bija uzceltas vienstāva celtnes. Laukuma kreisajā pusē esošo celtni sauca 

par „orėestra māju”, jo šeit Veisenhofu laikā mājoja pils kapelas mūziėi, labajā pusē esošā „oficina” 

kalpoja par virtuvi un dažādu lietu noliktavu. Ap RiebiĦu pili bija izveidots skaists ainavu parks, bet 

plašā pils laukuma vidū – baseins ar strūklaku. RiebiĦu pilī bez plašās bibliotēkas no pils daudzo 
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īpašnieku uzkrātajām un atstātajām milzīgajām mākslas darbu kolekcijām bija iekārtota gleznu un 

skulptūru galerija. Pilī bija savākts arī daudz senlaiku mēbeĜu. Pēc Mihaela Veisenhofa nāves šie 

īpašumi tika sadalīti viĦa dēliem no otrās laulības – RiebiĦus un Brodaižus saĦēma Tadejs (dz. 

1769.g.), Krevus, Stražvaldi un citus – Francisks Veisenhofs.  

 Veisenhofu, sevišėi Tadeja, laikā RiebiĦi kĜuva slaveni ar plašu, greznu dzīvesveidu un 

skaĜām pieĦemšanām. Par to liecības meklējamas ViĜĦas tā laika presē, kur plaši aprakstītas Mihaela 

Veisenhofa meitas Ksaverijas un viĦas vīra Ignata Felkerzamba kāzu svinības 1775. gadā maijā. 

Izšėērdīgā dzīvesveida dēĜ Tadeja Veisenhofa laikā RiebiĦu muižas bagātības sabruka un sākās 

parādu jūgs. Ap 1815. gadu T. Veisenhofs pārdeva Andrejam Šahno Brodaižus, bet vēl paspēja savā 

īpašumā noturēt RiebiĦus. T. Veisenhofa vienīgā meita Konstance apprecējās ar krievu armijas 

ăenerāli Jēkabu de Perrinu, kurš arī kĜuva par RiebiĦu turpmāko īpašnieku. Pirms RiebiĦu pāriešanas 

Perriniem, Veisenhofi no pils izvāca daudzas ăimenes piemiĦas lietas, sevišėi portretus, bet daudz 

vērtību vēl palika, kas tika izvazātas vai vienkārši iznīcinātas Perrinu laikā.  

 1874. gadā Jēkaba de Perrina dēls Arnolfs RiebiĦu muižu ar Stefanopoles pusmuižu pārdeva 

Pēterburgas Satiksmes ceĜu inžinieru korpusa ăenerālim StaĦislavam Kerbedzam (1810 – 1899), kura 

dzimtai tā piederēja līdz 1900. gada agrārreformai. 

 StaĦislava Kerbedza meita Jevgēnija, kura bija precējusies ar brālēnu Mihaili Kerbedzu, kādu 

laiku novārtā atstāto RiebiĦu pili 19. gs. beigās kapitāli izremontēja un nodeva mākslinieku, 

rakstnieku un komponistu vajadzībām – radošam darbam un atpūtai. Te bija lieliski iekārtotas 

mākslinieku darbnīcas, mūzikas saloni ar dažādiem mūzikas instrumentiem, telpas rakstniekiem. Lai 

nodarbotos ar sportu, bija labi iekārtota un ar nepieciešamo inventāru apgādāta sporta zāle. Viss 

nepieciešamais bija sagādāts arī atpūtai un izpriecām brīvā dabā – izbraukumiem, izjādēm, medībām. 

RiebiĦu pils un radošās inteliăences uzturēšanai bija paredzēta īpaša summa. RiebiĦos strādājuši un 

atpūtušies daudzi izcili gara darbinieki – poĜu gleznotājs Konrāds Kržižanovskis (1872 – 1922) un 

tēlniece Jūlija Stabrovska (1869 – 1941), lietuviešu gleznotājs un komponists Mikolajus Konstantins 

ČurĜonis (1875 – 1910) un tēlnieks Petrs Rimša (1881 – 1961) u.c. „Mākslinieku paradīze” pastāvēja 

līdz pirmajam pasaules karam. 1918. gadā agrārās reformas laikā muižas centrālo daĜu nodeva 

SilajāĦu pagasta pašvaldībai, kura te ierīkoja sešklasīgo pamatskolu, un šajās telpās skola atrodas līdz 

pat 1975. gadam.  

 No 1918. gada līdz 1940. gadam RiebiĦus dēvē par „Ribene”, te dominē ebreju tautības 

iedzīvotāji. Arhīvu materiālos atrodamas ziĦas, ka 1904. gadā RiebiĦos ir bijušas 56 dzīvojamās 

mājas un 563 iedzīvotāji, no kuriem vairāk nekā 90% bijuši ebreji. 1935. gadā RiebiĦu ciemā bijušas 

88 dzīvojamās mājas un 464 iedzīvotāji. Otrā pasaules kara laikā ebreji tika iznīcināti, 1941. gada 23. 

augustā nošauti 271 PreiĜu un RiebiĦu iedzīvotājs, tai skaitā 21 bērns. Šo fašisma masu terora upuru 

kaps atrodas Aizupiešu mežā.  
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Reliăiskā dzīve. Mihaels Veisenhofs 1771. gadā uzcēla pirmo RiebiĦu koka baznīcu, kura 

pastāvēja līdz 1908. gadam jeb 138 gadu. Šī celtne bijusi ievērojama ar 7 ornātiem, 3 kapām, bronzas 

ciboriju, tāpat bijis sudraba biėeris, pacifikals, 2 procesiju altārīši, 6 lukturi, baldahīns, 4 karogi, koka 

svečturi, tornī atradušies 5 zvani, kas visi bijuši veci un nolietoti. Uz jauno mūra baznīcu, kuras būve 

pabeigta 1909. gadā un konsekrēta sv. Pētera un Pāvila godam, pārnesti daži karogi, svētbildes, no 

koka izgriezta Kristus statuja un kokā griezta pēdējā vakarēdiena aina, kā arī citas liturăiskās mantas. 

No 1928. gada līdz 1933. gadam RiebiĦu draudzē strādāja vairāku garīgo grāmatu autors Antons 

Tumans. Ievērības cienīga celtne pagastā ir PieniĦu Romas katoĜu baznīca, celta 1806. gadā, 

saglabājusies līdz pat mūsdienām. Ēku cēlis grāfs Borhs. 1936. gadā prāvestam J. KiseĜevskim kūrija 

lika uzbūvēt jaunu baznīcu ezera krastā. Jaunā baznīca tika celta no cementa ėieăeĜiem ar vienu torni 

gotiskā stilā. 1939. gada oktobrī pabeigti galvenie būvdarbi un baznīca iesvētīta, veltīta Jēzus Sirds 

godam un sv. Annas aizbildnībai. RiebiĦu ciemata ziemeĜdaĜā paceĜas cara laikos būvētā pareizticīgo 

baznīca, kuras dārzā 1930. gadā apbedīts 1. Saeimas deputāts Pīters Koreckis. RiebiĦu pagastā 

atrodas arī SkangaĜu vecticībnieku lūgšanu nams.  

 RiebiĦu pagasta rietumu un austrumu daĜai katrai ir sava vēsture. Rietumu daĜai, kas ir agrākā 

PreiĜu pagasta daĜa, ir kopēja vēsture ar PreiĜiem un PreiĜu pagastu, austrumu daĜai kā agrākā SilajāĦu 

pagasta daĜai - ar SilajāĦu pagastu. Tikai ar 1950. gadu var runāt par jaunizveidoto RiebiĦu pagastu.  

 RiebiĦu pagasts līdz 1950. gada 1. janvārim ietilpa Rēzeknes apriĦėa SilajāĦu pagasta 

teritorijā, bet pēc tam – PreiĜu rajona teritorijā. 1951. gadā RiebiĦu ciema padomei pievieno Kaušu 

ciema padomi, 1954. gadā pievieno klāt Augustovas ciema padomi, 1975. gadā – PieniĦu ciema 

padomi. Šobrīd no RiebiĦu ciema vecās apbūves maz kas saglabājies, no jauna uzceltas visas 

sabiedriskās ēkas un lielākā daĜa dzīvojamo māju. 

Mākslas pieminekĜi: RiebiĦu katoĜu baznīcā -7, RiebiĦu pareizticīgo baznīcā – 6, PieniĦu katoĜu 

baznīcā – 1, SkangaĜu vecticībnieku lūgšanu namā – 14. Dabas piemineklis ir RiebiĦu parks (8 ha), 

kurā ir vairāk kā 10 eksotu koku sugu un krūmu sugu.  

Ievērojamas personības. RiebiĦu pagasts slavens ar to, ka šeit dzimusi un kādu laiku dzīvojusi 

muižas pārvaldnieka Kozlovska meita, pirmā latgaliete ar konservatorijas izglītību – operdziedātāja 

Helēna Kozlovska – Ersa (1895.05.10. – 1949.23.10), saukta par „Latgales lakstīgalu”. ViĦas balss 

skanējusi Romā, Milānā, Prāgā, Berlīnē, Varšavā, Budapeštā, Somijā un Lietuvā. 1906. gada 9. 

oktobrī Babru ciemā dzimis komponists Jānis Ivanovs. ViĦš 1931. gadā beidza Latvijas 

Konservatoriju un no 1955. gada bija tās profesors. Sevišėi ievērojami viĦa darbi ir sestā (Latgales) 

simfonija, simfoniskā svīta „Zilie ezeri”, simfoniskais tēlojums „Padebešu kalns”, kā arī „Rāzna”, 

„Varavīksne”, mūzika kinofilmai „Salna pavasarī” un citi skaĦdarbi, koncerti, kā arī tautas dziesmu 

apdares. 1915. gadā Nalobnes ciemā dzimis Henrihs Bečs, mācījies Rīgas garīgajā seminārā. 1944. 

gadā emigrēja uz Vāciju, no kurienes pārcēlās uz Kanādu. Sarakstījis autobiogrāfisku grāmatu „Te es 

esmu” („Here I am”), kurā atrodamas ziĦas arī par RiebiĦiem. Arī arheologa Franča Zagorska (1929 
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– 1987) dzīve saistīta ar RiebiĦiem. Dzimis Reiniekos, skolas gaitas aizvadījis RiebiĦu pamatskolā. 

ViĦa ievērojamākie zinātniskie darbi: „Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks”, „Krei ču neolīta 

kapulauks”, „Kreiču neolīta apmetne” u.c. StaĦislavs Kerbedzs (1810 – 1899) satiksmes ceĜu 

inženieris, izcils dzelzceĜu un tiltu projektētājs, Krievijas sakaru ministrs, Pēterburgas Satiksmes ceĜu 

inženieru korpusa institūta ăenerālis un šī institūta profesors. Marija Kerbedza (1832 – 1833-?) 

māksliniece, StaĦislava Kerbedza sieva. Jevgenija Kerbedza (1855 – 1946) mecenāte, sabiedriskā 

darbiniece, Varšavas goda pilsone, pēdējā RiebiĦu muižas īpašniece. Mihails Kerbedzs (1855 – 1911) 

satiksmes ceĜu inžinieris, izcils dzelzceĜu un tiltu projektētājs un cēlājs. Domenikss Andrekuss (1827 

– 1908) garīdznieks, tautas atmodas un izglītības veicinātājs Latgalē. Jānis Volonts (1882 - 1951) 

Latvijas valsts un sabiedriskais darbinieks, pēdējais Latvijas brīvvalsts tautas labklājības ministrs, 

Triju ZvaigžĦu ordeĦa, Atzinības krusta, Aizsargu Nopelnu krusta un Polonia Restituta ordeĦa 

kavalieris. Francis Kozolis – Kaža (1883 – 1965) ilggadīgs pašvaldību un sabiedriskais darbinieks, 

Triju ZvaigžĦu kavalieris un Atzinības krusta kavalieris. Donāts Kancāns (1884 - ?) lauksaimnieks, 

ilggadīgs pašvaldību darbinieks, Triju ZvaigžĦu ordeĦa kavalieris. Jānis Gajevskis (1886 – 1906) 

ērăelnieks, 1905. – 1907. gada revolucionārās kustības dalībnieks. Alfons Vaivods (1892 – 1973) 

garīdznieks, latviešu strēlnieks, Jura krusta kavalieris. Juris Kancāns (1898 - ?) skolotājs, tautskolu 

inspektors. Dominika Selicka (1899 – 1967) skolotāja un rakstniece. Jāzeps ReĦėis (1900 – 1991) 

skolotājs un sabiedriskais darbinieks. Aleksandrs VasiĜevskis (1907 – 1980) mūzikas skolotājs, 

vairāku koru un etnogrāfisko ansambĜu dibinātājs un vadītājs. Tomass Selickis (1901 – 1961) 

skolotājs un dzejnieks. Francis Zagorskis (1929 – 1986) arheologs, vēstures zinātĦu kandidāts. 

Alberts Prikulis (1942) ėīmiėis, ėīmijas doktors. Ilga Bērtulsone (1966) vieglatlēte.  

  

Rušonas pagasts 

 

Kā liecina arheoloăiskie pieminekĜi un atradumi un rakstītie vēstures avoti, Rušonas pagasta 

teritorija ir bijusi Ĝoti sen un biezi apdzīvota. Senā Rušonas novada centrs bija Rušona. Savu 

nosaukumu tā ieguvusi no Rušonas ezera, kura krastā tas atrodas. Te daudz vietu, ko sauc par 

svētvietām, kulta vai upuru vietām. Pēc lietuviešu vēsturnieka Teodora Narbuta (1784 – 1861) 

liecībām, arī Rušonas ezers saukts par „svēto ezeru”. 1456. gadā ir minēta Rušonas muiža, kura 

piederējusi Johannesam Rēbinderam. Rušonas novadā ietilpa arī Aglona ar pārējo apkaimi. Aglonas 

nosaukums vēstures avotos parādās tikai 18.gs. 

Arheoloăijas pieminekĜi ir Kurtoša (Rušonas) pilskalns Mazajos Muceniekos, pie Kurtoša 

ezera, Kategrades pilskalns (Gorodoks) Kategradē, Rušenicas pilkalns Rušas labajā krastā, ŠĦepstu 

pilskalns (Lielais kalns) ar apmetni ŠĦepstos, Liepu salas apmetne Rušonas ezra Liepu salā 

(GovsaliĦā), KristapiĦu senkapi un apmetne pie KristapiĦu kapsētas, Kastīres senkapi Kastīrē, pie 

Jašu ezera, Grebežu senkapi (MaskaĜu kalniĦš) Lejas Gerebežos, Ludvigovas senkapi I (Bogomolkas 
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kalns) Ludvigovā, Stupāna ezera krastā, Ludvigovas senkapi II Ludvigovā, Pokšānu senkapi 

Pokšānos, Stupānu senkapi Stupānos, MeireĜa ezera tuvumā, Kastīres Soda kalns (Lielais kalns, 

Dārza kalns) – soda vieta Kastīrē, pie Jašu ezera, Upurkalns ar apmetni – kulta vieta Rušonas ezrea 

Lielajā salā (Upursalā), SpuldziĦu Melnais kalns – kulta vieta SpuldziĦos. Arhitektūras pieminekĜi ir 

Rušonas katoĜu baznīca un bijušā klostera komplekss (18. – 19. gs), Rušonas muižas dzīvojamā ēka 

(1903) un Kastīres muižas zirgu stallis (19. gs.). mākslas pieminekĜi: Rušonas katoĜu baznīcā – 4, 

Tišas vecticībnieku lūgšanas namā – 12. Dabas pieminekĜi ir Gelenovas parks (6,8 ha) ar 23 eksotu 

koku un krūmu sugām lielās grupās, Gailīšu parks (6 ha) ar vairākām eksotu koku un krūmu sugām 

un Gailīšu lapegĜu audze (3 ha).  

Reliăiskā dzīve. 16.gs. celta Rušonas koka baznīca, viena no vecākajām Latvijā. Jaunu koka 

baznīcu Rušonā vecās baznīcas vietā 1677.gadā uzcēla jezuīti ar muižnieku Sokolovsku – Korabu 

atbalstu. 1766.gadā tās vietā Rušonas muižas īpašniece I.Selicka uzcēla jaunu koka baznīcu un 

klosteri, bet 1816.gadā par I.Selickas līdzekĜiem ir uzcelta tagadējā Rušonas mūra baznīca. 

Vēsturiskajā literatūrā rakstīts, ka Rušona, caur kuru gājis starptautiskais tirdzniecības ceĜš 

(Lietuva – Daugavpils – Rušona – Rēzekne – Ludza – Pleskava – Novgoroda) kā apdzīvota vieta 

izaugusi tik liela, ka tai bijušas pat miesta tiesības. Rušonas nozīme samazinājusies un tā panīkusi pēc 

KauĦas – Pēterburgas šosejas un tai paralēli ejošās Varšavas – Pēterburgas dzelzceĜa līnijas 

uzbūvēšanas. Kolektivizācija sākās 1949.gadā. Izveidojās 4 kolhozi – centrā – 1.Maijs, blakus sādžās 

– „Liepnieki”, „Mi čurina” un „Jaunais komunārs”, kuri 1958.gadā apvienojās, nodibinājās kolhozs 

ěenina v.n. 

1960.gadā, pievienojot, kolhozu “Jaunā gvarde”, nodibinājās PreiĜu ražošanas un lopu 

pieĦemšanas saimniecība. 1968.gadā pievienojās kolhozs “Dzirkstele” – izveidojās padomju 

saimniecība “Rušona”, kura tika likvidēta 1993.gadā. 

Pēc tam sākās zemes reforma, tika izveidotas piemājas saimniecības, zemnieku saimniecības, 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību u.c. 

Rušonas pagasta administratīvi teritoriālās izmaiĦas. Rušonas pagasts izveidots pēc II pasaules 

kara no agrāko PreiĜu, SilajāĦu, Aizkalnes un Aglonas pagastu daĜām. 

 Pagasta administratīvais centrs - Rušona, kas izveidojies pie Aglonas (sākotnēji Rušonas) 

dzelzceĜa stacijas. Ar Aglonas staciju vecākās paaudzes saprot Rušonu. Agrāk šo vietu tā arī sauca. 

Tā kĜuva pazīstama kopš 1860. gada, kad uzbūvēja Pēterburgas – Varšavas dzelzceĜu. 

Rušonas novads senatnē ir bijis ne vien ievērojams latgaĜu administratīvais un ekonomiskais, 

bet arī garīgais centrs. Te daudz vietu, ko sauc par svētām, kulta vai upura vietām. Pēc lietuviešu 

vēstnieka Teodora Narbuta (1784.- 1861.) liecībām, arī Rušonas ezers saukts par “svēto ezeru”. 

Leăendas un teikas stāsta par Rušonas novada latgaĜu kaujām ar svešzemju iebrucējiem. 

Kolektivizācija sākās 1949. gadā izveidojās 4 kolhozi – centrā – 1. maijs, blakus sādžas 

„Liepnieki”, Mi čurina v.n. „Jaunais komunārs”, kuri apvienojās 1951. gadā, nodibinājās kolhozs 
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ěeĦina v.n.. 1960. gadā pievienojot kolhozu „Jaunā gvarde” nodibinājās PreiĜu lopbarības ražošanas 

un lopu pieĦemšanas saimniecība. Padomju saimniecība „Rušona” izveidojās uz PreiĜu lopbarības 

ražošanas saimniecības bāzes 1968. gadā. 1976. gadā pievienojās kolhozs „Sverdlova”, bet 1979. 

gadā kolhozs „Uzvara”. 1993. gadā tika likvidēta paju saimniecība „Rušona”. 

Ievērojamas personības. Rušonas pagastā ir dzīvojuši vairāki ievērojami novadnieki: Izidors 

Paulāns (1860 – 1932) keramiėis. Joahims Macijevskis (ap 1865 – 1948) keramiėis. Kārlis Kuks 

(1883 - ?) mežkopis, Triju ZvaigžĦu ordeĦa kavalieris. Jāzeps (Jezups) Baško (1889 – 1946) 

militārais darbinieks, kara lidotājs, aviācijas zinātnieks, ăenerālis, I pasaules kara laikā bija pasaulē 

lielākā bumbvedēja „IĜja Muromietis” komandieris un „IĜjas Muromieša” eskadras nodaĜas 

priekšnieks un ieguva pulkveža pakāpi. Alfons Pastars (1890 – 1968) garīdznieks, sv. Krēsla galma 

prelāts, valsts un sabiedriskais darbinieks, publicists. Pēteris Rubins (1892 – 1938) militārais 

darbinieks, ăenerālis. Jānis Dūbovskis (1893 – 1954) keramiėis. Polikarps Vilcāns (1894 – 1968) 

viens no izcilākajiem Latgales keramiėiem, LPSR nopelniem bagātās mākslas darbinieks. Antons 

Slics (1894 – 1945) militārais darbinieks, ăenerālmajors. StaĦislavs KovaĜevskis (1895 - ?) skolotājs, 

I pasaules kara un Latvijas Brīvības cīĦu dalībnieks, Viestura ordeĦa kavalieris. Andrejs Paulāns 

(1896 – 1973) viens no izcilākajiem Latgales keramiėiem, LPSR nopelniem bagātais mākslas 

darbinieks. Pēteris Utināns (1897 – 1941) pašvaldību un kooperācijas darbinieks, Triju ZvaigžĦu 

ordeĦa kavalieris. StaĦislavs Mateisāns (1898 – 1980) keramiėis. Jāzeps Caics (1900 – 1981) 

keramiėis. Augusts Zagorskis (1900 - ?) keramiėis. Pēteris Baško (ps. Ondžu Pīters un P. Ondžs; 

1901 – 1969) skolotājs, vēsturnieks, žurnālists, publicists, Atzinības krusta kavalieris. Jānis KaĜva 

(1904 – 1968) keramiėis. Pāvils Prīkulis (ps. NūmaĜnīks; 1910 – 1966) rakstnieks un dzejnieks. 

Antons upšelis (1912 – 1993) keramiėis. StaĦislavs Kalve (1913 – 1970) keramiėis. StaĦislavs 

Vilcāns (1918) keramiėis. Jānis Stupāns (1923 – 1995) skolotājs, fiziėis un matemātiėis, docents. 

Polikarps ČerĦavskis (1923) viens no izcilākajiem Latgales keramiėiem, LPSR nopelniem bagātās 

mākslas darbinieks, Triju ZvaigžĦu ordeĦa kavalieris. Helēna Rubine (1924) farmakognoste, 

farmācijas doktore, D.H.GrindeĜa prēmijas laureāte. Vaclavs Babris (1925 – 1992) keramiėis. Francis 

Utināns (1927) filozofs, filozofijas doktors, docents. Antons Skromanis (1935) agronoms, 

agroėīmiėis un ekonomists, habilitētais lauksaimniecības doktors un ekonomikas doktors. Vaclavs 

Zagorskis (1927) keramiėis. Rihards Kotāns (1956) fiziskās audzināšanas skolotājs, treneris, 

daudzcīĦnieks un bobslejists. 

 

SilajāĦu pagasts 

 

 SilajāĦu pagasts agrāk bijis biezi apdzīvots, te bijuši lieli ciemi, par ko var spriest pēc 

dvēseĜku revīziju sarakstiem. 1782. gadā dvēseĜu revīzijā atzīmēts, ka Kačānu ciems iznīcināts sakarā 

ar zemnieku pārcelšanu uz citiem ciemiem. Vēlāk Kačāni kĜuva par jaunizveidotā Stražvaldes 
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folverka centru un saucās par Stražvaldi, bet līdztekus tam tautā tika lietots arī vecais Kačānu 

nosaukums. Uz 1782. gadu iznīcināts arī Zabludovas ciems, tikai nav zināms, kur tas atradies. 

Tagadējais SilajāĦu pagasts aizĦem tikai 31% no senā SilajāĦu pagasta – tā centrālo daĜu. Pārējā 

teritorija pēc II pasaules kara atdota jaunizveidotajiem pagastiem: RiebiĦu, Rušonas un FeimaĦu.  

 Sākot ar 18. gs., SilajāĦu pagastā apmeties daudz krievu vecticībnieku. TādēĜ arī te radušās 

apdzīvotas vietas ar krieviskiem nosaukumiem vai arī apdzīvoto, kā arī citu vietu latviskie nosaukumi 

krieviskoti vai tulkoti krievu valodā.  

 Blakus zemkopībai SilajāĦu pagasta iedzīvotāji nodarbojās arī ar dažādiem amatiem, sevišėi 

podniecību, jo zeme te nav auglīga. Silajānieši kopš seniem laikiem pazīstami kā labi linkopji un 

zirgaudzētāji.  

 Reliăiskā dzīve. Pagastā ir Kostigu vecticībnieku lūgšanu nams, kurā ir 8 mākslas pieminekĜi. 

KatoĜticīgie pieder pie RiebiĦu un FeimaĦu katoĜu draudzēm.  

 Ievērojamas personības. SilajāĦos dzimuši vai dzīvojuši daudzi ievērojami cilvēki. Alekasndrs 

PelniĦš (1859 – 1942) SilajāĦu pagasta Krevu māju saimnieks, priekšzīmīgs lauksaimnieks un aktīvs 

sabiedriskais darbinieks. Pievērsies piena lopkopībai, savā saimniecībā ierīkojis pienotavu. Jānis Rečs 

(1907 – 1940) rakstnieks, publicists un sabiedriskais darbinieks. Francis Eglājs (1914 – 1961) 

militārais darbinieks, kapteinis, Dzelzs Krusta kavalieris. Henriks Bečs (1915) garīdznieks un 

publicists. Zenons Zudāns (1918 – 1983) inženieris, elektriėis, vēlāk atomfiziėis, fizikas doktors. 

Eugēnijs Ciblis (1920 – 1974) agronoms un mikrobiologs, mikrobioloăijas doktors. Eduards Ciblis 

(1927) inženieris, mehāniėis, inženierzinātĦu doktors. Roberts Trubka (1939) veterinārārsts, 

veterinārijas doktors, docents.  

 

SīĜukalna pagasts 

 

SīĜukalna pagasts izveidojies pēc II pasaules kara no agrākā Galēnu pagasta ziemeĜrietumu 

daĜas, kurai vēl pievienota neliela teritorija no Stirnienes pagasta. SīĜukalna pagastam ir kopīga 

vēsture ar Galēnu pagastu. 

Reliăiskā dzīve. Pagastā baznīcu nav. KatoĜticīgie pieder pie Galēnu un Stirnienas katoĜu 

draudzēm.  

Ievērojamas personības. Galēnu pagastā dzimuši tādi cilvēki kā: Francis Čačs (1893 - ?) 

skolotājs, sabiedriskais darbinieks, Viestura ordeĦa kavalieris; Silvestrs Upenieks (1894 – 1978) 

Lāčplēša ordeĦa kavalieris; IĜja Purmalietis (1895 - ?) Jura krusta un Lāčplēša Kara ordeĦa kavalieris; 

Alberts Sprūdžs (1908 – 1944) rakstnieks un skolotājs; Genovefa Upeniece (1909) skolotāja un 

dzejniece; Aloizs Čačs (1912) publicists un sabiedriskais darbinieks; Vitolds Dūda (1930) biologs, 

bioloăijas zinātĦu kandidāts.  
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Stabulnieku pagasts 

 

Stabulnieku pagasts ir agrākā Galēnu pagasta daĜa. Pašreizējais pagasts robežās izveidots 1973. 

gadā 29. martā. Pagasta teritorijā atrodas arhitektūras piemineklis – Pastaru vējdzirnavas (1902) un 

mākslas pieminekĜi: Vilci Ħu vecticībnieku lūgšanu namā – 4. ŪdeĦu pagastā maz, cauru pagastam tek 

Oša ar Zvergžu un Leciju pietekām, gar pagasta dienvidu robežu tek Sauna.  

Stabulnieku pagastam ir kopīga vēsture ar Galēnu pagastu. Bet pagasta vēstures saknes 

meklējamas daudz agrāk – 13. gs. un saistās ar grāfu Borhu vārdu. Viens no brāĜiem Borhiem, Mihals 

tad arī mantoja VarakĜānu novadu, kurā ietilpa arī Vidsmuižas pagasts. Pēc Borha nāves viĦa īpašumi 

tika sadalīti starp trijiem dēliem. Vidējais dēls Aleksandrs mantoja Galēnus (līdz ar to arī Stabulnieku 

teritoriju) un Polkornu, ar 170 klaušu saimniecībām. Vēlāk viĦš kĜuva par Pēterburgas galma 

ceremoniju meistaru un Galēnos nedzīvoja. 1948. gada 28. novembrī nodibinās Kirova kolhozs. 

Toreizējā izveidotā kopsaimniecība ietilpa Rēzeknes apriĦėī, vēlāk – ViĜānu rajonā, bet kopš 1962. 

gada – PreiĜu rajonā. Pirmajā kolhozā apvienojās divu kaimiĦu sādžu Stabulnieku un Vulānu – 

viensētnieku saimniecības. 1950. gadā Kirova kolhozam pievienoja „Drosmi”, 1951. gadā – 

„Moloduju gvardiju”, 1961. gadā „Rossvetu”, 1972. gadā Dravniekus. Kolhozs svinēja 20,30 un 40 

gadu jubilejas. Kolhozs savos pastāvēšanas gados bija guvis panākumus piena, gaĜas ražošanā. Sakarā 

ar to, ka kolhozs guva peĜĦu, tas spēja celt jaunas ražošanas ēkas, iegādāties tehniku, šėirnes lopus, 

veikt meliorāciju, iegādāties labas šėirnes sēklu, attīstīt un paplašināt ražošanu. Tad nāca pārbūves 

gadi. 1992. gada 28. novembrī Kirova kolhozs tika pārveidots par paju sabiedrību „Druva”. Bet 1992. 

gada 9. augustā izveidojās kopdarbības sabiedrība „Dravnieki”, drīz pēc tam arī SIA „Stabulnieki”. 

Šajā laikā jau tika veicināta zemes reforma, kad bijušie zemes īpašnieki atguva savu zemi.  

Reliăiskā dzīve. Pagastā ir Vilci Ħu vecticībnieku lūgšanu nams. KatoĜticīgie pieder pie Galēnu 

un RiebiĦu katoĜu draudzēm.  

Ievērojamas personības. Stabulnieku pagastā dzimuši vai dzīvojuši tādi cilvēki kā: Pēteris 

Stabulnieks (1923 – 1996) Latviešu leăiona 19. divīzijas kaprālis, I un II šėiras Dzelzs krusta 

kavalieris, sudraba Trieciennozīmes, TuvcīĦas nozīmes, Ievainošanas nozīmes un lentas „Kurland” 

īpašnieks; Jāzeps Pīgoznis (1934) gleznotājs, Latvijas Mākslas akadēmijas docents; Antons Skultelis 

(1939) farmakologs, medicīnas doktors, docents, ir 162 zinātnisko publikāciju un 19 izgudrojumu 

autors. 

 

1.2.Novada vieta rajonā un Latvij ā 
 

RiebiĦu novada administratīvā teritorija ietilpst Latvijas Republikas Latgales reăionā, PreiĜu 

rajonā. Novada attīstības projekti un plāni tiek realizēti visa rajona un visas Latgales iedzīvotāju 

labklājībai, ir daĜā no Latgales. Attālums no novada centra līdz rajona centram – PreiĜiem ir 7 km, 
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attālums līdz Rīgai – 220 km, 60 km līdz Rēzeknei, 60 km līdz Daugavpilij. Līdz dzelzceĜam no 

novada centra ir ievērojams attālums – 25 km līdz Aglonas stacijai, 27 km līdz ViĜānu stacijai, 42 km 

līdz Līvāniem.  

Uz likuma „Par īpaši atbalstāmajiem reăioniem” pamata 1997. gada 15. novembrī PreiĜu 

rajonam tika piešėirts īpaši atbalstāmā reăiona statuss. Šādu reăionu noteikšanai tika izmantota 

aranžēšanas metode, kuras rezultātā (kopējo rangu summā) PreiĜu rajons ieĦem 29 vietu no 33 

pašvaldībām un atrodas starp 5 vājāk attīstītajiem rajoniem valstī. RiebiĦu novada attīstības indekss ir 

–1,524, pēc 2007. gada datiem (Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīĜa noteikumiem Nr.319 

"Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēėināšanas kārtību un tā vērtībām" 2.pielikums). 

 

 

1.3. Novada ăeogrāfiskais novietojums 
 

2004.gada 16.novembrī Ministru kabinets pieĦēma lēmumu par RiebiĦu novada izveidošanu, 

kurā ietilpst Galēnu pagasts, RiebiĦu pagasts, Rušonas pagasts, SilajāĦu pagasts, SīĜukalna pagasts un 

Stabulnieku pagasts, RiebiĦu novads atrodas PreiĜu rajonā, novada teritorijā . . RiebiĦu novads 

robežojas ar PreiĜu rajona Rudzātu, Saunas, Pelēču, Aglonas pagastiem un PreiĜu novadu, Rēzeknes 

rajona ViĜānu , sokolkas, Silmalas, FeimaĦu pagastiem, Madonas rajona Dekšāres, VarakĜānu 

pagastiem, Krāslavas rajona KastuĜinas pagastu, Daugavpils rajona Višėu pagastu, Jēkabpils rajona 

Atašienes pagastu. 

RiebiĦu novadā labi izveidota infrastruktūra: ir dzelzceĜš, labs autoceĜu sazarojums, skolas, 

pirmsskolas iestādes, bibliotēkas un kultūras nami, veikali, ăimenes ārstu prakses, aptiekas, auto 

servisi u.c. 

 
1.4. Teritorijas vienotība 

 

Pašvaldību ekonomiskā, ăeogrāfiskā un vēsturiskā vienotība ir viens no pilsētu un pagastu 

reformēšanas nepieciešamības vērtēšanas kritērijiem saskaĦā ar Administratīvi teritoriālās reformas 

likumu. 

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

pašvaldībām. 

Teritorijas vienotība vērtēta, Ħemot vērā ăeogrāfisko, vēsturisko, ekonomisko, apdzīvojuma 

struktūras vienotību un centra sasniedzamību. 
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1.5.Ăeogrāfiskā vienotība 
 

Kopumā novada teritorija ir monolīta, to nešėeĜ citas administratīvās teritorijas, nešėērso 

dabīgie šėēršĜi- lieli mežu vai purvu masīvi, lielas upes, ezeri u.c.  

Kompaktuma ziĦā novada teritorija vērtējama kā relatīvi vienota, konfigurācijas ziĦā novada 

teritorija ir izstiepta. 

 

1.6. Ekonomiskā vienotība 
 

Galvenie procesi, kas ietekmējuši RiebiĦu apkaimes teritoriju attīstību pēc 2.Pasaules kara, 

tāpat kā citur Latvijā, bija lauksaimniecības kolektivizācija, forsēta industrializācija plānveida 

ekonomikas apstākĜos. Būtiska nozīme bija SIA „ Agrofirmai “Turība”” ,kas sekmēja RiebiĦu 

izaugsmi un attīstību, kā arī sadarbību ar apkārtējiem pagastiem.  

Arī pašreiz SIA „Agrofirma “Turība”” sadarbojas ar Stabulnieku, SīĜukalna zemniekiem un 

uzĦēmējiem , SIA „Agrofirma “Turība”” pakalpojumus izmanto arī Galēnu, SilajāĦu zemnieki. 

Pašreiz novada galvenie saimnieciskās darbības virzieni ir tradicionālā lauksaimniecība, 

mežistrāde un kokapstrāde, kā arī tirdzniecība un pakalpojumu sfēra. 

Teritorijas ekonomiskās vienotības līmeni raksturo arī tāds rādītājs kā svārstmigrācija jeb 

cikliskā migrācija. Visbūtiskāk teritoriju savstarpējo saistību raksturo iedzīvotāju ikdienas braucieni  

( uz darba vai mācību vietām, uz pakalpojumu sniegšanas vietām u.tml.) 

Svārstmigrācijas nosacīti iedalāmas trīs grupās:     

- Saikne, kas vieno pagasta teritoriju ar pagasta centru; 

- saikne, kas vieno atsevišėus pagastus un apdzīvotas vietas ar lielākām apdzīvotām vietām; 

- saikne, kas vieno pašvaldības ar lielākajiem valsts iestāžu reăionālajiem centriem. 

Visos pagastos ir izteikta svārstmigrācija uz pagasta centru, lai saĦemtu dažādus 

pakalpojumus, ko nodrošina pagasta pārvaldes, jo pašvaldību pakalpojumu sniegšanas 

vietas lielākoties ir tikai pagastu centros. 

Iedzīvotāju svārstmigrācija uz PreiĜiem saistīta ar valsts pārvaldes institūciju un iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem. Tas redzams pēc 1.tabulas datiem. 

1.tabula 
Valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu sniegšanas vietas 

RiebiĦu novada pašvaldībām 
 
Valsts pārvaldes iestāde                  

Valsts pārvaldes iestādes centra 
atrašanās vieta 

Valsts ieĦēmumu dienests PreiĜu fili āle PreiĜi 
VZD PreiĜu nodaĜa PreiĜi 
Zemesgrāmatu nodaĜa PreiĜi 
Valsts kases norēėinu centrs PreiĜi 
VSSA filiāle PreiĜi 
Valsts policijas pārvalde PreiĜi 
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Apgabaltiesa Rēzekne 
Apgabala tiesas apgabala prokuratūra Rēzekne 
Tiesu izpildītāju kantoris PreiĜi 
Slimokase Aizkraukle* 
Statistikas nodaĜa PreiĜi 
Milit ārā dienesta nodaĜa PreiĜi 
Nodarbinātības valsts aăentūras filiāle PreiĜi 
Valsts arhīvs Daugavpils* 
Lauksaimniecības pārvaldes sektors PreiĜi 
Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde PreiĜi 
Valsts meža dienests (virsmežniecība) PreiĜi 
Naturalizācijas pārvalde Rēzekne* 
AutoceĜu direkcijas filiāle PreiĜi 
CSDD nodaĜa PreiĜi 

* - pakalpojuma saĦemšanai ir nodaĜas(vai filiāles) rajonu centros 
 

Saikni ar lielajām pilsētām (Rēzekni, Daugavpili, bet pamatā ar Rīgu) nosaka augstskolu, 

speciālo medicīnas iestāžu, transporta mezglu, izklaides un kultūras vietu, pakalpojumu un 

tirdzniecības vietu plašais piedāvājums, kā arī darījumu saiknes: vairumtirdzniecības bāzes, lielfirmas 

un ražošanas uzĦēmumi, noieta tirgus iespējas 

 
1.7. Pagastu raksturojums 

 

Galēnu pagasts: 
Platība: 
8135,8 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 4908,7 ha (meliorēta – 2916,6ha), meži – 
2016,5 ha, ūdeĦi – 174,9ha. 
Iedzīvotāju skaits 992 (uz 01.04.2009.). Apdzīvojuma blīvums – 12(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Galēni, Lomi 
 
RiebiĦu pagasts: 
Platība: 
10978,4 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 6715,3 ha (meliorēta – 4556,2ha), meži – 
2650,2 ha, ūdeĦi – 203,9ha. 
Iedzīvotāju skaits 1549 (uz 01.04.2009). Apdzīvojuma blīvums – 14(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
RiebiĦi, PieniĦi 
 
Rušonas pagasts: 
Platība: 
20583,7 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 6830,2 ha (meliorēta – 1807,8ha), meži – 
7963,6 ha, ūdeĦi – 3407,1ha. 
Iedzīvotāju skaits1737 (uz 01.04.2009.). Apdzīvojuma blīvums – 8(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Kastīre, Aglonas stacija, Gailīši 
 
SilajāĦu pagasts: 
Platība: 
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7058,3 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 3919,0 ha (meliorēta – 1912,4ha), meži – 
2226,0 ha, ūdeĦi – 123,8ha. 
Iedzīvotāju skaits 527(uz 01.04.2009.). Apdzīvojuma blīvums – 7(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
SilajāĦi, RozaĜina 
 
 
SīĜukalna pagasts: 
Platība: 
9456,4 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 3990,4 ha (meliorēta – 2168,3ha), meži – 
3120,5 ha, ūdeĦi – 232,5ha. 
Iedzīvotāju skaits 656 (uz 01.04.2009. ). Apdzīvojuma blīvums – 7(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
SīĜukalns 
 
Stabulnieku pagasts: 
Platība: 
6748,4 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 4411,4 ha (meliorēta – 2869,1ha), meži – 
1628,7 ha, ūdeĦi – 165,4ha. 
Iedzīvotāju skaits 927 (uz 01.04.2009.). Apdzīvojuma blīvums – 13(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Stabulnieki, Polkorona 
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2. DABAS RAKSTUROJUMS 
 

2.1.Klimatiskie apstākĜi 
 

To raksturo ilggadējs laika apstākĜu kopums, ko nosaka saules radiācijas pieplūde un patēriĦš, 

mitruma apmaiĦa un atmosfēras cirkulācija. Saules radiācijas bilances rādītāji mainās no 

fizioăeogrāfiskajiem apstākĜiem, kas rada atšėirīgus lokālos mikroklimatus. 

Latvijā dienas garums decembrī ir 6 – 7 stundas, jūnijā 17 – 18 stundas.  

PreiĜu rajons atrodas mērenās joslas mežu zonā. Mērenajā joslā ir vērojams gada sezonu cikls 

(ziema, pavasaris, vasara, rudens), ko rada saules radiācijas pieplūdes izmaiĦas.  

Klimatu ietekmē mērenai joslai raksturīgās Rietumu vēju nestās Atlantijas okeāna gaisa masas, 

kuras vasarā rada vēsu un mitru laiku, bet ziemā tās mazina aukstumu un rada atkušĦus. Šo gaisa 

masu pastiprināta ietekme ir februārī, jūlij ā un oktobrī.  

No decembra līdz janvārim un no aprīĜa līdz jūnijam ir anticiklonāls raksturs. To ietekmē gaisa 

masas, ko atnes Austrumu vēji , vasarā tie dod siltumu, ziemā - aukstumu. Arktiskais jūras gaiss 

ieplūst ar ZR vējiem, kas pavasarī un rudenī atnes lietusgāzes, sniegu, bet ziemā aukstu un 

apmākušos laiku.  

Arktiskās kontinentālās (Novaja ZemĜa Krievijas federācijā) ZA vēju nestās gaisa masas skar 

Latvijas A rajonus, t.sk. PreiĜu rajonu, tāpēc ziemās nereti tas rada temperetūras pazemināšanos līdz – 

40 0C, bet pavasarī un rudenī salnas. Vasarā šīs gaisa masas Latviju nesasniedz.  

Tropiskās jūras gaisa masas ar D un DR vējiem ieplūst no Vidusjūras apgabala. Ziemā iestājas 

atkusnis, ir apmācies miglains vai vējains laiks, vasarā – karsts tveicīgs laiks ar lietusgāzēm un 

pērkona negaisiem.  

Tropiskās kontinentālās gaisa masas (DA) Latviju sasniedz tikai vasarās. Tās atplūst no 

Kazahijas un V – Āzijas. Tad ir ilgstoši sauss un karsts laiks.  

Atlantijas okeāna gaisa masas dod lielāku pozitīvo temperatūru summu par  4 –6 0C, kā tas ir Z 

puslodē šajos pašos platuma grādos. Arī Baltijas jūras tuvums samazina gaisa temperatūras 

svārstības, kas vairāk attiecas uz Latvijas piekrastes rajoniem. 

Reljefa ietekmē augstienēs gaisa temperatūra ir par 0.5 – 1.0 0C zemāka nekā apkārtējos 

līdzenumos, bet bezsala periods par 2 nedēĜām īsāks. NokrišĦu daudzums un sniega segas biezums 

augstienēs ir lielāks, it īpaši R nogāzēs (Latgales augstienes R nogāze PreiĜu rajonā). Aizvēja nogāzēs 

to ir 10 – 15 % mazāk. Starppauguru slēgtajās ieplakās bezsala perioda ilgums samazinās, kas saistīts 

ar aukstā gaisa noplūšanu no pauguriem un “aukstuma ezeru” veidošanos skaidrās bezvēja naktīs. 

Veăetācijas periods (temperatūra virs 5 0C) Latvijā sākas aprīĜa vidū un ilgst 180 – 200 dienas, 

augu aktīvās augšanas periods (virs 10 0C) ir 135 – 140 dienas. Dažos gados salnas novērojamas līdz 

jūnija vidum, kūdras augsnēs tās var būt visu vasaru. 
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NokrišĦi iespējami katru otro dienu (175 – 185 mm gadā). Tie biežāk ir rudenī un ziemā, retāk 

pavasarī un vasaras sākumā. Vasarā tie ir intensīvāki un var nolīt līdz 60 – 80mm, augstieĦu pretvēju 

nogāzēs, FeimaĦu paugurainē nolīst līdz 100 mm. Ziemā nokrišĦi ir ilgstošāki. 

Sniega sega lielākajā Latvijas daĜā veidojas decembra vidū, pastāvīga sniega sega veidojas 

vēlāk un tā var sasniegt 30 – 40cm biezumu. Dienu skaits ar pastāvīgu sniega segu svārstās no 100 – 

110 dienām. Tā var būt nepastāvīga, ko nosaka atmosfēras frontes.  

Augsnes sasalums sasniedz 60 cm, Ĝoti bargās ziemās 100 – 150 cm dziĜumā. Lielākais vēja 

ātrums ir rudens mēnešos – oktobrī un novembrī, mazākais – vasarā. Visos gadalaikos veidojas migla 

(35 – 60 dienas gadā), vasarā ir pērkona negaisi, gadā vidēji l īdz 25 dienām augstienēs. Nereti ir 

krusa, atkala, sniegputenis. PreiĜu rajonā klimats ir kontinentālāks nekā republikas rietumu daĜā. 

Ziemas aukstākas ar noturīgāku sniega segu, vasaras siltākas.  

PreiĜu rajons ietilpst Dienvidaustumlatvijas klimatiskajā rajonā. 

PreiĜu rajons pēc agroklimatiskā dalījuma ietilpst mitrajā kontinentālajā agroklimatiskā  rajona  

mēreni siltajā (Austrumlatvijas zemienes, PreiĜu rajona R daĜa) apakšrajonā un siltajā apakšrajonā 

(Latgales augstiene, PreiĜu rajona A daĜa).  

Ziemā gaisa vidējā temperatūra – 7 0C (minimālā –30 0C) un +19 0C vasarā (maksimālā +34 0 

C).Aktīvā temperatūras summa ir 1900 – 21000 (rajona rietumu daĜā 1900 - 20000, rajona austrumu 

daĜā 2000 - 21000) bezsala periods gaisā ir 135 – 145 dienas, rajona ZiemeĜos un Rietumos 130 – 140 

dienas, dienvidos 140 –150. Sniega sega pastāv 117 dienas (novembris – marts). Pēdējās pavasara 

salnas gaisā ir no 05. maija līdz 15. maijam, pirmās rudens salnas ir no 04. novembra līdz 13. 

novembrim, vēlākais 29. novembrī. Augsnes sasalums sākas ātrāk rajona austrumu daĜā no 10. 

decembra, rajona rietumu daĜā no 10.decembra līdz 20. decembrim. Pilnīgi zeme atkūst no 10.aprīĜa 

līdz 15.aprīlim. 

Gada vidējā nokrišĦu summa rajona rietumu daĜā līdz 650 mm austrumu daĜā 650 – 700 mm, 

NokrišĦu daudzums lielāks ir Latgales augstienes rietumu nogāzē, kas uztver valdošos vējus. 

NokrišĦu iztvaikotspējas koeficients R daĜā - 1.5, A daĜā – 1.7. Tādējādi augšĦu mitruma 

sastāvs rietumu daĜā : smagās, mitrās, pārpurvotās; austrumu daĜā: mēreni mitrās, smilšmāla, smilts 

augsnes. 

 
2.2. Vides kvalitātes raksturojums 

 
2.2.1. Virszemes ūdeĦu kvalitāte  

Lielākā daĜa no centralizētos pakalpojumus neizmantojošiem novada iedzīvotājiem 

notekūdeĦus novada septiskajās tvertnēs vai izsmeĜamās bedrēs, vai arī bez attīrīšanas tos izvada 

vidē. Tā kā šo sistēmu izbūve un izmantošana netiek stingri kontrolēta, notiek virszemes un arī 

pazemes ūdeĦu piesārĦošana ar neattīrītiem notekūdeĦiem. Minētais fakts rada draudus to cilvēku 
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veselībai, kuri sadzīves vajadzībām izmanto gruntsūdeĦus, jo fekālais piesārĦojums no viensētās 

esošajām sausajām tualetēm un lopu kūtīm, kā arī sadzīves notekūdeĦi (galvenokārt sintētiskie 

mazgāšanas līdzekĜi un pārtikas atkritumi) no viensētām piesārĦo gruntsūdeĦus, kas ar pazemes 

noteci nonāk akās. Centralizētajai ūdensapgādei izmantojamie artēziskie ūdens horizonti, kurus klāj 

ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi, ir daudz drošāk aizsargāti no virszemes piesārĦojuma. Artēziskie 

ūdeĦi var tikt piesārĦoti, galvenokārt, caur esošajiem neizmantotajiem urbumiem, ja netiek Ħemtas 

vērā aizsargjoslu prasības. 

 Nepieciešams risināt arī notekūdeĦu problēmu. Esošās ūdens attīrīšanas iekārtas ir 

novecojušas un nolietojušās. NotekūdeĦu kvalitātes pašmonitoringa dati RiebiĦu, Gailīšu un 

Stabulnieku ciematos atbilst 22.01.2002. MK noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu 

emisiju ūdenī” izvirz ītajām prasībām. Taču īpaši notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu renovācija ir 

nepieciešama SīĜukalna, SilajāĦu ciematos. RiebiĦu novada ūdenssaimniecības attīstības detalizētāku 

parakstu skatīt nodaĜā 3.14., sadaĜā - plānotās darbības ūdenssaimniecības attīstībai RiebiĦu novadā. 

ĥemot vērā, novada prioritāros un plānojumā iestrādātos mērėus attiecībā pret ūdensapgādes un 

kanalizācijas sakārtošanu un RiebiĦu novada domes plānošanas nodaĜas aktīvo dalību ES finansējuma 

piesaistē šīs jomas attīstībai, ir pamats pieĦēmumam par ūdensapgādes un kanalizācijas lielāko 

problēmu risinājumu tuvākajā nākotnē.  

Attiecībā uz dzīvnieku novietnēm ar 10 un vairāk dzīvnieku vienībām, lai nepieĜautu 

gruntsūdeĦu un virszemes ūdeĦu piesārĦošanu, kūtsmēslu un skābbarības sulas novadīšanai un 

uzglabāšanai ir jāievēro 27.07.2004. MK noteikumu Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārĦojošo 

darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasības. 

 

2.2.2. Pazemes ūdeĦu kvalitāte 

Likumā „Par zemes dzīlēm” pazemes ūdeĦi ir pasludināti par valsts nozīmes derīgajiem 

izrakteĦiem. Tādejādi liela uzmanība pievēršama pazemes ūdeĦu resursiem, to ilgtspējīgai 

izmantošanai un aizsardzībai. Latvijā tradicionāli pazemes ūdeni izmanto kā dzeramo ūdeni un 

minerālūdeni, kā arī rūpniecības un sadzīves vajadzībām. 

RiebiĦu novada teritorijas ūdensapgādē 100% izmanto pazemes ūdeĦus. Pazemes ūdeĦiem 

izšėir divu veidu pazemes ūdensgūtnes tipus – no gruntsūdeĦiem (akām un urbumiem līdz 20 m) un 

artēziskiem urbumiem (starpslāĦu ūdeĦiem dziĜāk par 20 m). DaĜa urbumu netiek izmantoti un tos 

nepieciešams tamponēt, lai izvairītos no piesārĦojošo vielu iekĜūšanas gruntsūdeĦos. Lielākajai daĜai 

privātīpašnieku nav līdzekĜu urbumu tamponēšanai, netiek izrādīta iniciatīva arī ūdens Ħemšanas 

atĜauju kārtošanai. Savukārt pašvaldības funkcijās un budžetā nav paredzēts kontrolēt šos jautājumus. 

Teritorijas plānojumā visas nedarbojošās akas, kas nav rezerves akas, atzīmētas kā perspektīvā 

slēdzamas – tamponējamas.  
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Kopumā Ħemot uz 2006. gadu lielākais ūdens patēriĦš bija Rušonas pagastā, kur ir lielākais 

artēzisko urbumu skaits novadā, bet vismazākais SilajāĦu pagastā. Kopējais Ħemtais ūdens gadā 

sastāda 171,575 tūkst.m3/gadā. Teritorijas attīstībā un sakārtošanā RiebiĦu novadā pašlaik kā 

prioritāte noteikta ūdensapgāde un notekūdeĦu iekārtu rekonstrukcija. 

Novada ūdeĦu izlietojums pārsvarā ir komunālās un sadzīves vajadzības. Tikai RiebiĦu 

pagastā 2006. gadā vairāk kā 8 m3 un SilajāĦu pagastā 2 m3 tika patērēts rūpnieciskās ražošanas 

vajadzībām. Centralizēta ūdensapgādes sistēma pieejama tikai lielākajos ciemos: SīĜukalnā, SilajāĦos, 

Stabulniekos, Galēnos, RiebiĦos, Kastīrē un Gailīšos.Pārējie savām komunālajām un saimniecībā 

nepieciešamos ūdens resursus iegūst no urbumiem. 

 Veicot teritorijas attīstības plānošanu liela uzmanība jāpievērš ūdensapgādes risinājumam 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Neizmantoti un neapsaimniekoti ūdens apgādes urbumi ir viens 

no potenciāli visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārĦošanas avotiem. Izlemjot turpmāko katra 

konkrētā ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, jāĦem vērā: 

� urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva; 

� urbuma tehniskais stāvoklis; 

urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. 

Pazemes ūdeĦu piesārĦojums pārsvarā ir apkārtējās vides piesārĦojuma sekas. Līdz ar to 

pazemes ūdeĦu piesārĦojuma izpēte ir komplekss uzdevums, kuru risinot jāveic arī citas procedūras, 

piemēram, virszemes ūdeĦu ėīmiskā analīze. Tā kā novada teritorija attiecībā uz pazemes ūdeĦiem 

atrodas vidēja piesārĦojuma riska zonā, tad plānošanas dokumentā būtu īpaša uzmanība jāpievērš 

vides piesārĦojumu avotu kontrolei - gan privātmāju notekūdeĦu kanalizācijas problēmām, gan 

esošajām 2 degvielas uzpildes stacijām Galēnu un Rušonas pagastā, gan SIA "Agrofirma "Turība”” 

piederošajai autobāzei. Pazemes ūdeĦu piesārĦojums pārsvarā ir apkārtējās vides piesārĦojuma sekas. 

Līdz ar to pazemes ūdeĦu piesārĦojuma izpēte ir komplekss uzdevums, kuru risinot jāveic arī citas 

procedūras, piemēram, atkritumu, notekūdeĦu un virszemes ūdeĦu ėīmiskā analīze, augsnes un 

aerācijas zonas grunts piesārĦojuma kartēšana un tamlīdzīgi. Paaugstināta punktveida piesārĦojuma 

riska grupa ir nesakārtoti artēziskie urbumi - ūdens Ħemšanas vietas, kam nav nodrošināta pat 

minimālā nepieciešamā izolācija (pagaidu slēgšana). DaĜa netiek izmantota, daĜa atrodas privātajās 

teritorijās, tādēĜ nav informācijas par šo urbumu nākotnes izmantošanas iespējām, iespējams, ka daĜai 

privātīpašnieku nav līdzekĜu urbumu tamponēšanai. 

 

2.2.3. Sadzīves atkritumi 

RiebiĦu novada atkritumu apsaimniekošanu regulē Latvijas valsts likumdošanas akti un 

RiebiĦu novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi (par atkritumu apsaimniekošanu, sabiedrisko 

kārtību, u. c.). Atkritumu savākšanu novada teritorijā un transportēšanu uz Dienvidlatgales reăionālo 

atkritumu poligonu Daugavpils rajonā veic SIA „Eko Latgale”, jo pašlaik novada teritorijā nav 
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nevienas darbojošās atkritumu izgāztuves. Līdz 2008. gada 11. aprīlim atkritumi tika nogādāti uz 

deponēšanu Daugavpils rajona Demenes pagastā ierīkoto izgāztuvi „Šakališki, no 2008. gada 14. 

aprīĜa, atkritumi tiek nogādāti uz SIA „AADSO” atkritumu poligonu Daugavpils rajona Demenes 

pagastā. Tuvākajā nākotnē SIA „Eko Latgale” plāno sadarbībā ar novada domi izstrādāt un īstenot 

dalītās vākšanas sistēmu RiebiĦu novadā. 

 Atkritumu savākšana novada teritorijā tiek organizēta, uzstādot atkritumu savākšanas 

konteinerus. Pašlaik konteineru daudzums nav pietiekams, lai nodrošinātu šīs konteineru sistēmas 

efektīvu darbību visā novada teritorijā, ieskaitot lauku viensētas, tāpēc teritorijas plānojumā paredzēts 

palielināt izvietoto konteineru skaitu un apkalpot arī viensētas.  

2006. gadā visas atkritumu izgāztuves tika rekultivētas un novada teritorijā nav nevienas 

darbojošās atkritumu izgāztuves. SaskaĦā ar RiebiĦu novada domes 2006. gada 14. februāra lēmumu 

Nr.3 25& tika nolemts veikt novada atkritumu izgāztuvju rekultivāciju. 2006. gada 14. - 15. jūnijā 

veicot novada teritorijas apsekošanu, tika konstatēts, ka rekultivācijas pamatdarbi novada atkritumu 

izgāztuvju teritorijās ir pabeigti. 

 Novada teritorijas plānojumā vajadzētu ietvert detalizētāku informāciju par bīstamo atkritumu 

savākšanas sistēmas izveidi novada iedzīvotājiem, kur tie droši un videi nekaitīgā veidā varētu 

atbrīvoties no bīstamajiem atkritumiem: eĜĜainām lupatām un citiem bīstamajiem atkritumiem uz 

naftas produktu bāzes, akumulatoriem, vecajiem medikamentiem u.c. Aktuāla varētu būt bīstamo - 

azbesta šėiedras saturošo atkritumu problēma, jo novada saimniecībās, izmantojot ES subsīdiju 

līdzekĜus, aktīvi sākusies azbestu saturošo šīfera jumtu maiĦa pret videi draudzīgākiem jumtu 

segumiem. 

 

2.2.4. Atmosfēras gaisa kvalitāte 

Lai nodrošinātu gaisa kvalitāti cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai tiek noteikti 

gaisa kvalitātes normatīvi (2003. gada 21. oktobra LR MK noteikumi Nr. 588 „Noteikumi par gaisa 

kvalitāti”), kas paredz pieĜaujamo gaisa piesārĦojuma līmeni. Gaisa kvalitātes normatīvus nosaka: 

sēra dioksīdam, slāpekĜa oksīdam un dioksīdam, putekĜiem PM10 un PM2,5, svinam, ozonam, 

benzolam, oglekĜa oksīdam. 

 Lai novērtētu gaisa piesārĦojuma līmeni piesārĦojošām vielām, kurām nav noteikti gaisa 

kvalitātes normatīvi, izmanto gaisa kvalitātes mērėlielumus, kas norādīti LR MK noteikumu Nr. 588 

8. pielikumā (gaisa piesārĦojuma līmenis, kuru pārsniedzot var radīt kaitējumu cilvēka veselībai vai 

videi kopumā). 

Atmosfēras aizsardzības nolūkos, nepieciešams pastiprināt pašvaldības sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas saistošo noteikumu izpildes kontroli. Nopietnus draudus vides kvalitātei un cilvēka 

veselībai rada atkritumu dedzināšana, kā arī nav pieĜaujama pērnās kūlas dedzināšana. Katlu mājas 

apsaimniekotājiem (operatoriem) saskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu” 45. pantu un 20.08.2002. 
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MK noteikumiem Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu 

piesārĦojošo vielu emisija no stacionāriem piesārĦojuma avotiem” ir jānodrošina paraugu Ħemšanas 

un emisijas mērīšanas vietas ierīkošana atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 10780 

prasībām.  

 RiebiĦu novada teritorijā nav lielu ražojošu uzĦēmumu, kas būtiski varētu ietekmēt atmosfēras 

gaisa kvalitāti. Pēc Padomju Savienības sabrukšanas, apkure novada daudzdzīvokĜu mājās ir 

decentralizēta, galvenais kurināmais – malka. Lielākie gaisa piesārĦojuma avoti novadā ir 7 izglītības 

un kultūras iestāžu katlu mājas, dzīvojamo māju dūmvadi, kokapstrādes uzĦēmumu ventilācijas 

iekārtas. RiebiĦu novada teritorijā nav izdarīti gaisa kvalitātes mērījumi uz ceĜiem, taču ir pamats 

domāt, ka transporta līdzekĜu piesārĦojums varētu atstāt zināmas sekas uz apkārtējās vides kvalitāti. 

Tāpat novadā atrodas 2 DUS, kas varētu radīt gaisa piesārĦojumu ar gaistošajiem organiskajiem 

savienojumiem. 

 RiebiĦu novads kā kurināmo izmanto galvenokārt malku un šėeldu. Iepriekš RiebiĦu 

vidusskolā ziemas sezonā apkurei nelielos daudzumos tika izmantotas arī akmeĦogles (apmēram 19 

tonnas), bet uz doto brīdi apkures iekārta ir nomainīta un akmeĦogĜu izmantošana ir izslēgta, tā vietā 

tiek izmantots videi draudzīgāks kurināmais – malka. 

 

 
2.3. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās vērt ība un izmantošana 

 

Novada kopējā platība sastāda 62 961 ha, 48% no kopējās platības ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme. 

48%

31%

7%

14%

Lauks.izm.

Meži

ŪdeĦi

Cits zemes lietoš.veids

1.attēls. Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 

 

Ar 2001.gada 31.jūlija MK noteikumiem Nr.341 „Lauku zemju kadastrālās vērtības noteikšanas 

kārtība” ir noteikta lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā kadastrālā vērtība un meža zemes 

vidējais novērtējums. 
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2.tabula 

 
Pagasts Meža zemes vidējais 

novērt ējums (balles/ha) 
Zemes vidējā kadastrālā 

vērt ība (Ls/ha) 
Galēnu pagasts 40 123 
RiebiĦu pagasts 38 152 
Rušonas pagasts 33 102 
SilajāĦu pagasts 34 121 
SīĜukalna pagasts 40 98 
Stabulnieku pagasts 42 135 

 
 

2. 4. RiebiĦu novada zemju sadalījums pa lietošanas mērėiem 
 
 

RiebiĦu novadā ietilpstošajās pagastu teritorijās zemju sadalījums krasi atšėirīgs, piemēram, 

Rušonas pagasta teritorijā dominē meži 39,51 % no pagasta kopējās teritorijas, pārējās pagastu 

teritorijās dominējošā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Rušonas pagasts ir bagāts ar ūdeĦiem 

16,8 % no pagasta kopējās teritorijas, SīĜukalna pagastā 15,5 %, no pagasta kopējās teritorijas aizĦem 

purvi ( 3.tabula, 2. attēls). 

 
3.tabula 

Zemju platības pēc zemes lietošanas veida        
 

SīĜukalna 
pag. 

Stabulnieku 
pag. Galēnu pag. RiebiĦu pag. SilajāĦu pag. Rušonas pag. 

Zemes              
lietošana

s      
veids 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
Kopā  

LIZ 4004,5 42,4 4421,1 65,
5 

5082,4 62,5 6846,5 62,4 4018,9 56,
9 

6858,43 33,9
0 

31231,83 

Meži 3047,6 32,2 1614,3 23.
9 

2030 25 2546 23,2 2152,9 30,
6 

7994,64 39,5
1 

19385,44 

Krūmāji 349,0 3,7 118,9 1,7
7 

361,3 4,4 267,9 2,4 195,8 2,8 321,45 1,59 1614,35 

Purvi 1463,4 15,5 57,1 0,8
8 

152,7 1,9 412,8 3,8 273,9 3,9 1044,02 5,16 3403,92 

Zem 
ūdeĦiem 

229,5 2,4 152,7 2,2
6 

136,7 1,7 166,7 1,5 106,4 1,5 3400,98 16,8 4192,98 

Pagalmi 85,6 0,9 114,9 1,7 99,9 1,1 139,9 1,3 88,5 1,3 223,17 1,10 751,97 
CeĜi 180,8 1,9 148,8 2,2

0 
137 1,7 281,1 2,6 147,4 2 12,58 0,08 907,68 

Pārējās 
zemes 

96,0 1,0 120,6 1,7
9 

135,8 1,7 316,6 2,8 74,5 1 376,19 1,86 1119,69 

Kopā 9456,4 100 6748,4 100 8135,8 100 10978,4 100 7058,3 100 20231,46 100 62607,86 
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LIZ
50%

Meži
31%

Krūmāji
3%

Zem ūdeĦiem
7%Purvi

5%

Pagalmi
1% Pārējās zemes

2%

CeĜi
1%

Pārējās 
saimniecības 

73%

Piemājas 
saimniecības 

5%

Zemnieku 
saimniecības 

22%

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.attēls. RiebiĦu novada zemju sadalījums pa lietošanas mērėiem 
 
 
 

2.5. Zemes īpašuma struktūra 
 

 
Teritorijas plānojumā izmantota VZD informācija par nekustamo īpašumu galvenajiem 

lietošanas mērėiem, īpašuma struktūru. RiebiĦu novadā ir 3992 saimniecības, lielākais īpatsvars ir 

piemājas saimniecības 73% - 2912, zemnieku saimniecības 22% - 868, pārējās saimniecības 5% - 

212. RiebiĦu novada teritorija (62 961 ha) ir diezgan blīvi apdzīvota, tāpēc vidējais saimniecības 

lielums ir tikai 16 ha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.attēls. RiebiĦu novada zemju sadalījums pa īpašuma formām 
 
 
RiebiĦu novadā 2008. gadā (pēc Valsts Zemes dienesta datiem) ir: 
 
2872 fizisko personu īpašumi 
117 juridisko personu īpašumi 
33 pašvaldības īpašumi 
12 valsts institūciju īpašumi 
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44 jaukta statusa kopīpašumi 
832 fizisko personu lietojumi 
28 juridisko personu lietojumi 
517 pašvaldības lietojumi 
85 valsts institūciju lietojumi 
234 brīvā valsts zeme un valstij vai pašvaldībai piekritīgā zeme 
4774 pavisam kopā lietojumi un īpašumi 
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2. 6. Dabas resursi 

 
2.6.1. Ainaviskās un kultūrvēsturiskās teritorijas un apkārtnes nozīmīgums 
 

RiebiĦu novada teritorija ir maz pārveidota, tai raksturīga Latgales lauku ainava. 

Novada teritorijā atrodas 4 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

• Dabas liegums – „Lielais Pelečāres purvs”; 

• Dabas liegums – „Rušonu ezera salas”; 

• Dabas liegums – „Jašas – Bicānu ezers”; 

• Aizsargājamo ainavu apvidus –„ Kaučers”. 

Trijām no šīm teritorijām ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns ( Lielajam Pelečāres purvam, 

Kaučeram un Jašas-Bicānu ezeram) 

Novada teritorijā atrodas 5 mikroliegumi:  

• Galēnu pagastā viens; 

• Stabulnieku pagastā divi; 

• Rušonas pagastā divi. 

Novada teritorija ar maz piesārĦotu vidi (nav industriālu objektu), zemu iedzīvotāju blīvumu 

(vidēji uz novadu ir 10 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru), ekstensīvu lauksaimniecību ir 

piemērojama ne tikai lauksaimnieciskajai ražošanai, bet arī netradicionālajai lauksaimniecībai un 

lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai. 

Tūrisma objekti novada teritorijā ir minētie aizsargājamie dabas objekti, ezeri (32), 

Vidsmuižas muiža ar parku, RiebiĦu muiža ar parku, Rušonas muiža, GeĜenovas parks, kā arī lielais 

kultūras pieminekĜu skaits – 24 (lielākais pieminekĜu skaits ir Rušonas pagastā), atpūtas kompleksi, 

kas ierīkoti ezeru piekrastēs. 

 

4.tabula 
Aizsargājamie kultūras pieminekĜi 

Aizsardzības 
numurs 

Statuss Nozare Nosaukums Vieta Datējums 

1907.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Karakapu senkapi 
(Kara kapi)  

PreiĜu raj., Galēnu pag., 
Karakapos     

1908.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloăija  
Karakapu 
pilskalns  

PreiĜu raj., Galēnu pag., 
Karakapos un ZeimuĜos    

4129.   
Valsts 
nozīmes  

Māksla  
Cilnis "Svētais 
vakarēdiens"  

PreiĜu raj., RiebiĦu pag., 
RiebiĦu katoĜu baznīcā  

18.gs.s.  

1924.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Šnepstu pilskalns 
(Lielais kalns) ar 
apmetni  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Šnepstos     

1927.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Kategrades 
pilskalns 
(Gorodok)  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Kategradē     
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1928.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Krupenišėu 
pilskalns 
(Gorodok)  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Krupenišėos, Zalvu ezera 
A krastā  

   

1930.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Ludvigovas 
senkapi II  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Ludvigovā     

1931.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  

Ludvigovas 
senkapi I 
(Bogomolkas 
kalns)  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Ludvigovā, Stupānu ezera 
krastā  

   

1932.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Kurtoša 
(Rušonas) 
pilskalns  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Mazajos Muceniekos pie 
Kurtoša ezera  

   

1933.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Kristapēnu 
senkapi un 
apmetne  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
pie Kristapēnu kapsētas     

1934.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  Pokšānu senkapi  
PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Pokšānos     

1935.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Rušenicas 
pilskalns  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Rušas upes labajā krastā     

1936.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Liepu salas 
apmetne  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Rušonas ezera GovsaliĦā 
(Liepu salā)  

   

1937.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
Upurkalns ar 
akmeni - kulta 
vieta  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Rušonas ezera Lielajā salā 
(Upursalā)  

   

1938.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloăija  
SpuldziĦu 
Melnais kalns - 
kulta vieta  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
SpuldziĦos     

1925.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloăija  Kastires senkapi  
PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Kastirē pie Jašas ezera    

1926.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloăija  

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

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Kastirē pie Jašas upes 
iztekas no Jašas ezera  

  

1929.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloăija  
Grebežu senkapi 
(MaskaĜu 
kalniĦš)  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Lejas Grebežos    

1939.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloăija  Stupānu senkapi  
PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Stupānos, MeireĜa ezera 
tuvumā  

  

6506.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Rušonu katoĜu 
baznīcas apbūve  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Vecrušonā  

18. gs. b. 19. 
gs.  

6507.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Rušonu katoĜu 
baznīca  

PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Vecrušonā  

1766. 19. gs.  

6508.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Klosteris  
PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Vecrušonā, Rušonu katoĜu 
baznīcas teritorijā  

18. gs. b. 19. 
gs. s.  

6509.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Žogs  
PreiĜu raj., Rušonas pag., 
Vecrušonā, Rušonu katoĜu 
baznīcas teritorijā  

19. gs. s.  

6129.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Pastaru 
vējdzirnavas  

PreiĜu raj., Stabulnieku 
pag., Pastaros  

1891.g.  
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2.6.2. Dabas resursi un to izmantošana 
 
RiebiĦu novada teritorija ir bagāta ar ūdeĦiem, visbagātākais pagasts ir Rušona.  

Publiskie ezeri RiebiĦu novadā: 

Bicānu ezers (Bičānu, Gelenovas ez.) 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700080220 
Atrodas PreiĜu rajona Rušonas pagastā 
Platība 149,4 ha (1.5 km²)      
Garums 2.5 km    
Platums 0.8 km   
DziĜums līdz 19 m (vidēji - 4.1 m) 
Ietek - noteka no Kategrades ezera 
Iztek - noteka uz Jašezeru  
Aizsargājamā teritorija Natura 2000 – dabas liegums „Jašas-Bicānu ezers” 
Zivis - asari, brekši, līdakas, līĦi, raudas, ruduĜi 
Ezera aizaugums mazs, ir sešas, kokiem apauguša, paugurainas salas. Gultne smilšaina, oĜaina, 
aizaugušos līčos dūĦaina. 
 
FeimaĦu ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700060143 
Atrodas PreiĜu rajona Rušonas pagastā un Rēzeknes rajona FeimaĦu pagastā 
Platība kopējā - 625,7 ha (6,3 km²) 
Rušonas pagasta teritorijā 288 ha 
Vidējais dziĜums 1,1 m 
Maksimālais dziĜums 3,8 m 
 
Rušonu ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700140006 
Atrodas PreiĜu rajona Rušonas pagastā, 
Krāslavas un Rēzeknes rajonos 
Platība  kopējā – 2370 ha(23.7 km²) 
Rušonas pagasta teritorijā 1803,9 ha 
ar12 salām 
Garums  13 km 
Platums 5.5 km 
DziĜums līdz 29.9 m 
Ietek - Pušica, Rušonīca   
Iztek - Tartaks 
Zivis - asari, līdakas, karpas, plauži, raudas, zandarti austrumu daĜa. Gultne galvenokārt smilšaina 
un akmeĦaina, krasti lēzeni, vietām staigni un aizauguši. Ezera rietumu daĜas salās botāniskais 
liegums. 
 
RiebiĦu novada pašvaldībai piederošie ezeri: 
Rušonas pagasta teritorijā: 
 
Zolvu ezers (Zalvu) 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700100029 
Platība 349,6 ha 
Garums 5,5 km 
Platums 1,6 km 
DziĜums līdz 7 m (vidēji 2,8 m) 
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Ietek – Laipa 
Iztek – Rušonīca 
 
Kategrades ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700090099 
Platība 126,1 ha 
DziĜums līdz 3,0 m (vidēji 1,6 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij  
Salmeja ezers (Gailīšu) 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700020078 
Platība 103,2 ha 
DziĜums līdz 6,2 m (vidēji 2,8 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Jašezers 
 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700070171 
Platība 90,0 ha       6. attēls. Salmeja ezers 
DziĜums līdz 4,4 m (vidēji 2,8 m) 
Aizsargājamā teritorija Natura 2000 – dabas liegums „Jašas-Bicānu ezers” 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Eikša ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700110230 
Platība 57,5 ha 
DziĜums līdz 7,8 m (vidēji 4,0 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Kaučera ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700010208 
Platība 49,9 ha 
DziĜums līdz 21,0 m (vidēji 6,1 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Lielais Solkas ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700110242 
Platība 48,5 ha       7. attēls. Kaučera ezers 
DziĜums līdz 4,4 m (vidēji 2,4 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Mazais Solkas ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700110241 
Platība 24,0 ha 
DziĜums līdz 2,2 m (vidēji 0,7 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
Mazais Kurtoša ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700130100 
Platība 7,5 ha 
DziĜums līdz 1,6 m  
 
SpuldziĦu ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700130105 
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Platība 4,4 ha 
DziĜums līdz 2,7 m  
 
SilajāĦu pagasta teritorijā 
 
Lielais Ostrovas ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76760050107 
Platība 24,4 ha 
DziĜums līdz 3,8 m (vidēji 1,4 m) 
 
Palšas ezers   
Ar Kadastra apzīmējumu 76760050106 
Platība  4,3 ha;  
 
RiebiĦu pagasta teritorijā 
 
PieniĦu ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76620010210 
Platība 3,0 ha 
 
Feimankas upes dīėis 
Ar Kadastra apzīmējumu 76620050814 
Platība 3,2 ha 
 
Galēnu pagasta teritorijā 
 
Ceperu ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76480040269 
Platība 2,3 ha 
DziĜums līdz 4,4m 
 
Privātīpašumā esošie ezeri: 
 
Lielais Kurtoša ezers  48,8 ha;  
Stupānu ezers   32,0 ha;  
Sedeža ezers    27,1 ha;  
Asaru ezers    10,4 ha;  
LimaĦu ezers      7,2 ha;  
Meiraukas ezers     5,2 ha;  
RubeĦu ezers      5,1 ha;  
Markovas ezers     2,5 ha;  
Gluhoje ezers     2,0 ha;  
Kovšika ezers     1,8 ha;      8. attēls. Markovas ezers   
MadžutiĦa ezers     1,6 ha;  
VašeiĦa ezers     1,5 ha;   
BolotĦa ezers    1,0 ha.       
Mazais Ostrovas ezers   4,6 ha 
 
AS „Latvijas valsts meži” teritorijā esošie ezeri: 
 
Piegāzes ezers (Aklais, Teilānu) 6,6 ha ar dziĜumu līdz 7,4 m (SīĜukalna pag.); 
Astraginas ezers 2,0 ha (Rušonas pag.) 
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Pie publiskajiem ūdeĦiem pieskaitāma ir Maltas upe (tek Galēnu pagasta teritorijā). 
Pārējās lielākās upes: 
Oša, Feimanka, Sauna, PreiĜupe, Jaša, Rušonīca, Čornaja, Malmute, Zvergža Varaža. 
 
Karjeri RiebiĦu novada teritorijā: 

5.tabula 
 

Meži RiebiĦu novada teritorij ā 
 

Teritori ālā 
vienība 

A/S LVM  Juridisko 
personu 

meži 

Fizisko 
personu 

meži 

Pašvaldības 
meži 

Kopā 
 

SīĜukalna pag. 2739.9  ------ 1799.0   ----- 4538.9 

Galēnu pag. 699.6 41.6 1254.8 1.1 1997.1 

Stabulnieku pag. 906.3  ------ 719.4 3.0 1628.7 

SilajāĦu pag. ------   ------ 2059.5 166.5 2226.0 

RiebiĦu pag. 350.8 88.1 1967.8 243.5 2650.2 

Rušonas pag. 1314.4    ------ 6250.4 398.8 7963.6 

Kopā 6 011.0 129.7 14 050.9 812.9 21 004.5 

 
Lielu RiebiĦu novada teritoriju klāj mežu masīvi – 33 % no visas teritorijas. 
 

 
2.7. Aizsargājamās dabas teritorijas 

 
 

2.7.1. Bioloăiskās daudzveidības aizsardzība 
 

RiebiĦu novadā ir četras īpaši aizsargājamās teritorijas, kuru kopējā platība sastāda 5452 ha 

jeb 9 % un mikroliegumu teritorijas sastāda 0,05 % no RiebiĦu novada kopējās platības: 

• Dabas liegums – „Lielais Pelečāres purvs”; 

• Dabas liegums – „Rušonas ezera salas”; 

• Dabas liegums – „Jašas – Bicānu ezers”; 

• Aizsargājamo ainavu apvidus –„ Kaučers”; 

• 5 mikroliegumi. 

Analizējot esošo informāciju, redzam, ka Natura 2000 teritorija SīĜukalna  pagastā aizĦem 

25 % un Rušonas pagastā 15 % no visas pagasta teritorijas. 
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6.tabula 
 RiebiĦu novada aizsargājamo teritorijas (ha) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RiebiĦu novada administratīvajā teritorijā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
(ĪADT): 
 
SīĜukalna pagastā 
Dabas liegums “Lielais Pelēčāres purvs”. 
  
Stabulnieku pagastā 
Mikroliegums: 
Mistrots skuju-lapu koku meža biotops. Īpaši aizsargājamās sugas –Leženija, doblapu. (VAS 
Dienvidlatgales mežniecība). 
 
Rušonu pagastā 
Valsts nozīmes ĪADT: 
Dabas liegums “Rušonu ezera salas”; 
Dabas liegums “Jašas-Bicānu ezers”; 
Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers”. 
Valsts nozīmes aizsargājamie dižkoki: 
Parastais ozols (Quercus robur L.) Kastirē (6.37m) 
Parastais ozols (Quercus robur L.) Serespole (4.68m) 
Parastais ozols (Quercus robur L.) Serespole (4.20m) 
Parastais ozols (Quercus robur L.) Serespole (4.15m) 
Parastais ozols (Quercus robur L.) Serespole (4.10m) 
Vietējās nozīmes ĪADT: 
Gelenovas parks 
Gailīšu parks 
 
2.7.2. Natura 2000 teritorijas 

 
Lielais Pelečāres purvs 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija  

Administrat īvais iedalījums: Teritorija ietilpst PreiĜu (SīĜukalna pagasts) un Madonas rajonā. 

Platība: 5331 ha 

Teritorija Natura 2000 
teritorija 

Mikroliegumi 

Galēnu pag. 0 2,6 

SīĜukalna pag. 2331 0 

Stabulnieku pag. 0 9,1 

SilajāĦu pag. 0 0 

RiebiĦu pag. 0 0 

Rušonas pag. 3121 18,4 

Novadā kopā 5452 30,1 
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Dibināšanas gads: 1977 

Dabas vērt ības:  

Teritorija ietver augsto purvu (55%). Purva malās meži, kur ligzdo dažādu sugu dzeĦi. Izcila putnu 

aizsardzības teritorija, sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu sugas kā melnkakla gārgale, 

melnais stārėis, peĜu klijāns, mednis, rubenis, mazais ērglis, pĜavas lija u.c. Konstatētas arī ES 

Biotopu direktīvas sugas: lielais tritons un zirgskābeĦu zilenītis. 

Dabas aizsardzības plāns: ir izstrādāts 1997.gadā 

Individu ālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav 

7. tabula 

Nosaukums Latīn. nosaukums Sarkanā gr. 

Abinieki   

Lielais tritons Triturus cristatus (Laur.) 2 

Parastais krupis Bufo bufo (L.)   

ZaĜais krupis Bufo viridis Laur. 3 

Parastā varde Rana temporaria L.   

Augi   

Mellenāju kārkls Salix myrtilloides L. 3 

Bezmugurkaulnieki   

Čemurziežu dižtauriĦš Papilio machaon L. 2 

Kārklu zaigraibenis Apatura iris L. 2 

Apšu zaigraibenis Apatura ilia (Denis et Schiff.) 2 

ZirgskābeĦu zilenītis Lycaena dispar Hw.   

Putni   

Melnkakla gārgale Gavia arctica (L.) 1 

Melnais stārėis Ciconia nigra (L.) 3 

PĜavas lija Circus pygargus (L.) 2 

PeĜu klijāns Buteo buteo (L.)   

Mazais ērglis Aquila pomarina G. L. Brehm 3 

Rubenis, teteris Tetrao tetrix L. 3 

Mednis Tetrao urogallus L. 3 

Mežirbe Bonasa bonasia (L.)   

Dzērve Grus grus (L.) 3 

Ėīvīte Vanellus vanellus (L.)   

RāpuĜi   

Sila ėirzaka Lacerta agilis L. 3 

PĜavas ėirzaka Lacerta vivipara Jacq.   

Sūnas   

Sfagnu somenīte Calypogeia sphagnicola (H.Arn. et J  

Sfagnu polija Pohlia sphagnicola (B.,S. et G.) Br  

Kārpainais sfagns Sphagnum papillosum Lindb.  
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Zīdītāji   

Meža cirslis Sorex araneus L.   

Mazais cirslis Sorex minutus L.   

Brūnais garausainis Plecotus auritus (L.)   

ZiemeĜu sikspārnis Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius)   

Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius)   

Vāvere Sciurus vulgaris L.   

Bebrs Castor fiber L.   

Vilks Canis lupus L.   

Lācis Ursus arctos L. 3 

Āpsis Meles meles (L.)  

Zivis   

AkmeĦgrauzis Cobitis taenia  

DūĦu pīkste Misgurnus fossilis  

 
 

8. tabula 
Biotopi 

Latviskais nosaukums Natura2000 Nosaukums 

Distrofi ezeri Distrofi ezeri 

Sūnu (augstie) purvi Neskarti augstie purvi 

SausieĦu meži (dabiski, veci sausieĦu meži, atbilstoši DMB kritērijiem) Boreālie meži 

Slapjie meži (izĦemot Mln un Os, kas veido 9080 un 91F0) Purvaini meži 

 
Lielais Pelečāres purvs: Zinātniskie pētījumi 

1. Pakalne M., SalmiĦa L., Bambe B., PetriĦš A. 1996. Inventory of most valuable peatlands of 

Latvia. Report to Ramsar Bureau. 

 2. Dati par zivju sugām - M.VītiĦš 2000.g. Dati par sūnu sugām - B.Bambe 2000.g. Dati par 

abinieku un rāpuĜu sugām - V.Vilnītis 2000.g. Dati par zīdītājdzīvnieku sugām - V.Pilāts 2000.g. 

Dati par putnu sugām - R.Lebuss, 2000.g. 

3. 2001.-2003. gados Emerald/Natur 2000 projekta ietvaros teritorijā veikta sugu un biotopu 

inventarizācija. 
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9. attēls. Dabas lieguma "Lielais Pelečāres purvs" shēma 
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Rušonu ezera salas  
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija 

Administrat īvais iedalījums: Rušonu pagasts 

Platība: 48 ha 

Dibināšanas gads: 1987 

Dabas vērt ības:  

Aizsargājamas 10 Rušonu ezera salas. To lielākā vērtība - platlapju meži, kas klāj daĜu no salu 

platības. No Latvijā un Eiropā aizsargājamām augu sugām sastopamas - lielziedu uzpirkstīte, 

mieturu hidrilla, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, ūdeĦu ēkšėuzāle. 

Dabas aizsardzības plāns: nav 

Individu ālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav 

 

10. attēls. Rušonu ezers 

9. tabula 

Nosaukums Latīn. nosaukums Sarkanā gr. 

Augi   

Lielziedu uzpirkstīte Digitalis grandiflora Mill. 3 

Mieturu hidrilla Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 1 

Gada staipeknis Lycopodium annotinum L. 4 

Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum L. 4 

ŪdeĦu ēkšėuzāle Scolochloa festucacea (Willd.) Link 3 

Abinieki   

Parastā varde Rana temporaria L.  



 41 

Bezmugurkaulnieki   

Marmora rožvabole Liocola marmorata (F.) 2 

Kuprainā laupītājmuša Laphria gibbosa (L.) 1 

Dienvidu dižspāre Aeshna mixta (Latr.) 3 

ZaĜā zaigspāre Lestes virens (Charp.) 3 

LapseĦveida laupītājmuša Asilus crabroniformis (L.) 3 

Dzeltenā laupītājmuša Laphria flava (L.) 4 

Nātru lācītis Callimorpha dominula L. 4 

Divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus   

Putni   

Lielais dumpis Botaurus stellaris (L.) 3 

Zivju gārnis Ardea cinerea L.   

Baltais stārėis Ciconia ciconia (L.)   

Melnais stārėis Ciconia nigra (L.) 3 

Zivju ērglis Pandion haliaetus (L.) 3 

Melnā klija Milvus migrans (Bodd.) 2 

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla (L.) 1 

Mazais ērglis Aquila pomarina G. L. Brehm 3 

Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo L.   

Grieze Crex crex (L.) 2 

Sūnas   

Īssetas nekera Neckera pennata Hedw. 2 

Zīdītāji   

Meža cirslis Sorex araneus L.   

Mazais cirslis Sorex minutus L.   

Dīėu naktssikspārnis Myotis dasycneme (Boie) 2 

ŪdeĦu naktssikspārnis Myotis daubentoni (Kuhl)   

Brūnais garausainis Plecotus auritus (L.)   

ZiemeĜu sikspārnis Eptesicus nilssoni (Keyserling et 
Blasius) 

  

Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii (Keyserling et 
Blasius) 

  

Rūsganais vakarsikspārnis Nyctalus noctula (Schreber)   

Vāvere Sciurus vulgaris L.   

Bebrs Castor fiber L.   

Zivis   

Repsis Coregonus albula 3 
 
 

 

Rušonu ezera salas : Zinātniskie pētījumi 
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1. 2001.-2003. gados Emerald/Natur 2000 projekta ietvaros teritorijā veikta sugu un biotopu 

inventarizācija. 

 2. Dati par vaskulāro augu sugām - V. Šulcs 2000.g. Dati par abinieku un rāpuĜu sugām - V.Vilnītis 

2000.g. Dati par zīdītājdzīvnieku sugām - V.Pilāts 2000.g. Dati par bezmugurkaulnieku sugām - 

V.SpuĦăis 2000.g. 

 
 
Jašas – Bicānu ezers 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija  

Administrat īvais iedalījums: Rušonas pagasts 

Platība: 311 ha 

Dibināšanas gads: 2004 

Dabas vērt ības:  

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

meži ezera pussalā un uz salām ir vieni no bagātākajiem Dienvidlatvijā. Sastopamas 3 

aizsargājamas augu sugas un Eiropā reta sūnu suga – zaĜā divzobe. Teritorijai liela nozīme biotopu - 

dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, ozolu meži un jaukti platlapju meži 

saglabāšanā. 

Dabas aizsardzības plāns: ir 

Individu ālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. attēls. Bicānu ezers 
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10. tabula 

Nosaukums Latīn. nosaukums Sarkanā gr. 

Augi   

Mieturu hidrilla Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 1 

Ėērpji   

Parastais plaukšėērpis Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 2 

Sūnas   

ZaĜā divzobe Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Li 3 

Zīdītāji   

Bebrs Castor fiber L.   

 

11. tabula 

Biotopi 

Latviskais nosaukums Natura2000 Nosaukums 

Eitrofi ezeru ūdeĦi 
Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu 
un peldaugu augāju 

Ozolu meži Ozolu meži 

Jaukti platlapju meži (dabiski, veci platlapju meži, 
atbilstoši DMB kritērijiem) 

Jaukti platlapju meži 

Pārmitri platlapju meži Pārmitri platlapju meži 

 

Jašas-Bicānu ezers : Zinātniskie pētiījumi 

1. Suško U., Bambe B.2002. Floristiski pētījumi Augšzemes un Latgales ezeros. Retie augi, 79.-

94.lpp.  

2. 2001.-2003. gados Emerald/Natura 2000 projekta ietvaros teritorijā veikta sugu un biotopu 

inventarizācija. 
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12. attēls. Dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers” shēma 
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Kaučers  
Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija 

Administrat īvais iedalījums: Rušonu pagasts 

Platība: 2762 ha 

Dibināšanas gads: 2004 

Dabas vērt ības:   

Aizsargājamā teritorijā izveidota, lai saglabātu vismaz 17 Eiropas un Latvijas nozīmes 

aizsargājamos biotopus un 14 aizsargājamas augu, dzīvnieku un sēĦu sugas, tostarp 6 Eiropas 

direktīvu sugas. Aizsargājamajai sūnu sugai - platlapu vijzobei šeit ir vienīgā atradne Latvijā un 

Baltijas valstīs, nedaudzas atradnes Latvijā arī zāĜu purvu sūnām apaĜlapu dumbrenei un Īrijas 

merkijai. Konstatēti 6 Eiropā un Latvijā aizsargājami pĜavu biotopi.  

Dabas aizsardzības plāns: ir izstrādāts 2008. gadā 

Individu ālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav 

12. tabula 

Nosaukums LatīĦu nosaukums Sarkanā gr. 

Augi   

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.O 4 

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 4 

Mieturu hidrilla Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 1 

Gludsporu ezerene Isoetes lacustris L. 1 

LēzeĜa lipare Liparis loeselii (L.) Rich. 3 

Purvāja vienlape Malaxis monophyllos (L.) Sw. 3 

Putni   

Baltais stārėis Ciconia ciconia (L.)  

Grieze Crex crex (L.) 2 

Melnā dzilna Dryocopus martius (L.)  

Pelēkā dzilna Picus canus Gm.  

Sūnas   

ApaĜlapu dumbrene Calliergon trifarium (Web. et Mohr) 1 

Īrijas merkija Moerckia hibernica (Hook.) Gott. 1 

Platlapu vijzobe Tortula latifolia Bruch ex Hartm. 1 

Spīdīgā āėīte Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hed 2 

Sēnes   

Plaisājošā rūtaine Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) B 1 

Zīdītāji   

Bebrs Castor fiber L.  
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13. tabula 
Biotopi 
Latviskais nosaukums Natura2000 Nosaukums 

Sugām bagātas stāvās vilkakūlas Nardus stricta pĜavas 
smilšainās augsnēs 

Sugām bagātas vilkakūlas pĜavas 
smilšainās augsnēs 

Zilganās molīnijas Molinia caerulea pĜavas kaĜėainās, 
kūdrainās vai mālainām augsnēm 

Molīnijas pĜavas uz kaĜėainām vai 
mālainām augsnēm 

Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi 

Eitrofi ezeru ūdeĦi 
Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo 
ūdensaugu un peldaugu augāju 

Sausas pĜavas kaĜėainās augsnēs Sausas pĜavas kaĜėainās augsnēs 

Pārejas purvi Pārejas purvi un slīkšĦas 

Atmatu pĜavas Sugām bagātas atmatu pĜavas 

SausieĦu meži (dabiski, veci sausieĦu meži, atbilstoši 
DMB kritērijiem) 

Boreālie meži 

ěoti auglīgas palieĦu pĜavas Eitrofas augsto lakstaugu audzes 

Jaukti platlapju meži (dabiski, veci platlapju meži, 
atbilstoši DMB kritērijiem) 

Jaukti platlapju meži 

 
Kaučers : Zinātniskie pētiījumi 

1. Bambe B., 1991. Platlapu vijzobe - Tortula latifolia Bruch ex Hartm. (Pottiaceae) - jauna suga 

Latvijas brioflorā. Retie augi, Rīga, 48.-50. lpp. 

 2. Bambe B., 2002. Augu sabiedrības ar stāvo vilkakūlu Nardus stricta L. Latgales augstienē. 

Ăeogrāfija, ăeoloăija, vides zinātne. LU 60. Zin. konference, Rīga, 12.-15. lpp.  

3. Bambe B., 2002. Latgales augstienes pĜavu biotopi un to apsaimniekošana. Ăeogrāfija, ăeoloăija, 

vides zinātne. LU 60. Zin. konference, Rīga, 15.-18. lpp. 

 4. Jermacāne S., Bambe B., 2003. Sauso kalcifīlo zālāju veăetācija Latgalē. Ăeogrāfija, ăeoloăija, 

vides zinātne. LU 61. Zin. konference, Rīga, 59.-60. lpp. 

 5. Pakalne M., SalmiĦa L., Bambe B., PetriĦš A., 1996. Inventory and evaluation of the most 

valuable peatlands of Latvia. Rīga, p. 118.  

6. Suško U., Bambe B., 2002. Floristiski pētījumi Augšzemes un Latgales ezeros. Retie augi, Rīga, 

79.-94. lpp. 
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13. attēls. Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” shēma 
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2.7.3. Mikroliegumi 
 

Teritorijas apraksts - Mikroliegums atrodas PreiĜu raj., RiebiĦu novada, Galēnu pag., PreiĜu 

Virsmežniecība, Stabulnieku mežniecība. Jaukts lapu koku un egĜu mežs. Dzīvo mazais ērglis 

(Aquila pomarina), trīspirkstu dzenis (picoides tridactylus). Mikroliegums ierīkots 2001.gadā. 

Piederība - VAS Latvijas Valsts Meži, 174 kvartāls, 2, 6 nogabals, 5,6 ha platībā. 
 
 

14.tabula 
RiebiĦu novada teritorij ā esošie mikroliegumi 

 
Nr. Atrašanās vieta Aizsardzības 

pazīme 
Piederība 

78001 Galēnu pagastā 20011013 VAS Latvijas Valsts Meži, 174 
kvartāls, 2, 6 nogabals, 2,6 ha 

platībā 

78001 Stabulnieku 
pagastā 

20021002 VAS Latvijas Valsts Meži, 191 
kvartāls, 17,19 nogabals, 6,1 ha 

platībā 
78002 Stabulnieku 

pagastā 
20022009 VAS Latvijas Valsts Meži, 191 

kvartāls, 11 nogabals, 3,0 ha 
platībā 

78002 Rušonas pagastā  - VAS Latvijas Valsts Meži, 
Aglonas mežniecība 273 

kvartāls, 2;3;4;2;6;8;12;23 
nogabals, 8,2 ha platībā 

78001 Rušonas pagastā - VAS Latvijas Valsts Meži, 
Aglonas mežniecība 226. 
kvartāls 12;17;18;19 227 

kvartāls, 12; 23 nogabals, 10,2 
ha platībā 

 
2.7.3.1. Perspektīvie mikroliegumi  

1)Teritorijas apraksts - Mikroliegums atrodas PreiĜu raj., RiebiĦu novada, 

Stabulnieku pag., PreiĜu Virsmežniecība, Stabulnieku mežniecība. Dabisko mežu 

biotopam „Mistrots skuju-lapu koku meža biotops”. 

Piederība - VAS Latvijas Valsts Meži, 191 kvartāls, 17,19 nogabals, 6,1 ha platībā. 
2)Teritorijas apraksts - Mikroliegums atrodas PreiĜu raj., RiebiĦu novada, 

Stabulnieku pag., PreiĜu Virsmežniecība, Stabulnieku mežniecība. Doblapu leženeja 

(Lejeunea cavifolia). 

Piederība - VAS Latvijas Valsts Meži, 191 kvartāls, 11 nogabals, 3,0 ha platībā. 
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15. tabula 
2.7.4. Dižkoki 
 

Suga 1. Parastais ozols (Quercus robur L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts Kastīres ciems, 200m S no Rušonas pamatskolas, uz lauka 
uzkalniĦa nogāzē. 

Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne: Vides un reăionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtm ērs 6.37 
Veselības stāvoklis Neapmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts Koka stumbrs nolauzts, palicis tikai ~ 3-3,5m augsts stumbrs, 

nedzīvs. 
  
Suga 2. Parastā priede (Pinus sylvestris L.) 
Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

Galēnu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts Priževoitu ciems. 1600m S no PreiĜu-ViĜānu ceĜa pagrieziena 
autobusu pietūras, 200m W no Stūrīšu mājas, kalna nogāzē 

Apsekojuma datums 20.08.1997  
Datu avots Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija:Nacionālā 

botāniskā dārza dendrofloras laboratorija  
Apkārtm ērs 3 
Apkārtm ēra mēr īšanas 
augstums 

1.3 

Augstums 22 
Stumbru skaits 1 
Veselības stāvoklis Nav zināms 
Statuss Dzīvs 
Apraksts Kalns no W un S apkārt kokam norakts, saknes palikušas bez 

zemes, draud stiprākā vējā izgāzties, no 11m/h sadalās 2 
stumbros, 1.dzīvais zars 15mh. Atrodas uz Vilhelmīnes 
Pudules zemes, kalnu noraka 80.g. beigās, mežsargs grib koku  
nozāăēt.  

  
Suga 3. Parastā priede (Pinus sylvestris L.) 
Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

Galēnu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 100m E no Galēnu ambulances, kalna nogāzē, krūmos 
Apsekojuma datums 20.08.1997  
Datu avots Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija: 

Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija  
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Apkārtm ērs 2.58 
Apkārtm ēra mēr īšanas 
augstums 

1.3 

Augstums 26 
Stumbru skaits 1 
Veselības stāvoklis Nav zināms 
Statuss Dzīvs 
Apraksts 1.dzīvais zars no 11mh, N pie pamata līdz 0.5m/h veidojas 

neliels dobums, 9mh uz NW atdalās resns zars, kas veido 2 
stumbrus, līdz tam stumbrs bez zariem, trupe.  

  
Suga 4. Vīksna (Ulmus laevis Pall.) 
Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

SīĜukalna pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 200m W no ZirĦu mājām, blakus kaimiĦmājas klētīj, 30m N 
no dzīvojamās mājas 

Apsekojuma datums 15.08.1997  
Datu avots Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija: 

Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija  
Apkārtm ērs 4.13 
Apkārtm ēra mēr īšanas 
augstums 

1.3 

Augstums 25 
Stumbru skaits 1 
Veselības stāvoklis Nav zināms 
Statuss Dzīvs 
Apraksts 1. dzīvais zars 2m h, vainags vāzveidīgs, koks veselīgs. 

 
 
2.7.4.1. Potenciālie dižkoki 

16. tabula 
 

Suga 5. Parastais ozols (Quercus robur L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 140m SSE no Šerespoles mājas meža un augstsprieguma 
līnijas malā. 

Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne: Vides un reăionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtm ērs 4.8 
Apkārtm ēra mēr īšanas 
augstums 

1 

Veselības stāvoklis Apmierinošs 
Statuss Dzīvs 
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Apraksts Vesels, bojājumi netika konstatēti, 1,30m augstumā sānu 
novirzīts viens spēcīgs zars. 

  
Suga 6. Parastais ozols (Quercus robur L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 60m no Šerespoles mājas SW stūra, mežmalā. 
Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne:Vides un reăionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtm ērs 4.15 
Veselības stāvoklis Neapmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts Trupes bojāts, koka stāvoklis slikts, pie saknes liels dobums, 

konstatētas nokaltuša koka pazīmes.  
  

Suga 7. Parastais ozols (Quercus robur L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 100m no Šerespoles mājas, meža un augstsprieguma līnijas 
malā. 

Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne: Vides un reăionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtm ērs 4.22 
Veselības stāvoklis Apmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts 1 stumbrs, koka stāvoklis – apmierinošs, stumbra lejasdaĜā 

konstatēts mizas bojājums. 
  
Suga 8. Parastais ozols (Quercus robur L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 70m no Šerespoles mājas SW stūra, mežmalā, ar krūmiem 
aizauguša liekĦā. 

Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne: Vides un reăionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtm ērs 4 
Veselības stāvoklis Apmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts 1 stumbrs, koka stāvoklis labs, ainaviski skaists koks, bet 
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atrodas krūmiem aizaugušā teritorijā.  
  
Suga Tr īs Rietumu tūjas (Thuja occidentalis L.) 
Lēmums LR Daugavpils reăionālās vides pārvaldes pārbaudes akts 

Nr.D272 par koku apsekošanu ārpus meža zemes, 
12.10.2005. 

Administrat īvi teritori ālā 
vienība 

RiebiĦu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts Zemes gabalā, kad.Nr.76620050785, Parka iela 3 
1)dzīvojamās mājas A pusē, Z daĜā;  
2)dzīvojamās mājas A pusē, vidusdaĜā;  
3)dzīvojamās mājas A pusē, D daĜā;  

Apsekojuma datums 12.10.2005.  
Datu avots Inta Putāne: Daugavpils reăionālā vides pārvalde  
Apkārtm ērs 1)kokam divi stumbri- 1,3m augstumā 0,86m un 1,02m; 

2)kokam trīs stumbri- 1,3m augstumā 0,62m,0,74m,0,64m; 
3)kokam trīs stumbri- 1,3m augstumā 0,52m,0,54m,0,86m. 

Veselības stāvoklis Koku stāvoklis labs 
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3.CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA 
 

3.1. Apdzīvojuma struktūra 
 

Novada apdzīvojuma struktūra telpiski ir veidojusies pēc nosacījumiem- vēsturiski apdzīvotās 

teritorijas, apbūvei piemērotas zemes un dabas ainavas (veidojumi). 

Uz vēsturiski veidotiem muižas kompleksiem ir izveidojušās apdzīvotās vietas – Galēni, 

RiebiĦi, GaiĜmuiža, Polkorona, PieniĦi u.c. apdzīvotas vietas. 

RiebiĦi kā novada centrs ir izveidojies, jo tā ir lielākā apdzīvotā vieta (ap 900 iedzīvotājiem), 

vieta ar atbilstošu labiekārtojumu, sociālo pakalpojumu spektru atbilstošu novada centra mērogam. 

Apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu virs 90 (uz 01.04.2009.): 

• RiebiĦi  935 

• Galēni  349 

• Stabulnieki 351 

• Kastīre  282 

• SilajāĦi 128 

• Aglonas stacija 149 

• SīĜukalns 108 

• Bašėi  125 

• GaiĜmuiža 149 

• Polkorona 125 

• Maltas Trūpi 91 

• PieniĦi  101 

• Lomu - Bortnieku ciemā 106 

 

3.2. Iedzīvotāju raksturojums 
  
3.2.1.Iedzīvotāju skaita dinamika 
 

Iedzīvotāju skaits pagastu teritorijās ir atšėirīgs – Galēnu, RiebiĦu, Rušonas pagastos līdz 

2008. gadam tas ir virs 1000 iedzīvotājiem, 2008. gadā iedzīvotāju skaits Galēnu pagastā ir 

samazinājies par 3%. Iedzīvotāju skaitam pagastos ir tendence samazināties, laika periodā 2003.-

2009. gada 1. aprīlim iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 10 %. RiebiĦi kā novada centrs ir 

izveidojies, jo tā ir lielākā apdzīvotā vieta (ap 900 iedzīvotājiem), vieta ar atbilstošu labiekārtojumu, 

sociālo pakalpojumu spektru atbilstošu novada centra mērogam.  
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17. tabula 
 

Pagasti 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g.* 
SīĜukalna pagasts 738 721 700 680 686 684 656 
Stabulnieku pagasts 1008 984 980 973 957 826 927 
Galēnu pagasts 1132 1133 1050 1025 1019 991 992 
RiebiĦu pagasts 1670 1652 1624 1588 1587 1552 1549 
SilajāĦu pagasts 635 617 604 603 540 526 527 
Rušonas pagasts 1885 1862 1899 1863 1811 1786 1737 

Kopā  7068 6969 6857 6732 6600 6425 6388 
* Iedzīvotāju skaits uz 01.04.2009. 
 

 
Novada teritorijā iedzīvotāju skaita samazināšanos ir ietekmējusi negatīvā dzimstības un 

mirstības proporcija, kā arī migrācija. Galvenie migrācijas iemesli – lauku kopsaimniecību 

likvidācija pagastos un rūpnieciska rakstura uzĦēmumu slēgšana, bet pamatā tomēr vispārēja 

lauksaimnieciskās ražošanas sašaurināšanās. Tā saistīta ar lauksaimniecībai nelabvēlīgām cenu 

izmaiĦu tendencēm, kuras nespēj kompensēt esošās subsīdijas, esošā kredītpolitika valstī, 

ekonomisko garantiju trūkums u.c. faktori. 

 
3.2.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra uz 01.01.2009.  

 
18. tabula 

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra RiebiĦu novadā 
 

Vecums Dzimums Dzīvesvietas 
norādīšana 

Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reăistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

t. sk. vīrieši 46 429 2 477 
t. sk. 

sievietes 
37 321 0 358 

Līdz 
darbspējas 
vecumam 

Kopā 83 750 2 835 
t. sk. vīrieši 10 2148 27 2185 

t. sk. 
sievietes 

7 1808 9 1824 
Darbspējas 

vecumā 

Kopā 17 3956 36 4009 
t. sk. vīrieši 5 488 2 495 

t. sk. 
sievietes 

5 997 3 1005 
Pēc 

darbspējas 
vecuma 

Kopā 10 1485 5 1500 
Pavisam kopā 110 6191 43 6344 

 
 

19. tabula 
Bērnu vecuma un dzimuma struktūra RiebiĦu novadā 

 
Vecums Dzimums Dzīvesvietas 

norādīšana 
Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reăistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

t. sk. vīrieši 39 121 0 160 0 – 6 
gadu t. sk. sievietes 30 70 0 100 
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vecumā Kopā 69 191 0 260 
t. sk. vīrieši 10 470 3 483 
t. sk. sievietes 8 399 0 407 

7 – 18 
gadu 

vecumā Kopā 18 869 3 890 
Pavisam kopā 87 1060 3 1150 

 
Pēc 18. tabulas datiem ir redzams, ka vairāk kā puse (62%) no visiem RiebiĦu novada 

iedzīvotājiem ir darbspējas vecumā. Savukārt 13% jeb 835 iedzīvotāji ir l īdz darbspējas vecumam. 

Pēc darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits ir 1500 jeb 24%. 

 

20. tabula 

Iedzīvotāju skaits RiebiĦu novadā pa dzimumiem 

 
Dzimums Dzīvesvietas 

norādīšana 
Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reăistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

Vīrietis 61 3065 31 3157 
Sieviete 49 3126 12 3187 
Kopā 110 6191 43 6344 

 

Pēc 20. tabulas datiem ir redzams, ka RiebiĦu novadā sieviešu ir par 30 jeb 1% vairāk nekā 

vīriešu. Savukārt, 14. attēlā ir redzams RiebiĦu novada nacionālais sastāvs. No kopējā iedzīvotāju 

skaita 67% ir latvieši un 28% krievu. PoĜu tautības iedzīvotāji RiebiĦu novadā sastāda 2% no 

kopējā iedzīvotāju skaita. 

14. attēlā redzams, ka 96% no RiebiĦu novadā dzīvojošajiem iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoĦi, 

bet 3% ir nepilsoĦi. 
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14. attēls. Iedzīvotāju skaits RiebiĦu novadā pēc nacionālā sastāva 
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21. tabula 
RiebiĦu novada iedzīvotāju skaita sadalījums pēc valstiskās piederības 

 
Valstiskā piederība Dzīvesvietas 

norādīšana 
Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā 
reăistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

Latvijas pilsonis 110 5965 39 6114 
Latvijas nepilsonis 0 204 4 208 

Pārējie 0 22 0 22 
 

Iedzīvotāju atražošanās problemātikā centrālā vieta ir dzimstībai. Dzimstības līmenis lielā 

mērā nosaka pārējo demogrāfisko parādību situāciju un raksturu, jo mūsdienās ekonomiski 

attīstītajās valstīs tieši no dzimstības galvenokārt atkarīgs iedzīvotāju atražošanās un dabiskā 

pieauguma līmenis. 

Dzimstības līmeni un tā dinamiku ietekmē Ĝoti daudzi sociāli ekonomiskie, vēsturiski 

nacionālie, kultūras, psiholoăiskie, bioloăiskie, ăeogrāfiskie un citi nosacījumi. 

 
22. tabula 

 
Dzimstība RiebiĦu novada pašvaldībās 

 
Pagasts 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.* 

GALĒNU 
 

8 4 8 6 10 2 

SILAJĀĥU 
 

7 2 5 1 3 2 

SĪěUKALNA 
 

8 7 3 3 2 2 

STABULNIEKU 
 

5 1 3 3 4 - 

RIEBIĥU 
 

11 10 4 3 6 2 

RUŠONAS 
 

11 13 7 14 7 1 

Kopā pa gadiem 
 

50 37 30 30 32 9 

* dati uz 01.04.2009. 
 

 
2008. gadā no kopējā iedzīvotāju skaita ir dzimuši 32 bērni, t.i., 0,5%. 2007. gadā un 2006. 

gadā dzimušo bērnu skaits bija 30. Tas nozīmē, ka ar gadiem iedzīvotāju skaits samazinās, līdz ar to 

dzimstības līmenis nemainās. Līdz 2009. gada 1. aprīlim RiebiĦu novadā ir dzimuši 9 bērniĦi, t.i., 

vidēji mēnesī 3 bērni. Salīdzinot, ja novadā ir 3187 sievietes, dzimstībai būtu jābūt daudz lielākai, 

nekā ir.  
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23. tabula 
 

Mirst ība RiebiĦu novada pašvaldībās 
 

 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.* 
GALĒNU 
 

21 22 19 15 19 10 

SILAJĀĥU 
 

10 17 8 9 15 1 

SĪěUKALNA 
 

19 9 15 6 4 - 

STABULNIEKU 
 

20 16 23 14 13 4 

RIEBIĥU 
 

29 41 29 34 28 5 

RUŠONAS 
 

32 36 36 26 31 11 

Kopā pa gadiem 
 131 141 130 104 110 31 

 * dati uz 01.04.2009. 
 

 
No 2004. – 2007. gadam mirstība RiebiĦu novadā ir samazinājies. Savukārt, 2008. gadā 

mirstība ir pieaugusi par 6%. 2007. gadā mirušo skaits ir par 26 iedzīvotājiem mazāk salīdzinoši ar 

2006. gadu. Laika posmā no 2004. – 2009. gadam iedzīvotāju skaits samazinās un turpinās 

samazināties, jo novada iedzīvotāju dzimstība ir daudz mazāka par mirstību. 

 
3.2.3.Iedzīvotāju mehāniskās un dabiskās kustības raksturojums. 

 
Par iedzīvotāju skaita izmaiĦām un dinamiku liecina arī dati par dzimstības un mirstības 

līmeni katrā pašvaldībā. 

Visās pašvaldībās analizējamā periodā mirstība pārsniedz dzimstību ,SilajāĦu pagastā ir 

negatīvs dabīgā pieauguma līmenis, vislielākais dzimušo skaits ir Rušonas pagastā, taču jāĦem vērā 

arī tas, ka Rušonas pagasts ir arī ar vislielāko teritoriju. 

Mehāniskā kustība RiebiĦu novada pašvaldībās pārsvarā saistīta ar augsto bezdarba līmeni, 

kas uz 01.04.2009. Sastādīja 11,6% no darbaspējīgā vecuma iedzīvotājiem. Galvenokārt iedzīvotāji 

dodas uz lielākajām pilsētām (Rīga, Daugavpils, Rēzekne u.c.), kur ir lielākas darba un izglītības 

iespējas. Pēdējā piecgadē, tāpat kā citās Latvijas pašvaldībās, arī RiebiĦu novada iedzīvotāji dodas 

strādāt uz ārzemēm, pārsvarā Angliju, Īriju.  

 
3.2.4. Nodarbinātība un iedzīvotāju iztikas avoti. 
 
Nodarbinātība  

Pētāmajā teritorijā ir augsts bezdarba līmenis. PreiĜu rajonā ir 2959 bezdarbnieki, kuri ir 

reăistrējušies NVA, no kuriem 444 jeb 15 % ir RiebiĦu novada iedzīvotāji. 
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24.tabula 
 

Bezdarbnieku skaits RiebiĦu novada pagastos sadalījumā pa problēmgrupām uz 
01.04.2009. 

 
no tiem 

Pašvaldība 
Bezdarb-

nieku 
skaits sievietes invalīdi 

ilgstošie 
bezdarbnieki 

personas pēc 
bērnu 

kopšanas 
atvaĜinājuma 

Pirmspensijas 
vecuma 
sievietes 

Pirmspensijas 
vecuma 
vīrieši 

SīĜukalna 
pag. 

31 14 2 15 1 2 1 

Stabulnieku 
pag. 

54 24 2 17 1 1 1 

Galēnu pag. 47 22 2 13 1 5 2 
RiebiĦu 
pag. 

110 54 9 24 2 5 2 

SilajāĦu 
pag. 

45 18 2 14 1 3 4 

Rušonas 
pag. 

157 64 9 56 7 7 12 

RiebiĦu 
novads 
KOPĀ 

444 199 26 139 13 23 22 

   
 

33 37
28

64
45

134

29
44

32

81

38

129

31

54 47

110

45

157

0

40

80

120

160

200

SīĜukalna pag. Stabulnieku
pag.

Galēnu pag. RiebiĦu pag. SilajāĦu pag. Rušonas pag.

Bezdarbnieku skaits uz 01.01.2008. Bezdarbnieku skaits uz 31.12.2008.

Bezdarbnieku skaits uz 01.04.2009.
 

15.attēls. Bezdarbnieku skaits RiebiĦu novadā  
 

25. tabula 
 

Bezdarbs 2009. gada 1. aprīli 
Tai skaitā Bezdarbnieku 

skaits sievietes invalīdi jaunieši 

Bezdarba 

līmenis %  

444 199 26 52 11,6 % 
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Pašlaik darba tirgū darba piedāvājumi ir Ĝoti maz un ar augstām prasībām, tāpēc lielākā daĜa 

bezdarbnieku nemaz nevar pretendēt uz šādām vakancēm, it sevišėi bezdarbnieki no sociālās 

atstumtības riska grupām, jo pagastā dzīvojošajiem iedzīvotājiem ir nepietiekamas iemaĦas 

informācijas tehnoloăiju metožu pielietošanā, kā arī trūkst svešvalodu zināšanas, kas veicinātu 

konkurētspēju darba tirgū. 

RiebiĦu novadā ir identificējamas vairākas sociālās atstumtības riskam pakĜautās iedzīvotāju 

grupas, kuras jau pašlaik sastopas ar grūtībām pilnvērtīgi iekĜauties darba tirgū, vai kurām nākotnē 

šāda problēma var rasties. Galvenās no tām ir darba meklētāji – jaunieši vecumā no 15-24 gadiem - 

60, daudzbērnu ăimenes – 71, vientuĜie vecāki – 80. 

 
 

3.3. Izglītība 
 
 

RiebiĦu novada dome noteikusi izglītības sfēru kā vienu no prioritātēm un ir izvirzīts 

nosacījums, nodrošināt kvalitatīvu un visiem bērniem pieejamu izglītību. RiebiĦu novada teritorijā 

pašreiz darbojas 7 izglītības iestādes. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošinātas apmācības 

visās RiebiĦu novada teritoriālajās vienībās, ir izveidotas atsevišėas grupiĦas pie skolām. Rušonas 

un RiebiĦu pagastā darbojas pirmsskolas izglītības iestādes atsevišėi. RiebiĦu pagastā ir iespēja 

apgūt vidējo izglītību. 

26. tabula 

Skolēnu pārvadājumi RiebiĦu novadā 

Pašvaldība 
 
 

Skolēnu skaits, 
kuriem nepieciešams 

nodrošināt 
transportēšanu 

Nepieciešamais 
vietu skaits 
autobusā 

Plānotais maršruts 

Plānotais 
maršruta 

garums (km, 
vienā virzienā) 

Autobusa 
noslogotīb

a 
 

Rušonas  45 57 Skola-PreiĜi-
Kategrade-Lubāni-
RutuĜi-Aizkalne-
skola 

75 2 

SīĜukalna  38 40+1 Skola-Grigi-Teilāni-
skola-SeiĜi-skola-
Upenieki-skola 

43 2 

Galēnu  21 26 R-skola-ViĜāni-
Radapole- 
Aleksandropole-
skola 
V-1 -skola-Lomi-
Leščiski.-Skola 
2-
sk.Aleksandropole- 
Radapole-ViĜāni-
skola 
3.-skola-Gribolva-
skola 

45 4 
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Stabulnieku  45 40+1 Skola-Vulāni-
Grandāni- 
Čaunāni-PuduĜi-
Krištobi- 
M.Mi čulīši-
Dravnieki- 
VilciĦi-M.Trupi-
Trokšas- 
skola 

35 2 

 

Novads nodrošina arī skolēnu pārvadājumus – Galēnu, SīĜukalna, Stabulnieku un Rušonas 

pagastos ir iegādāti autobusi skolēnu pārvadājumiem, bet RiebiĦu un SilajāĦu pagasta bērni 

galvenokārt mācību iestādēs nokĜūst ar sabiedrisko transportu.  

 

27 .tabula 

RiebiĦu novada pašvaldību rīcībā esošie autobusi skolēnu pārvadāšanai 

Nr.
p.k 

Pašvaldība Transporta 
līdzeklis 

Izlaiduma 
gads 

Cik bērni 
tiek 

pārvadāti 
(dienā vidēji)  

Esošais 
maršruta 
garums 

(km/dienā) 

1. Rušonas MB0303 1989 45 150 

2. SīĜukalna 
MB Sprinter 

313 
2004 38 86 

3. Galēnu 
VW 

Caravelle 
2005 21 90 

4. Stabulnieku MB303 1985 45 70 

 

Zemās dzimstības dēĜ vairākās mācību iestādēs ir problēmas ar klašu komplektāciju, kā 

rezultātā tiek veidotas apvienotās klases SilajāĦu un Gailīšu pamatskolā, kas turpmāk varētu 

negatīvi ietekmēt mācību kvalitāti 

RiebiĦu pagasta teritorijā darbojas RiebiĦu vidusskola, kurā mācības notiek gan krievu, gan 

latviešu valodā. 2008./2009.māc.g. RiebiĦu vidusskolā mācās 196 skolēni, no kuriem 21 skolēns ir 

no citām pašvaldībām (Saunas un PreiĜu u.c.). RiebiĦu vidusskola paredzēta 240 vietām. RiebiĦu 

vidusskolai ir arī tās priekšrocības, ka skolai ir plaša sporta zāle, kurā notiek daudz ne tikai skolēnu 

sacensību, bet arī dažādi pieaugušo volejbola un basketbola turnīri rajona mērogā.  

2003.gadā tika uzsākta skolas katlu mājas renovācija, kas Ĝauj skolai nodrošināt kvalitatīvu 

siltuma padevi un kontroli. RiebiĦu vidusskolai ir arī internāts 30 vietām, kas nodrošina citu 

pašvaldību bērniem palikšanas iespējas. RiebiĦu pagastā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde 60 

vietām, kuras iespējams paplašināt atjaunojot brīvās telpas iestādē.  

Rušonas pagastā ir divas pamatskolas - Rušonas un Gailīšu pamatskola, kā arī divas 

pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atrodas pamatskolu telpās. 
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Kopā Rušonas pagasta izglītības iestādes apmeklē 110 skolēni, pārējie apmeklē citu 

pašvaldību izglītības iestādes. Rušonas pamatskolā mācās 110 skolēni un 30 bērni pirmsskolas 

izglītības iestādē. 13 skolēni mācās no citām pašvaldībām – PreiĜi, Līvāni, Daugavpils rajons.  

2001. gadā tika uzcelta jauna sporta zāle, 2002.gadā tika uzbūvēta jauna piebūve, kura 

atrisināja telpu trūkuma problēmas, 2008. gadā veikta Rušonas pamatskolas renovācija, pateicoties 

papildus līdzekĜu piesaistei. Gailīšu pamatskolā mācās 50 skolēni. Gailīšu pamatskolā ir veikta 

klašu apvienošana, sakarā ar to, ka nav iespējams nokomplektēt klases. 6 skolēni mācās no citām 

pašvaldībām (FeimaĦu pagasta, PreiĜiem, Daugavpils rajona). 

SīĜukalna pagastā ir viena pamatskola, kuru apmeklē 69 skolēni, no kuriem 13 skolēni ir 

pirmsskolas grupiĦas audzēkĦi. Šī pirmsskolas klasīte veidota sakarā ar to, ka SīĜukalnā atsevišėi 

nav izveidota pirmsskolas izglītības iestāde. Mūzikas skolu bērni apmeklē gan VarakĜānu pilsētā vai 

PreiĜos. Sporta zāles SīĜukalna pamatskolai nav. SīĜukalna pamatskolā mācās tikai 3 bērni no citām 

pašvaldībām – Saunas un Dekšāru pagasta. 

Stabulnieku pagastā ir viena - Dravnieku pamatskola, kuru apmeklē 108 skolēni, kur 9 skolēni 

ir no citām pašvaldībām, t.i., Saunas pagasta, Iecavas pagasta, ViĜāniem un Ogres. 36 pašvaldības 

skolēni apmeklē mācību iestādes citās pašvaldībās. Pie Dravnieku pamatskolas darbojas arī 

pirmsskolas izglītības iestāde ar 16 pirmsskolniekiem. 

Galēnu pagastā ir viena pamatskola, kuru apmeklē 117 skolēni, no kuriem 19 skolēni ir 

pirmsskolas grupiĦas audzēkĦi, 10 skolēni mācās no citām pašvaldībām (ViĜāniem, Rēzeknes, 

Dobeles rajona). 2006. gadā Galēnu pamatskolai tika uzcelta sporta zāle ar plašām telpām gan 

basketbola un volejbola spēlēm, kā arī trenažieru zāles. 52 Galēnu pašvaldības bērni apmeklē citu 

pašvaldību mācību iestādes (vidusskolas, arodskolas, augstākās mācību iestādes). 

SilajāĦu pagastā darbojas viena pamatskola ar 56 skolēniem. Skolā darbojas arī klasīte, kuru 

apmeklē ne tikai 5gadnieki, bet arī jaunāki bērni. SilajāĦu pamatskolā ir grūtības ar klašu 

nokomplektēšanu, kā rezultātā notiek klašu apvienošana ( negatīva iezīme - zūd mācību kvalitāte). 

SilajāĦu pagasta 23 bērni apmeklē RiebiĦu vidusskolu. Savukārt, 15 skolēni mācās no Jēkabpils, 

FeimaĦu pagasta, Vārkavas pagasta un Silmalas pagasta pašvaldībām. 

 
28. tabula   

Skolēnu skaita izmaiĦas RiebiĦu novada teritorij ā 
 
Pašvaldība     Izglītības iestāde Skolēnu 

skaits  
2004/2005 

Skolēnu 
skaits  

2005/2006 

Skolēnu 
skaits 

2006/2007 

Skolēnu 
skaits 

2007/2008 

Skolēnu 
skaits 

2008/2009 
RiebiĦu 
pag. 

RiebiĦu vidusskola 
RiebiĦu pirmsskolas 
izglītības iestāde 

277 
 

38 

260 
 

38 

222 
 

38 

 

205 
 

66 

196 
 

66 

Stabulnieku 
pag. 

Dravnieku pamatskola 167 149 141 127 108 

SīĜukalna 
pag. 

SīĜukalna pamatskola 94 92 92 92 69 
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Skolēnu skaits 
2004/2005
Skolēnu skaits 
2005/2006
Skolēnu skaits
2006/2007
Skolēnu skaits
2007/2008
Skolēnu skaits
2008/2009

SilajāĦu 
pag. 

SilajāĦu pamatskola 51 57 59 76 56 

Galēnu pag. Galēnu pamatskola 125 121 118 121 117 

Rušonas 
pag. 

Rušonas pamatskola 
Rušonas PII 
Gailīšu pamatskola 
 

135 
 

55 

85 
30 
60 

85 
30 
60 

104 
30 
48 

110 
30 
50 

 
Liela daĜa RiebiĦu novadā dzīvojošo skolēnu mācās citās pašvaldībās 299, visvairāk skolēni ir 

izvēlējušies PreiĜu un Aglonas pašvaldības skolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. attēls RiebiĦu novada skolēnu skaita dinamika novada skolās 2005.-2009. gadam. 

 

RiebiĦu novada pašvaldībā mācās 72 bērni pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēs no 

citām pašvaldībām, bet 36 bērni no citām pašvaldībām apmeklē RiebiĦu PII „Sprīdītis”. 2008. gadā 

tika veikta RiebiĦu PII „Sprīdītis” ēkas renovācija. 

Katrā skolā darbojas interešu izglītības pulciĦi un papildnodarbības. 

 
 

3.4. Kultūra 
 

RiebiĦu novada kultūras iestādēm uzdevums ir sekmēt novada iedzīvotāju nepieciešamību pēc 

mūsdienīgas kultūras pieejamības, nodrošinot saturīgu audzinošo, izglītojošo procesu. 

Pašvaldība sekmē sadarbību starp dažādu kultūras jomu pārstāvjiem. RiebiĦu novadā ir 5 

kultūras nami – Galēnu, SīĜukalna, SilajāĦu, RiebiĦu un Stabulnieku, 2 tautas nami – Gailīšu un 

Rušonas. RiebiĦu novada visām iedzīvotāju grupām ir iespēja apmeklēt kultūras, sporta un izklaides 

pasākumus pēc savām interesēm, un vienlīdzīgas iespējas ir nodrošinātas gan jauniešiem, bērniem, 
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gan vecāka gadu gājuma cilvēkiem. Katrai vecuma grupai interesē noteikti kultūras pasākumi - tie ir 

valsts svētki, izstādes, mūzikas koncerti, masu- atpūtas un izklaides pasākumi, u.c.   

2008. gadā tika uzsākti remontdarbi Galēnu, Stabulnieku un RiebiĦu kultūras namiem. 

Pašvaldības katru gadu plāno un atvēl finansējumu radošiem pasākumiem, kuri tiek organizēti 

kultūras namos, bibliotēkās. Dotētas tiek teātru izrādes, koncerti, jo iedzīvotāju maksātspēja ne 

vienmēr atbilst piedāvāto projektu izmaksām. 

 
29. tabula 

 

L īdzekĜu izlietojums kultūrai un sportam 2008.g 
 

Teritori ālā 
vienība 

Izdevumi kultūrai, 
sportam,  

Ls 

% no kopējiem 
budžeta izdevumiem 

Galēnu pagasts 79 082 1 % 
Rušonas pagasts 29 172 0,6 % 
RiebiĦu pagasts 337 444 7 % 
SilajāĦu pagasts 12 520 0,2 % 
Stabulnieku pagasts 141 907 3 % 
SīĜukalna pagasts 46 462 0,9 % 
RiebiĦu novada kultūra 16 714 0,3 % 

Kopā  646 587 13% 
 

Izpētot RiebiĦu novada pašvaldību budžeta izdevumus kultūrai var secināt, ka kultūrai un 

sportam 2008.gadā tika piešėirti l īdzekĜi ne vairāk kā 13 % no novada domes budžeta. Visvairāk 

kultūras aktivitātēm tika tērēts RiebiĦu un Stabulnieku kultūras namiem, jo tika veikti remontdarbi.1 

Kultūras nami veicina kultūrzinību apguvi vispārējās izglītības ciklā un nodrošina cilvēkiem 

iespēju pašizteikties un apliecināties tajā jomā, kurā viĦš to vēlas. Novadā ir 5 kultūras un 2 tautas 

nami, kuros darbojas daudz pašdarbnieku kolektīvi, kas kopj kultūras un tautas mākslas tradīcijas 

un bagātina kultūrvidi RiebiĦu novadā. 

30. tabula 

Zāles 
nosauku
ms 

RiebiĦu KN Stabulnieku KN SīĜukalna KN Rušonas TN   Galēnu KN   SilajāĦu KN     Gailīšu TN 

(Misija) 
1-5 
teikumi, 
galvenai
s ... 

 Novada lielāko 
pasākumu 
organizēšana, pagasta 
iedzīvotāju kultūras 
vajadzību 
apmierināšana, 
kulturālas atpūtas 
nodrošināšana, 
kultūras mantojuma 
saglabāšana 

Kultūras dzīves 
daudzveidības 
nodrošināšana, 
kultūras tradīciju 
kopšana 

Pagasta dzīves 
atpazīstamības 
veicināšana caur 
interesantu, 
saturīgu 
kultūras dzīvi, 
iedzīvotāju 
radošās 
darbošanās 
nodrošināšana 

Kultūras 
pasākumu, 
pašdarbības 
kolektīvu darba 
organizēšana 
atbilstoši 
pagasta 
iedzīvotāju 
interesēm 

Nodrošināt 
kultūras 
pieejamību visām 
pagasta iedzīvotāju 
grupām, 
apmierinot to 
prasības  
kultūrizglītībā, 
izklaidē 

 Nodrošināt 
kultūras 
pieejamību  
neatkarīgi no 
tautības, vecuma 
,izglītības. 

  Sadarbība ar 
vietējo skolu, 
organizējot 
pasākumus 
dažādu paaudžu 
cilvēkiem, 

                                                 
1  RiebiĦu novada domes gada pārskats uz 01.01.2009.RiebiĦu novada domes nepublicētie materiāli 
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 Centrālais novada 
kultūras nams - notiek 
galvenie novada 
pasākumi, bet kurā tiek 
organizēti arī 'pagasta 
iedzīvotāju svētki, 
pašdarbības pulciĦu 
darbs 

Tiek organizēti 
tradicionālie, arī 
dažādām paaudzēm 
veltīti svētki, 
mākslinieciskā 
pašdarbība, atpūtas 
un izklaides 
pasākumi -pamatā- 
pagasta 
iedzīvotājiem. 

Tiek organizēti 
tradicionālie 
pasākumi 
dažādām 
paaudzēm 
,iecienīta vieta  
vieskoncertiem 
ne tikai pašu 
novadā ,rajonā, 
bet arī 
Madonas, 
Rēzeknes 
rajonos  Darbs 
ar   sievietēm, 
pensionāriem, 
pašdarbības 
kolektīviem. 

Tradicionālo 
svētki, dažādu     
paaudžu svētki, 
pašdarbības  
pulciĦu darbs, 
īpašu vērību 
veltot deju 
kolektīviem 
izklaides 
pasākumi, 
tūrisms .KKF 
atbalstīti 
projekti . 

Darbojas aktīvi 
pašdarbības   
kolektīvi kā 
folkloras 
ansamblis 
"Vidsmuiža", 
tāpēc tradicionāli 
folkloras, 
gadskārtu ieražu 
pasākumi, vēl 
līnijdeju festivāli, 
BērtuĜa dienas tirgi 
u.c. tradīciju, 
valsts svētki 

Senais SilajāĦu  
pagasts- saistās ar 
SilajāĦu keramikas  
vārdu. Šobrīd 
pagastā  dzīvo 
lielākoties krievi-
vecticībnieki, un 
arī kultūras 
pasākumi pakārtoti 
viĦu interesēm, 
krievu tradīcijām, 
neizslēdzot arī 
latvisko, 
latgalisko. 

Gailīšu puse-
sena ,skaista 
apdzīvota vieta, 
kur darbojušies 
un joprojām 
mālus darbam 
Ħem keramiėi, 
kur bērnību un 
agro jaunību 
pavadījis 
kinorežisors  J. 
Streičs.. Aktīvs 
meiteĦu 
ansamblis, 
notiek 
pašdarbības 
koncerti 
,izrādes, deju 
vakari, tradīciju 
pasākumi. 

 Pasākumi Sveču, 
Valentīna dienā, 
tradicionālie 
saulgriežu svētki, 
Mākslas un Nātes 
dienas, valsts svētku 
sarīkojumi ,Bērnības 
un   Pensionāru svētki, 
Svecīšu vakari, 
Pavasara tirgus-29.apr.   
RiebiĦu novada svētki-
20.maijs,,novadnieku-
J.Streiča un J.Ivanova 
jubileju sarīkojumi-
oktobrī 

Saulgriežu svētku 
pasākumi, Mātes 
diena, Jaunības 
,Bērnības, 
Pensionāru svētki, 
Mākslas dienu un 
Rudens ziedu 
izstādes, Sporta 
dienas un valsts 
svētku pasākumi, 
sieviešu vokālā 
ansambĜa 30 gadu 
jubilejas sarīkojums 
maija sākumā. 
Izklaides 
sarīkojumi. 

Valentīna 
dienas, 
tradicionālo un 
valsts svētku, 
Mātes un 
Sieviešu dienas 
svinēšana, 
Mākslas dienu 
un Ziedu 
izstādes, 
pašdarbnieku 
vakari, to 
kolektīvu 
jubilejas, 
sieviešu, 
pensionāru 
klubu pasākumi, 
pasākumi 
bērniem, 
izklaides 
sarīkojumi 

Bērnu, 
pašdarbības  
kolektīvu, viesu 
koncerti, valsts  
svētki un 
tradīciju 
pasākumi, 
Saimnieču 
diena, Labo 
ideju, 
pašdarbnieku 
Draudzības 
vakari, Teātra 
svētki, 
konkursi, 
izstādes  utt 

Plānots 
novadnieka  
filozofa R.Mūka 
piemiĦas 
,gadskārtu ieražu 
pasākumi folkloras 
svētki, BērtuĜu 
tirgus, ZiĦău diena 
28.okobrī valsts 
,bērniem, 
pensionāriem 
veltīti pasākumi. 

Organizēta 
Valentīna diena, 
krievu MasĜeĦica, 
plānoti  Saulgriežu 
pasākumi , Mātes 
diena, Bērnības     
svētki un pasākumi 
bērniem, valsts 
svētku sarīkojumi, 
Saimnieču  un 
saimnieku diena 
22.jūlij ā,   
keramiėa 
A.Paulāna jubileja 
diskotēkas u.c. 
sarīkojumi. 

Bērnības un 
Pilngadības 
svētki, 
Draudzības 
vakars, Dāliju 
izstāde, 
ansambĜa 
jubilejas vakars, 
ĂimeĦu diena. 
balles, 
diskotēkas. 

 Pašdarbības kolektīvu  
koncerti, tradīciju  
pasākumi, tikšanās, 
piedalīšanās 
pašdarbības kolektīvos 

Pašdarbības 
kolektīvu koncerti, 
tradīciju, 
pensionāru  bērnu, 
sieviešu svētki vai 
tiem veltīti 
pasākumi, valsts 
svētki, piedalīšanās 
pašdarbības 
kolektīvos 

Piedalīšanās 
pašdarbības 
kolektīvos, 
interešu klubos, 
valsts svētku, 
tradīciju 
pasākumi, 
bērnu, sieviešu,       
pensionāru 
svētki. 

Pašdarbības 
koncerti, 
izrādes, 
piedalīšanās 
pašdarbības 
kolektīvos, 
pasākumos 
bērniem, 
sievietēm, 
pensionāriem, 
valsts un 
gadskārtu 
svētkos 

Pašdarbības 
koncerti, valsts, 
gadskārtu ieražu 
svētki, bērnu, 
pensionāru 
sarīkojumi, 
piedalīšanās 
pašdarbības 
kolektīvos. 

  Pašdarbības 
koncerti, teātra 
izrādes kultūras 
nama organizētie  
valsts svētku,  
tradīciju  
pasākumi, 
piedalīšanās 
pašdarbības 
kolektīvos. 

  Pašdarbības 
koncerti, 
izrādes, kultūras 
nama 
organizētie 
pasākumi, 
piedalīšanās  
pašdarbībā  

 Profesionālie koncerti, 
teātra izrādes, 
diskotēkas u.c. 
izklaides pasākumi 

Profesionālo 
mākslinieku 
koncerti,izrādes,dis
kotēkas,u.c.izklaide
s pasākumi 

Deju vakari, 
diskotēkas, 
profesionālo 
mākslinieku 
koncerti, 
izrādes. 

Deju vakari, 
diskotēkas 
,profesionālo 
mākslinieku 
viesizrādes 

Izklaides 
sarīkojumi, 
diskotēkas, 
profesionālo 
mākslinieku 
uzstāšanās 

Diskotēkas, deju 
vakari, 
profesionālo 
kolektīvu 
viesizrādes 

  Diskotēkas  
u.c. izklaides,           
deju vakari. 

  Valsts svētki, 
sanāksmes,       
koncerti, izrādes, 
izstādes, izklaides 
sarīkojumi, tradīciju 
pasākumi 

Sporta, valsts 
svētki, sanāksmes, 
koncerti,  izrādes, 
izklaides pasākumi, 
tradīcijas- 
gadskārtu, ăimeĦu, 
pašdarbības. 

Valsts svētki, 
sanāksmes,      
koncerti, 
izrādes, 
izklaides 
sarīkojumi, 
izstādes, bērnu, 
gadskārtu ieražu 
svētki 

Valsts svētki, 
pašdarbnieku 
vakari, koncerti, 
izklaides 
sarīkojumi, 
izstādes u.c. 

  Valsts svētku 
sarīkojumi, 
folkloras un 
Saulgriežu svētki, 
izklaides  
sarīkojumi, 
izstādes, tirgi, 
festivāli. 

  Valsts svētku 
,Saulgriežu 
pasākumi, dažādu 
paaudžu, tautību 
svētki, koncerti, 
izklaides 
sarīkojumi. 

  Valsts un 
saulgriežu 
svētki, sadzīves 
tradīcijas, 
sanāksmes, 
izklaides  
pasākumi, 
koncerti. 
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3.4.1. Kultūras pieejamība RiebiĦu novadā 

 
Par kultūras pasākumu rīkošanu RiebiĦu novadā ir atbildīgi:  

• kultūras darba organizatore un RiebiĦu novadā esošo kultūras namu vadītāji un 

darbinieki - RiebiĦu, Galēnu,  

 SīĜukalna, Stabulnieku, Rušonas, SilajāĦu pagastos. 

  

Kultūras darba organizatores amata pienākumos ietilpst: 

1) organizēt un nodrošināt novada mēroga pasākumus,  

2) plānot un sagatavot kultūras norišu kalendāru novadā,  

3)  veicināt novada materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, 

4) veikt kultūrpolitikas attīstību un darba plānošanu,  

5) izstrādāt, realizēt projektus kultūrpolitikas jomā novadā,  

6) pārraudzīt un organizēt kultūras iestāžu darbu novadā un veikt pasākumus kopīgas 

kultūrpolitikas jomā,  

7) kopīgi ar kultūras iestāžu vadītājiem sastādīt kultūras iestāžu budžetu un sekot tās izpildei,  

8) pārstāvēt RiebiĦu novada domes kultūrpolitikas intereses visās valsts un pašvaldības 

iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, kas skara to darbību.  

 

Savukārt novada kultūras namu direktoru galvenajos pienākumos ietilpst: 

- organizēt un nodrošināt kultūras pasākumus savā pagastā piedalīties novada 

pasākumu organizēšanā,   

- veicināt pagasta materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, 

- plānot un nodrošinātu kultūras nama pašdarbības pulciĦu darbu,  

- plānot un kopā ar pagasta pārvaldi nodrošināt kultūras nama materiāls bāzes 

ekspluatāciju, saglabāšanu un attīstīšanu,  

- pārstāvēt sava pagasta kultūrpolitikas intereses visās valsts, novada pašvaldības 

iestādēs un nevalstiskajās organizācijās.  

    Viens no galvenajiem uzdevumiem kultūras darbiniekiem ir atbalstīt un sekmēt kultūras un 

mākslas jaunrades procesus, mākslinieku un pašdarbības kolektīvu radošo darbību.  

 
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 2009.gadā 
Vokālie ansambĜi 
 
1.Galēnu KN sieviešu vokālais ansamblis (vad.Biruta Mežatuča) 
2. RiebiĦu KN sieviešu vokālais ansamblis(vad.Alevtina Čižika) 
3. Stabulnieku KN sieviešu vokālais ansamblis(vad.Solvita Erta) 
4. Stabulnieku KN vīru vokālais ansamblis(vad.Solvita Erta) 
5. Stabulnieku KN krievu dziesmu ansamblis „Zapevočki”(vad.Tatjana Višėere) 
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6. Rušonas KN sieviešu vokālais ansamblis ( vad Lilita Livdāne) 
7. Rušonas pag. Gailīšu TN meiteĦu vok.ansamblis”CielaviĦa”(vad.Lilita Livdāne} 
8. SīĜukalna KN sieviešu vok.ansamblis(vad Anita Mičule) 
9. SīĜukalna KN meiteĦu vokālais ansamblis (vad.Anita Mičule) 
10. SīĜukalna vīru vokālais ansamblis(vad.Anita Mičule)  
11. SilajāĦu KN sieviešu vokālais ansamblis(vad.BroĦislavs Kokorišs) 
12. Rušonas KN bērnu popgrupa ( vad.Juta Grebeža)                                         

 
Deju kolektīvi 
 
1. Stabulnieku KN vid.paaudzes deju kolektīvs(vad.Natālija Balode) 
2. SīĜukalna KN vid,paaudzes deju kolektīvs( vad.Anita Upeniece) 
3. SīĜukalna KN jauniešu deju kolektīvs(vad.Anita Upeniece) 
4. Rušonas vid .paaudzes deju kol.( vad.Dina Staškeviča) 
5. Rušonas TN jauniešu deju kolektīvs( vad.Dina Staškeviča) 
6. RiebiĦu KN vid.pa.deju kol.”Strūga’( vad.Silvija KurtiĦa) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. attēls Rušonas TN jauniešu deju kolektīvs 
 

Līnijdeju kolektīvi 
 
1.Galēnu KN pieaugušo līnijdejotāju kopa(vad.Natālija Balode) 
2. Galēnu KN bērnu līnijdejotāju kopa(vad.Natālija Balode) 
 
Ritma un modes deju grupas 
 
1. Stabulnieku KN meiteĦu ritma deju grupa „Mazā  kaprīze” (vad.Ilona Cvetkova) 
2. Stabulnieku KN sieviešu deju grupa „Sievu kaprīze”(vad.Ilona Cvetkova) 
3. RiebiĦu KN estrādes deju grupa (vad.Rimma Gavrilova) 
4. SīĜukalna KN modes deju grupa (vad.Sanita  Upeniece). 
                   
Folkloras kopas etnogrāfiskie ansambĜi 
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1. RiebiĦu KN etnogr.ansamblis”JumaleĦa”(vad.Jānis Teilāns) 
2. Galēnu KN folkloras kopa „Vidsmuiža”(vad.Anna Kupre” 
3.G alēnu KN bērnu folkloras grupa”(vad.Anna Kupre) 
                                   
Dramatiskie kolektīvi 
 
1. Galēnu KN teātra pulciĦš(vad.Marta Binduka) 
2. SīĜukalna KN dramatiskais kolektīvs(vad.Anita Upeniece) 
3. Rušonas TN  teātra pulciĦš(vad.Viktorija Bahromkina) 
4. RiebiĦu KN bērnu un jauniešu teātra studija(vad.Monika Livdāne) 
5. SilajāĦu bērnu dramatiskais kol.( vad.Ina Piskunova) 
6. Rušonas bērnu teātris( vad.Viktorija Bahromkina) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. attēls Rušonas TN teātra pulciĦš 
 
 

Tradicionāli katru gadu kultūras programmā ietilpst dažādi kopīgie novada pasākumi: 

Pavasara tirgus, BērtuĜdiena un Folkloras svētki Galēnos,Teātra svētki Rušonā, novada 

sakoptības skate un Novada svētki, Latvijas Valsts svētki.  

Ik gadu tiek svinētas slavenu novadnieku apaĜās jubilejas :. kā kinorežisoram Jānim 

Streičam, komponistam Jānim Ivanovam, keramiėim Andrejam Paulānam, dzejniekam un 

filozofam Robertam Mūkam, u.c.  
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Par neatĦemamu kultūras dzīves sastāvdaĜu kĜuvuši novada Pašdarbības svētki, deju 

kolektīvu skates, Mākslas un Visādu danču svētki, Folkloras ansambĜu sadziedāšanās,  vokālo 

ansambĜu skates un saieti, kā arī piedalīšanās Dziesmu un deju svētkos u.c.  

Jāatzīmē, ka novada kultūras darbinieki ir arī aktīvi projektu rakstītāji, un sadarbībā ar 

Kultūrkapitāla fonda atbalstu tiek realizēti dažādi projekti- tādi, kā „Teātra svētki Rušonā”, 

„SilajāĦu mantiniekiem- būt”, „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajās bibliotēkās” 

u.c.  

Novada pagastu kultūras darbinieki pagastos rīko dažādus pasākumus, lai iepriecinātu katru 

lielu un mazu kultūras un tautas namu apmeklētāju. 

Lai veicinātu arī mazākumtautību iedzīvotāju iesaistīšanu kultūras dzīvē, tika rīkots 

pasākums SilajāĦu KN –Dažādu tautību vokālo ansambĜu un mākslas svētki, u.c.  

Sakarā ar to, ka novada trijos kultūras namos notiek renovācija, kultūras namu telpas pēc 

renovācijas būs labāk pieejamas arī iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.  

Novada kultūras namos periodiski organizētas  dažādas izstādes –mākslinieku K.ZariĦa, 

J.PīgožĦa, , J.Streiča, J. Ėikustes, u.c. , tiek rīkotas tikšanās ar māksliniekiem Mākslas dienu 

ietvaros un arī ārpus tiem. 

Novada kultūras dzīves organizatoru kopīgā darbā tiek veidots integrācijas process, kas 

centrējas ap piederību novadam.  

 
 

Nākotnes vīzija no 2009- līdz 2014.gadam kultūras jomā:   
Galvenie rīcības virzieni:  
 
• nodrošināt kultūras norišu pieejamību, 

• veicināt novada iedzīvotāju aktīvu līdzdalību kultūras pasākumos, mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvos,  

• sadarbībā ar skolām pievērst lielāku uzmanību Latvijas, savas zemes patriotu audzināšanai, 

• turpināt sakārtot kultūras iestāžu materiālo bāzi, kultūras norišu vietas, 

• nodrošināt kultūras pasākumu daudzveidību atbilstoši novada iedzīvotāju vēlmēm,  

• atbalstīt centienus saglabāt etnisko grupu identitāti,  

• saglabājot senās tradīcijas, veidot jaunas, paplašinot apmeklētāju skaitu,  

• veicināt starpkultūru dialoga paplašināšanu,  

• atbalstīt NVO iniciatīvas, kas vērstas uz etnisko, sociālo un reliăisko iedzīvotāju grupu 

kontaktu attīstību,  

• atbalstīt sociāli mazaizsargāto iedzīvotājus – piedāvājot bezmaksas teātra , koncertu 

apmeklējumus u. t. t.  

• atbalstīt pilsoniskas sabiedrības veidošanu un savas identitātes apzināšanu caur kultūru.  
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3.4.2. Bibliotēkas 
 

RiebiĦu novada iedzīvotājiem ir pieejamas 10 bibliotēkas. Bibliotēkas sniedz iedzīvotājiem 

informācijas, izglītības un kultūras pakalpojumus. Bibliotēkas aktīvi iesaistās kultūras dzīvē, 

organizējot grāmatu un lasīšanu popularizējošus pasākumus, seminārus, grāmatu izstādes. 

Bibliotēkas tiek finansētas no pašvaldības budžeta. Bibliotēkas veidojas par mūsdienīgiem 

informācijas centriem, kas nodrošina iedzīvotājiem piekĜuvi internetam, kā arī Latvijas un pasaules 

datu bāzēm (NAISS, LURSOFT, LETONIKA). Turpinoties bibliotēku darba automatizācijas 

procesiem bibliotēku informācijas sistēmā tiek veidots elektroniskais katalogs un datu bāzes par 

novada vēsturi, ievērojamiem notikumiem un personībām.  

Tā kā bibliotēku attīstības iespējas ierobežo telpu neatbilstība, jādomā par mūsdienīgu 

bibliotēku projektu izstrādi un īstenošanu. Galēnu, Stabulnieku un RiebiĦu pagasta bibliotēkām ir 

veikti telpu remonti.  

Bibliotēkas piedāvā nozaru literatūras, daiĜliteratūras un bērnu literatūras krājumus; SBA – 

starpbibliotēku abonementu;  informacionālos pakalpojumus; novadpētniecības materiālus, 

tematiskās mapes; dažādus laikrakstus, kā arī RiebiĦu novada ziĦas. 

31.tabula 

RiebiĦu novada bibliotēku grāmatu fonds un apmeklētība 2006. - 2008.g. 

Bibliot ēka 
Grāmatu 

fonds 
2006.g. 

Apmeklējumi 
2006.g. 

Grāmatu 
fonds 
2007.g 

Apmeklējumi 
2007.g. 

Grāmatu 
fonds 
2008.g 

Apmeklējumi 
2008.g. 

SilajāĦi 9937 1062 9914 1125 9716 1815 

KotĜarova 4488 1046 4590 1107 1600 1600 

SīĜukalns 6365 1688 6210 1648 4183 2049 

Stabulnieki 13678 5867 13413 6858 14032 5280 

Galēni 10649 1953 10053 3097 7771 2868 

RiebiĦi 20036 14256 17879 13071 17466 9720 

PieniĦi 5555 972 5355 1109 5250 1218 

Rušona 11504 4361 11440 3675 11438 3789 

Kastīre 9563 6480 8997 5413 8264 7047 

Gailīši 8928 2244 8768 1977 8127 2706 

Kopā 96663 39929 96619 39080 87847 38092 

 

Bibliotēku prioritāte ir nodrošināt sabiedrības mūžizglītības procesu, komplektējot jaunāko 

nozaru, studijām nepieciešamo literatūru, latviešu oriăinālliteratūru un citu saistošu lasāmvielu. 

Bibliotēkās pēdējos gados ir palielinājies apmeklētāju skaits. Ir pieauguši līdzekĜi jauno grāmatu 

iegādei, radusies iespēja atjaunot grāmatu fondu, dažādot periodisko izdevumu klāstu, tādejādi 
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apmierināt lasītāja vēlmi pēc jaunākās literatūras un preses izdevumiem. 31. tabulā ir apkopoti dati 

par RiebiĦu novada bibliotēku grāmatu fondiem, bibliotēku apmeklētību. Pēc tabulas datiem ir 

redzams, ka apmeklējumu skaits ar katru gadu samazinās, arī grāmatu fonds samazinās. 
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19. attēls. LīdzekĜu izlietojums bibliotēkām 2008. gadā, Ls 

 

16. attēlā ir parādīti RiebiĦu novada bibliotēku izdevumi 2008. gadā. Kopā RiebiĦu novada 

bibliotēku izdevumi 2008. gadā bija 95 650 Ls. Pēc attēla datiem ir redzams, ka vislielāko 

izdevumu daĜu veido RiebiĦu bibliotēka (17% no kopējiem bibliotēku izdevumiem), kā arī Rušonas 

bibliotēka (14%) un Stabulnieku bibliotēka (13%), savukārt vismazāko daĜu veido KotĜerovas 

bibliotēkas izdevumi (6%).  

Izglītības iestādes, bibliotēkas, kultūras un tautas nami, kā arī primārās veselības aprūpes 

iestādes ir pieejamas visos RiebiĦu novada pagastu centros. 

RiebiĦu novadā par prioritāti ir izvirzīta izglītība, visās pagastu teritoriālajās vienības ir 

saglabātas skolas. 

RiebiĦu novadā ir 14 publiskie interneta pieejas punkti: 

• PieniĦu bibliotēkā; 

• RiebiĦu bibliotēkā; 

• RiebiĦu pagasta teritoriālajā pārvaldē WIFI; 

• Rušonas bibliotēkā; 

• Kastīres bibliotēkā; 

• Gailīšu bibliotēkā; 

• Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē; 

• Stabulnieku bibliotēkā; 

• KotĜerovas bibliotēkā; 
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• SilajāĦu bibliotēkā; 

• SilajāĦu pagasta teritoriālajā pārvaldē; 

• SīĜukalna bibliotēkā; 

• Galēnu bibliotēkā; 

• Galēnu Informācijas centrā. 

 
3.5. Sports  

 
 Novada sporta politika balstīta uz to, lai maksimāli piesaistītu novada iedzīvotājus 

veselīgam dzīvesveidam, regulārām fiziskām aktivitātēm atbilstoši savām spējām un sagatavotības 

līmenim. Tā savu līdzekĜu ierobežotības dēĜ, galvenokārt atbalsta Tautas sporta attīstību sava 

novada teritorijā. 

 RiebiĦu novada dome ir izveidojusi sporta komisiju, kura ir atbildīga par racionālu līdzekĜu 

tērēšanu, organizējot novada sporta aktivitātes, iepērkot sporta inventāru un uzlabojot sporta bāzes. 

 Novada pieaugušo sporta aktivitātes koordinē 6 sporta metodiėi (pa vienam katrā pagastā), 

kas atbild par sporta bāzes pieejamību ikdienas sporta nodarbībām – treniĦiem, rīko vietējā mēroga 

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

 Organizējot novada kopējās sacensības, tiek izmantots princips, ka tām jānotiek dažādos 

pagastos, lai popularizētu sporta aktivitātes visā novadā. 

  

 3.5.1. Sporta bāzes raksturojums 

 Lielākie sporta objekti pamatā RiebiĦu novadā atrodas pie izglītības iestādēm un ir to 

pārvaldībā, taču ir arī tādi, kas izveidoti arī ārpus skolām. Ir arī privātās iniciatīvas veidoti objekti. 

 Galēnu pagasts 

 Novadā vērienīgākā sporta būve ir Galēnu pamatskolas sporta zāle, kas uzbūvēta 2006.gadā. 

Galēnu sporta zāle ir 20x40m liela ar dušām un ăērbtuvēm. Tajā var nodarboties ar basketbolu, 

volejbolu, rokas bumbu, telpu futbolu, ir vingrošanas un vieglatlētikas inventārs. Vēl kompleksā 

ietilpst trenažieru zāle ar kardioloăiskajiem un spēka trenažieriem, galda spēĜu telpa ar galda tenisa 

un novusa galdiem un relaksējoša sauna. 
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20. attēls Galēnu pamatskolas sporta zāle 

 

 Blakus skolai atrodas arī sporta laukums, kurā ietilpst: 

mazais futbola laukums, var spēlēt āra basketbolu, volejbolu, ir vingrošanas pilsētiĦa, vieglatlētikas 

sektori, 60 metru sprinta skrejceĜa taisne un 190 metru garš skrejceliĦa aplis. 

 Stabulnieku pagasts 

 Stabulniekos Dravnieku pamatskolas stadions ir lielākais novadā. Stadions ir ar 400m garu 

skrejceĜu, lielo futbola laukumu. Stadionam nepieciešama nopietna rekonstrukcija, lai sakārtotu 

skrejceĜus, vieglatlētikas sektorus. Arī futbola laukumam nepieciešama veltĦošana un seguma 

uzlabošana. 

 Dravnieku pamatskolai ir sporta zāle, kurā var nodarboties ar basketbolu, volejbolu, 

handbolu un telpu futbolu.  

 Blakus skolai atrodas jaunizveidots pludmales volejbola laukums. 

 Ir arī āra basketbola laukums ar asfalta segumu. 

 RiebiĦu pagasts 

 RiebiĦu vidusskolas sporta zāle (izmēri 14m x 12m), kuru var izmantot basketbolam, 

volejbolam, rokasbumbai, minifutbolam. Ir iespējas spēlēt galda tenisu (2 galdi), novusu (1 galds), 

trenažieru zāle, ăērbtuves un dušu telpas. 

Pie skolas atrodas stadions - futbola laukums (20m x 60m), āra volejbola laukums (16m x 8m), kā 

arī pieejami 2 pārvietojamie basketbola grozi. 

 Dubultais pludmales volejbola laukums (atrašanās vieta – RiebiĦu parks) kopējais laukumu 

izmērs 22m x 25m.  
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Rušonas pagasts 

 Kastīres ciemā atrodas Rušonas pamatskolas sporta zāle. Lai arī tā ir neliela (9x18m), 

pateicoties zāles pietiekamajam augstumam (6m) ir pieĦemama, lai vietējam mērogam spēlētu 

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

 Turpat pie Rušonas pamatskolas atrodas sporta laukums, kur var spēlēt mazo futbolu. 

 Blakus izveidoti divi pludmales volejbola laukumi un uzstādīts basketbola grozs, strītbola 

spēlēšanai.  

 Strītbola grozs ir uzstādīts arī Aglonas stacijā uz estrādes laukuma. 

 Netālu no Kastīres ciema, pateicoties privātajai iniciatīvai, izveidots hokeja laukums, taču 

neprognozējamo ziemas laika apstākĜu dēĜ ir grūti uzturams. 

 SīĜukalna pagasts 

 Blakus SīĜukalna pamatskolai atrodas sporta laukums, kur var nodarboties ar futbolu, 

skriešanu, tāllēkšanu, spēka vingrinājumiem, basketbolu.  

 Turpat ir arī pludmales volejbola laukums.  

 Ir telpa, kur var nodarboties ar galda spēlēm – novusu, šahu, dambreti.  

 Senjoru klubam „Zilais lakatiĦš” ir iekārtota trenažieru zāle 

 SilajāĦu pagasts 

 Vietējām sporta aktivitātēm tiek izmantotas SilajāĦu pamatskolas zāle un dažas pagasta 

pārvaldes telpas (galda spēles – novuss, galda teniss, ir arī trenažieri)  

 Sporta laukumā pie SilajāĦu pamatskolas var spēlēt mazo futbolu un nodarboties ar 

vieglatlētiku. 

  

 3.5.2. TreniĦi un nodarbības 

 Ikdienas sporta aktivitātes – treniĦi notiek pagastu sporta metodiėu pārraudzībā, kā arī 

balstās uz iedzīvotāju pašiniciatīvu. 

 Galēnu pagasts 

 Regulāri treniĦi notiek 2 reizes nedēĜā, volejbolā, basketbolā, futbolā, galda spēlēs. 

 Vidēji parasti nodarbojas 15-20 vietējie jaunieši. Sporta zāli treniĦiem izmanto arī jaunieši 

no blakusesošajiem pagastiem, ViĜāniem un citi interesanti. 

 Stabulnieku pagasts 

 TreniĦi notiek sporta zālē no oktobra līdz maija mēnesim divas dienas nedēĜā basketbolā, 

volejbolā un telpu futbolā. Ir iespēja spēlēt novusu, tenisu un izmantot trenažierus. Vidēji apmeklē 

10 - 20 cilvēki. 

 No pavasara līdz rudenim notiek treniĦnodarbības futbolā un pludmales volejbolā. 
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RiebiĦu pagasts 

 Divas reizes nedēĜa (septembris – maijs) notiek treniĦi RiebiĦu vidusskolas sporta zālē, kur 

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

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

Pēc iedzīvotāju pašiniciatīvas notiek futbola spēles skolas stadionā. 

Vasaras periodā (maijs – septembris) notiek treniĦi pludmales volejbola laukumos RiebiĦu parkā (2 

– 3 reizes nedēĜā). Regulāri piedalās 4 līdz 8 dalībnieki. 

 

 

21. attēls Pludmales volejbola laukumos RiebiĦu parkā 

 

 Rušonas pagasts 

 Rudens – pavasara mēnešos sporta aktivitātes pārsvarā notiek Rušonas sporta zālē, vakaros, 

divas reizes nedēĜā un pārsvarā darba dienās, kad uz treniĦiem ierodas vidēji 10 – 25 sportot 

gribētāji. No komandu spēlēm populārākās ir volejbols, futbols un basketbols, kaut reizēm tiek 

spēlēts arī florbols.  

 Ja laika apstākĜi ir atbilstoši, ziemā notiek arī hokeja treniĦi. Atsevišėi pagasta iedzīvotāji 

dodas trenēties arī uz Daugavpils ledus halli. 

 Ziemas otrajā pusē tiek vairāk spēlēts galda teniss un novuss.  

 Sākoties vasarai, aktīva paliek futbola un pludmales volejbola spēlēšana ārā.  

 Sporta veidu nodarbības tiek vairāk pakārtotas tuvāk esošajām sacensībām pagastā, novadā, 

vai rajonā. 
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SīĜukalna pagasts 

 Pludmales volejbola laukumā regulāri vismaz 6 cilvēki nodarbojas ar volejbolu. Vairāki 

sportisti brauc trenēties uz VarakĜāniem.  

 Visaktīvāk notiek treniĦi futbolā, kur vidēji darbojas 8-10 jaunieši. 

 Atsevišėi interesanti trenējas vieglatlētikā. 

 Daudzi pagasta jaunieši apmeklē treniĦ nodarbības arī blakus pagasta – Galēnu sporta zālē. 

 SilajāĦu pagasts 

 Pagastā notiek regulāras treniĦu nodarbības futbolā skolēniem. Pieaugušajiem sporta 

aktivitātēm raksturīga neregularitāte. Nepietiekamā sporta bāzes nodrošinājuma dēĜ vairāk tiek 

spēlētas galda spēles. Vairāki pagasta iedzīvotāji ir iesaistīti citu novadu futbola un hokeja 

aktivitātēs. 

  

 3.5.3. Sporta tradīcijas, sacensības 

 Lai arī esam jauns novads un daudzas sporta tradīcijas tikai veidojas, tomēr daudzas jau ir 

kĜuvušas par neatĦemamu RiebiĦu novada dzīves sastāvdaĜu. 

 Galēnu pagasts 

 Galēnu sporta zālē tiek rīkotas visa novada sacensības volejbolā, basketbolā (vīriešiem un 

sievietēm), telpu futbolā un galda spēlēs.  

 Maijā ir tradīcija rīkot ăimeĦu netradicionālās sacensības, kur piedalās 7-9 komandas pa 4 

dalībnieki katrā. 

 Tāpat notiek arī vietējā mēroga sacensības galda tenisā un novusā. 

Vēl tiek organizēti sadraudzības mači volejbolā ar Madonas un Rēzeknes rajoniem, kur piedalās 9 

un vairāk komandas. 

 Zālē volejbola sacensības rīko arī sportisti no ViĜāniem. 

 Galēnu pamatskolai ir labas vieglatlētikas tradīcijas. 

 Stabulnieku pagasts 

 Dravnieku pamatskolas stadionā katru gadu notiek RiebiĦu novada futbola turnīri 

pieaugušajiem un arī skolniekiem. 

 Ik gadus augustā te notiek arī RiebiĦu novada vieglatlētikas sacensības. Piedalās vidēji ap 

40 sportistiem no novada pagastiem un arī ciemiĦi. 

 Tāpat notiek arī vietējā mēroga sacensības futbolā, basketbolā, volejbolā un galda spēlēs gan 

vīriešiem, gan sievietēm. 

 RiebiĦu pagasts 

 Pagasta mērogā ik gadu tiek organizētas pludmales volejbola sacensības. Nākotnē tiek 

paredzēts organizēt futbola, galda tenisa un novusa sacensības. 
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 RiebiĦu novada mērogā tiek organizēti pludmales volejbola komercturnīri, kur piedalās 

dalībnieki ne tikai no RiebiĦu novada, bet arī no Līvānu novada, Aglonas pagasta un ViĜānu 

pilsētas. Dalībnieku skaits ~ 20 cilvēki. 

 Ik gadu maija sākumā tiek organizēts skrējiens pa RiebiĦu ielām ikvienam interesentam bez 

vecuma ierobežojuma. Dalībnieku skaits svārstās no 30 līdz 50 sportotgribētājiem. Šo sacensību 

ietvaros tiek piedāvāts startēt arī vairākās citās disciplīnās: basketbola soda metieni, šautriĦu 

mešana, lecieni ar lecaumauklu. 

 Maija sākumā RiebiĦu vidusskolu organizē ăimeĦu sporta sacensības (aptuveni 40 – 60 

dalībnieki). 

 Augustā tiek organizētas sacensības ăimenēm volejbola sacensībās smiltīs. 

 Līdz šim RiebiĦu vidusskolas sporta zālē tika organizēts arī RiebiĦu volejbola un basketbola 

turnīrs. Šobrīd šīs sacensības notiek modernākajā novada sporta bāzē – Galēnu pamatskolas sporta 

zālē. 

 RiebiĦu vidusskolā veidojas jauna tradīcija – rudens sporta diena, Rudens sporta aktivitātes 

notiek zemessardzes bāzē Badalkā vai RiebiĦu parkā. Dažādas interesantas stafetes, orientēšanās 

sacensības, virves vilkšana, kopīga pusdienošana lauka virtuvē vai pie ugunskura. 

 Rušonas pagasts 

 Populārākie sporta veidi te ir volejbols un futbols. Katru gadu tiek rīkoti vietējā mēroga 

volejbola turnīri. Tāpat notiek sacensības basketbolā. Pagasta jaunieši aktīvi piedalās citu pagastu 

un novadu rīkotajās volejbola un futbola sacensībās 

 Tāpat tiek rīkotas arī pludmales volejbola sacensības, kur piedalās sportisti no RiebiĦu 

novada, Aglonas, ViĜāniem un Daugavpils. 

 Rušona ir viena no tām retajām vietām, kur vairākus gadus tika rīkotas arī hokeja sacensības 

atklātajā laukumā. 

 Vēl te tiek izmantotas vietējās dabas bagātības – ūdeĦi un notiek makšėernieku sacensības. 

SīĜukalna pagasts 

Spilgta tradīcija SīĜukalnā ir Pēterdienas sporta spēles, kurās piedalās neierobežots cilvēku skaits  

no visa novada pagastiem, kā arī kaimiĦu rajonu jaunieši.  

 Notiek pludmales volejbola turnīri, kur parasti piedalījās daudzas komandas. Tās tiek rīkotas 

pagasta iedzīvotājiem, bet piedalās arī komandas no Dekšārēm. 

 SīĜukalna sportisti aktīvi piedalās arī novada rīkotajās sacensībās futbolā, volejbolā, 

basketbolā, skriešanas sacensībās un dažādos netradicionālos sporta veidos. 
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22. attēls Pēterdienas sporta spēles 

 

SilajāĦu pagasts 

 SilajāĦos 2008.gada, novembrī tiek rīkotas RiebiĦu novada sacensības šaušanā ar 

pneimatiskām šautenēm. 

 

23. attēls RiebiĦu novada sacensības šaušanā 

 

Tās ir pirmās šāda tipa sacensības novadā un, cerams, izveidosies par labu militāri – patriotisku 

tradīciju katru gadu Valsts svētku priekšvakarā. 
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 Kā viena no tradīcijām ir arī novada Sportistu vakars, kur tiek apkopots gada sporta veikums 

un nominēti novada labākie sportisti. 

 

 3.5.4. Sasniegumi 

 Lai arī sporta būtība ir tiekties pēc arvien augstākiem rezultātiem, tomēr arī pats piedalīšanās 

fakts arī vērtējams kā sasniegums, jo šī procesa gaitā arī rodas rezultāti. 

 Tā Galēnu pagastā vērojami labi sasniegumi galda tenisā, novusā, kā arī vērojama strauja 

izaugsme volejbolā. 

 Stabulnieku komanda piedalās gandrīz visos novada rīkotajās sacensībās ar labiem 

panākumiem (1. vai 2 vietas). Piedalās arī Rudzātu pagasta futbola un PreiĜu novada volejbola un 

telpu futbola sacensībās ar Ĝoti labiem panākumiem. 2008. gadā Stabulnieku komanda izcīnīja 3. 

vietu PreiĜu novada telpu futbola čempionātā, bet 2009. gadā 2. vietu. Trīs sportisti - Dinārs Erts, 

Māris Stroganovs un Atis Litaunieks ir PreiĜu futbola komandas dalībnieki, kas startē Latvijas 

futbola 2. līgas sacensībās. 

 RiebiĦu pagasta sportistiem Valsts mērogā ir veiksmīgi starti vieglatlētikā un galda tenisā. 

PreiĜu rajona ietvaros labi sasniegumi ir komandu sporta veidos – volejbola, basketbolā un 

pludmales volejbolā. 

 Rušonas pagasta komandas parasti bieži izcīna godalgotas vietas RiebiĦu novada rīkotajās 

sacensības. Futbolisti labu spēli demonstrē PreiĜu pilsētas, novada čempionātos, to pašu var teikt par 

volejbolistiem. Daži hokejisti savu spēlētprasmi demonstrē Daugavpils atklātajā čempionātā hokejā, 

bet zemledus makšėernieki jau ir iekarojuši visu Latgali un otro gadu pēc kārtas tur Latgales 

čempionu titulu.  

 SīĜukalna pagasta sportistiem ir godalgotas vietas novada rīkotajā skrējienā pa RiebiĦu 

ielām. P.Stankevičs ir izcīnījis 2. vieta distanču skrējienā Rīgā. Lai arī ar mainīgām sekmēm, tomēr 

sīĜukalnieši aktīvi piedalās futbola un volejbola sacensībās. 

 SilajāĦu jaunietes aktīvi spēlē futbolu Latvijas čempionātā dažādās vecuma grupās. 
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24. attēls Jaunās futbolistes no SilajāĦiem  

 

Četras jaunietes no SilajāĦiem spēlē Latvijas izlases sastāvā. Aktīvi SilajāĦos spēlē galda 

spēles: novusu un tenisu. Regulāri piedalās RiebiĦu novada rīkotajās sacensībās, kur ieĦem 

godalgotas vietas. Arī futbolā aktīvi piedalās RiebiĦu novada sacensībās, kur līdzās vīriešiem spēlē 

arī jaunietes. 

  

 3.5.5. Nākotnes vīzijas 

 Domājot par nākotnes vīzijām RiebiĦu novadā, ir skaidras, lielākais uzsvars liekams uz 

tālāku sporta bāzes attīstību un maksimālu iedzīvotāju iesaistīšanu regulārās sporta aktivitātēs, īpašu 

uzmanību veltot sieviešu sporta aktivitāšu popularizēšanā novadā. 

Piesaistot dažādu projektu līdzekĜus, būtu nepieciešams: 

• Kapitāli rekonstruēt Dravnieku pamatskolas stadionu (ir izstrādāts projekts) 

Izremontēt skolas sporta zāli un izveidot trenažieru zāli. 

Veikt pludmales volejbola laukuma un tā apkārtnes labiekārtošana (ir izstrādāts projekts);  

• Renovēt un modernizēt RiebiĦu vidusskolas sporta zāli, tajā ietverot zāles seguma un 

apgaismojuma nomaiĦa, trenažieru zāles aprīkojuma iegādi un telpas remontu, stadiona 

laukuma modernizācija (drenāža, celiĦu ierīkošana u.c.), kā arī āra basketbola (streetball) 

laukumu izveidošana pie daudzdzīvokĜu namiem un pludmales laukuma apkārtnes 

(peldvietas ierīkošana) sakārtošana; 

• Veikt drenāžas ierīkošanu un laukuma seguma uzlabošanu Rušonas pamatskolas futbola 

laukumam un sporta zāles kosmētisko remontu; 

• Rast iespējas kaut nelielas sporta zāles uzbūvēšanai novada skolās, kur tādu nav (SīĜukalnā , 

SilajāĦos); 
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• Izveidot sporta laukumus un sporta nodarbību vietas visās novada lielākajās apdzīvotajās 

vietās; 

• Papildināt un atjaunot sporta inventāru; 

• Iesaistīt novada lielākās iestādes un uzĦēmumus sporta dzīves attīstīšanā un popularizēšanā. 

 

3.6. Biedrības, nodibinājumi 
 
3.6.1. Biedrība “Galēnu pagasta sieviešu sociāli – ekonomisko aktivitāšu centrs “Mozaīka”” 
 

Sieviešu iniciatīvas grupa Galēnu pagastā savu darbību ir uzsākusi jau 1998. gadā . 2001. gada 

12 .janvārī tika nodibināta sabiedriskā organizācija “Galēnu pagasta sieviešu sociāli – ekonomisko 

aktivitāšu centrs “Mozaīka”. 2005.gadā organizācija ir pārreăistrējusies par biedrību. 

Pastāvēšanas gadu laikā “Mozaīka” ir organizējusi daudzas un dažādas aktivitātes. Kā viena 

no būtiskākajām aktivitātēm ir sieviešu izglītošana – ir organizēti kursi gan floristikā, gan biznesa 

plānu un projektu izstrādē, gan angĜu valodas apgūšana, ir bijuši semināri un lekcijas psiholoăijā, 

tautas dziedniecībā, medicīnā, vecu iedzīvotāju sociālajā aprūpē, praktiskās nodarbības 

kosmetoloăijā, stila mākslā u.t.t. Nozīmīgs darbības virziens ir labdarība – Ziemassvētku laikā 

organizējām labdarības akcijas, kuru laikā tika vākti apăērbi, apavi, rotaĜlietas maznodrošinātajiem 

pagasta iedzīvotājiem, arī citā laikā cenšamies palīdzēt tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. 

Tāpat “Mozaīka” piedalās arī pagasta kultūras dzīvē – organizē ăimeĦu atpūtas vakarus, 

floristikas, rokdarbu, ziedu izstādes. 

     Nozīmīgākās biedrības “Mozaīka” p ēdējo gadu aktivitātes ir: 

• projekta “Veco Ĝaužu sociālās mājas “Rudenāji” izveidošana Galēnu pagastā” realizācija 

2002. - 2003.gadā. Projekts ir realizēts ar Nīderlandes Sadarbības fondu Centrāl- un 

Austrumeiropai (finansējums EUR 19500) un Galēnu pagasta padomes (finansējums Ls 

1760 ) atbalstu . Projekta realizācijas rezultātā  ir izremontēta ciema vecās ambulances ēka 

un tajā iekārtota sociālā māja veciem un vientuĜiem pensionāriem. Pašlaik sociālo māju par 

savām mājām sauc 9 pensionāri, viĦus aprūpē divas sociālās aprūpētājas. Visas izmaksas, 

kas saistītas ar mājas uzturēšanu un iedzīvotāju aprūpi, sedz RiebiĦu novada dome (kopš 

2004. gada novembra Galēnu pagasts ietilpst RiebiĦu novada sastāvā). 

• „Biedrības „Galēnu pagasta sieviešu sociāli – ekonomisko aktivitāšu centrs „Mozaīka”” 

kapacitātes paaugstināšana ESF pasākumu ieviešanai”, 2006. gads. Finansētājs – Eiropas 

Sociālais fonds un Latvijas valsts. Kopējā finansējuma summa Ls 4384,45. 

• „Nāc un piedalies!”, finansētājs – ĪUMSIL sekretariāts. Kopējā finansējuma summa Ls 

1982,90. 
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3.6.2. Galēnu kultūrvēstures biedrība 
 

Galēnu kultūrvēstures biedrība dibināta 2007. gada 9. martā. 

Biedrības mērėis: 

Saglabāt un popularizēt Galēnu novada kultūras mantojumu. 

Biedrības uzdevumi: 

• Novada kultūras tradīciju apzināšana; 

• Izcilāko novadnieku apzināšana; 

• Kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšana, saglabāšana, atjaunošana un popularizēšana; 

• Sabiedrības izglītošana; 

• Pieaugušo tālākizglītības veicināšana; 

• Bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana; 

• Starpetniskā dialoga veicināšana. 

Galvenās biedrības aktivitātes ir dzejnieka R. Mūka piemiĦas iemūžināšana – ziedojumu 

vākšana, pieminekĜa izgatavošana un uzstādīšana, atklāšanas pasākuma organizēšana; Galēnu 

kultūrvēstures materiālu apzināšana un vākšana; kultūrvēsturisku pasākumu organizēšana. 

Realizētie un pašlaik realizējamie projekti: 

• R. Mūkam veltītā skolēnu jaunrades darbu konkursa organizēšana 2007./2008.m.g. – 

KKF finansējums Ls 300. 

• „Galēnu kultūrvēstures biedrība – RiebiĦu novada iedzīvotāju izglītībai un kultūrai”, 

EEZ un Norvēăijas finanšu instrumenta finansējums EUR 9000 (projekts turpinās). 

• RiebiĦu novada skolēnu vides nometne „ZaĜā Pēda 2008”, LVAF finansējums Ls 3000. 

• R. Mūkam veltītā skolēnu jaunrades darbu konkursa organizēšana 2008./2009.m.g. – 

saĦemts KKF finansējums Ls 500.  

 
3.6.3. Biedrība „Anemone” 
 
Organizācijas pilns nosaukums un adrese: 

Rušonas pagasta sieviešu klubs “ANEMONE” 

PreiĜu raj., RiebiĦu novads, Rušonas pag., Aglonas iela 2; 

Telefona Nr.: 65326006; 

E-pasts: rusona@axel.lv 

Mērėi:  

• Sociālās mājas un atbalsta centra izveide; 

• Vecu un slimu cilvēku aprūpe; 

• Mazturīgo ăimeĦu atbalstīšana un palīdzības sniegšana; 
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• Vides aizsardzība un vēsturisku objektu apzināšana, sakopšana; 

• Veselīga dzīvesveida uzturēšana sabiedrībā; 

• Lauku sieviešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē; 

• Bērnu un jauniešu interešu aizstāvēšana. 

Uzdevumi: 

• Izplatīt informāciju par organizācijas darbību, mērėiem, pasākumiem; 

• Organizēt seminārus, sarīkojumus, sporta sacensības, labdarības un ar sociālo sfēru 

saistītus pasākumus; 

• Apzināt finansu un citus resursus; 

• Sniegt morālu palīdzību; 

• Veselīga dzīvesveida uzturēšana sabiedrībā un tam paredzēto pasākumu veikšana; 

• Celt pašapziĦu. 

Organizācijas galvenie sasniegumi 

• Galvenais tās sasniegums ir tās izveidošana un darbības  uzsākšana. 

• Labdarības pasākums Ziemassvētkos mazturīgajām un daudzbērnu ăimenēm. 

Organizācijas finansējums un  budžets:  

• Budžetu sastāda biedru naudas,  

Organizācijas ienākumu avoti: 

• Biedru naudas; 

• No projektu realizācijas gūtie ienākumi; 

• Ziedojumi; 

• Citi. 

Organizācijas galvenie izdevumu posteĦi:  

• Labdarības pasākumiem 

Kopš 2001. gada 22. februāra PreiĜu rajona, Rušonas pagasta pašvaldības teritorijā reăistrēta 

un aktīvi darbojas NVO Rušonas pagasta sieviešu klubs „Anemone”. Par kluba simboliku izvēlēts –

Anemones zieds. Uz šo brīdi klubā darbojas 36 sievietes. Realizējušas Nodarbinātības Valsts 

aăentūras subsidēto darbavietu projektu. 

NVO Rušonas pagasta sieviešu kluba „Anemone” mērėi ir sociālās mājas un aprūpes centra 

izveide, vecu un slimu cilvēku aprūpe, mazturīgo ăimeĦu atbalstīšana un palīdzības sniegšana, 

vides aizsardzība un vēsturisku objektu apzināšana, sakopšana, veselīga dzīvesveida uzturēšana 

sabiedrībā, lauku sieviešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē, bērnu un jauniešu interešu 

aizstāvēšana u.c Mērėu īstenošanai tiek rīkoti semināri, kursi, labdarības pasākumi, lekcijas, 

informācijas dienas, pagasta sakopšanas talkas un pasākumi, sporta un kultūras pasākumi, 

ekskursijas.  
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2003. gada nogalē dibināja jaunu uzĦēmumu – Sociālās aprūpes centru “Rušona”, kurš tika 

izveidots pateicoties projekta ”Sociālās aprūpes centru “Rušona” izveide”  atbalstam. UzĦēmumā 

tiek veikti sociālās aprūpes pakalpojumi, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, 

kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma un funkcionālo traucējumu dēĜ. Pašlaik aprūpes 

centrā ir 15 aprūpējamās personas, ir plānots paplašināt aprūpes centra telpas, tāpēc tiek remontētas 

telpas, kurās jau no 2004.gada augusta uzĦēma 30 personas.   

 

3.6.4. Biedrība „SīĜukalna Gundegas” 
 

Mērėi un uzdevumi: 

• Labdarība; 

• Harmoniska ăimenes kopšana un popularizēšana; 

• Sieviešu pašapziĦas celšana, pašizglītošanās; 

• Tālākās izglītības iespēju paplašināšana; 

• Sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts; 

• Sieviešu tiesību aizsardzība un bērnu tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un 

atbalsts; 

• Pieredzes apmaiĦa. 

Sasniegumi: 

• 2005. – 2007. g. Projekta „Lauku iedzīvotāju mājamatnieku apmācības un konsultācijas 

komercdarbības uzsākšanai” realizēšana; 

• 2007. – 2008. g. Piedalīšanās projektā „PreiĜu rajona iedzīvotāju motivēšana dalībai valsts 

sociāli ekonomiskajos procesos”; 

• Labdarības Ziemassvētku pasākumu organizēšana trūcīgajiem SīĜukalna pagasta 

iedzīvotājiem; 

• Annas dienas pasākuma organizēšana Annām. 

Finansējums no biedru naudām. 

 

3.6.5. Pensionāru biedr ība „SīĜukalna Zilais lakatiĦš” 
 

Biedrība dibināta 2006. gada 9. februārī. 

Biedrības mērėi:  

• Sadarbība ar rajona, novada pašvaldībām; 

• Sadarbība ar citām NVO pagasta un novada teritorijā; 

• Pensionāru līdzdalības veicināšana sociālo jautājumu risināšanai un brīvā laika pavadīšanai; 

• Pensionāru garīgās dzīves pilnveidošana. 
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Galvenās biedrības aktivitātes: 

• Piedalīšanās Latgales Zonas pensionāru apvienības rīkotajos semināros un konferencēs; 

• Sadarbībā ar biedrību „PreiĜu rajona partnerība” un Nīderlandes fondu KNHM projektu 

konkursu „Bez komunikācijas nav sadarbības” izstrādāts projekts „Veselībai un možumam – 

lai pietrūkst laika novecot”; 

• Realizēts projekts „Dators NVO darbam”; 

• Pagasta pensionāru atpūtas pasākumu rīkošana. 

Finansējums no biedru naudām. 

 

3.6.6. Mednieku kolektīvi 
 

RiebiĦu novadā ir nodibināti 10 mednieku kolektīvi (SīĜukalnā 2; Galēnos 1; Stabulniekos 1; 

SilajāĦos 1; RiebiĦos 1; Rušonā 4 kolektīvi) 

 

 3.6.7. Rušonas pagasta ezeru un dabas ainavas apsaimniekošanas biedrība 
 

Rušonas pagasta ezeru un dabas ainavas apsaimniekošanas biedrība izveidota 2004. gadā. 

Biedrībā var iestāties jebkurš cilvēks, kam nav vienaldzīga attieksme pret apkārtējo vidi. Biedrības 

mērėis ir - videi draudzīgas ilgtspējīgas un līdzsvarotas zivsaimniecības attīstības projekta izveide 

ezeru un upju apsaimniekošanā. 

Biedrības kompetencē būtu sadarbības nodrošināšana ar Valsts inspekciju, policiju, 

zemessardzi. Jautājumu risināšana , kas saistīti ar zvejas kontroli, zivju resursu atjaunošanu, ezeru 

aizsardzību pret nelikumīgu zvejniecību, dažādu finansējumu piesaistei no fondiem. Zivju lomu, tai 

skaitā – makšėernieku lomu uzskaite. Prasību izstrādāšana un to ievērošanas kontrole sakarā ar 

motorlaivu, peldošo līdzekĜu izmantošanu ezerā. Ezera un piekrastes antropogēnās slodzes ietekmes 

kontrole. Visas dokumentācijas vešana un kārtošana, apmācību organizēšana pagasta iedzīvotājiem, 

jautājumos , kas saistīti ar dabas aizsardzības problēmām.  

 RiebiĦu novada attīstības programmā tuvākajiem gadiem, ir noteiktas aktivitātes: 

• zivsaimniecības nozares izpēte un attīstības programmas izstrāde, kurā tiks paredzēti visi 

tās etapi no zivju nozvejas līdz pārstrādei un realizācijai, 

• eksportspējīgas produkcijas ražošana (zandarta fileja, zuši , vēži, foreles u.c., 

produkcija). 

Nopietna pieeja zivsaimniecībai un nozares attīstības programmas izstrādei Ĝautu pilnīgāk un 

efektīvāk izmantot vietējos dabas resursus, tāpēc tiks veikta: 

• pagasta ezeru intensīva apsaimniekošana; 

• zivju krājumu palielināšana, uzlabojot to kvalitāti; 
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• racionālāka zivju resursu izmantošana; 

• jaunu darba vietu radīšana, nozaru un tehnoloăiju attīstība; 

• sadarbība ar citiem pagastiem un rajoniem ,izveidojot kopīgus uzĦēmumus; 

• ezeru reālā stāvokĜa izpēte un pareiza attīstības plānošana; 

• priekšnoteikumu veidošana lauku tūrismam; 

• pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpju apsekošana un apsaimniekošanas plānu izstrāde. 

Nopietni pie šiem jautājumiem pagastā strādā zemnieku saimniecība “Silmalas”, kas 

nodarbojas ar zivju rūpniecisko nozveju Rušonas ezerā. Saimniecība ir noslēgusi rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līgumu ar Rušonas pagasta padomi par tiesībām zvejot Rušonas ezerā. 

Dzīvojot un strādājot ezera krastā ir sakopta un labiekārtota īpašumam piederošā krastmala. 

Taču tādu cilvēku ir maz, kas būtu ieinteresēti darboties un ieguldīt savus līdzekĜus. 

Tāpēc “Rušonas pagasta ezeru un dabas ainavas apsaimniekošanas biedrība” ir apĦēmusies 

veikt šo darbu brīvprātīgi, RiebiĦu novada dome atbalsta biedrības aktivitātes un piešėīra 

līdzfinansējumu pašvaldības pilnvaroto personu algošanai, kuras veiks zivju resursu pārraudzību.  

 

 

3.7. Reliăija 
 

Līdzīgi kā daudzviet Latgalē, arī RiebiĦu novadā var iepazīties ar nozīmīgāko reliăisko 

konfesiju dievnamiem. Novada teritorijā ir 4 katoĜu baznīcas: RiebiĦu Sv. Franciska katoĜu baznīca, 

PieniĦu Sv. Jezus Sirds katoĜu baznīca, Rušonas Sv. MiėeĜa Romas katoĜu baznīca, Vidsmuižas 

Svētā Gara Romas katoĜu baznīca. RiebiĦu dievnams celts no šėeltiem akmeĦiem. Stūros, dzegās un 

torĦos sarkani kieăeĜi. Tā atrodas FeimaĦu upes krastā, pašā RiebiĦu centrā. RiebiĦu Sv. Franciska 

katoĜu baznīca ir raksturīgs piemērs 19.-20. gadsimta mijas reăionālās arhitektūras tradīcijām. 

Funkcionāli risinātās askētiskās iekštelpas apvienotas ar glezniecisku, koloristiski variētu fasāžu 

risinājumu, kur izmantoti arī neogotikas elementi. RiebiĦu dievnams ir tipisks paraugs provinces 

baznīcu celtniecībai un apdarei 19.-20. gadsimtu mijā. Vidsmuižas baznīca ir celta no šėeltiem 

akmeĦiem ar diviem sarkanu ėieăeĜu torĦiem. Jumts cinka skārda ar mazu tornīti virs sakristejas. 

Grīda no cementa flīzēm, bet griesti no koka, loka velvē veidoti un apmesti. Baznīcā trīs altāri. 

Lielais altāris ir divu stāvu – augšā un apakšā. Visi altāri ir no koka. Tāpat no koka ir ambons. 

Presbiterija abās pusēs sakristejas. Dievnamā plašas kora telpas ar ērăelēm. PieniĦu baznīca ir 

pievilcīga un patīkama. Ir trīs altāri un trīs navas. Vidējā navā lokveidoti griesti, bet sānējās navās 

lēzeni. Grīda no krāsainām flīzēm. Katrā pusē trīs mūra pīlāri, uz ko balstās baznīcas virsbūves 

smagums. Lielajā altārī ir Vissv. Jēzus Sirds statuja. Rušonas baznīca ir 18. - 19. gadsimta 

arhitektūras piemineklis. 
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RiebiĦu baznīca 

1894. gada 1. augustā par RiebiĦu draudzes prāvestu tika iecelts Dominīks Andrekuss, kas 

RiebiĦos kalpoja līdz dzīves norietam. RiebiĦos ieradās 67 gadu vecumā. Te bija vairāk nekā 100 

gadus veca koka baznīca ar nabadzīgu inventāru - prāvests nolēma uzcelt jaunu mūra dievnamu. 

Tādas ieceres jau bija piepildījuši citi tautieši - lietuviešu izcelsmes garīdznieki Ciskādos, Stirnienē, 

Nīdermuižā, kā arī citur. RiebiĦu draudzē bija ap 1300 locekĜu, bija vajadzīga arī palīdzība. Prāvests 

nekavējoties uzsāka līdzekĜu vākšanu baznīcas celtniecībai par paraugu Ħemdams plānu no 

Nīdermuižas baznīcas ar nelielām izmaiĦām. ViĦu atbalstīja arī PreiĜu un Galēnu draudžu locekĜi, 

sevišėi PieniĦu novads, kura mežos atĜāva sagatavot kokmateriālus. Būvniecībai izvēlējās skaistu 

vietu uz Feimankas krasta. Darbus vadīja pats prāvests, tajos aktīvi piedalījušies draudzes locekĜi. 

Jau mirusī katehēte Antonija Ăībele stāstīja, ka viĦas tēvs, būdams ap 11 gadus vecs, mātes sūtīts, 

piedalījies celtniecībā, viĦam tika uzticēts pajūgs ar lielu mucu ūdens pievešanai. Kad talcinieks 

iebraucis upē, tikai tad sācis domāt, kā ūdeni pasmelt bez spaiĦa - atgriezties tukšā bijis kauns. 

Novilcis zābaciĦu, ar to smēlis un lējis. Kad muca bijusi pilna, tikai tad varējis braukt baznīcas 

kalnā. Par zēna izdarībām kāds pastāstījis prāvestam un viĦš atjautīgo puišeĜi apmīĜojis un apveltījis 

ar kliĦăeru virteni.  

1901. gadā piemeklējis ugunsgrēks, no kura tikko izglābies; laikam bijusi Ĝaunprātīga 

dedzināšana, bojā gājis daudz būvmateriālu, sarūpētu jaunceĜamajai baznīcai. Neskatoties uz 

grūtībām, dievnams tomēr uzcelts.  

1906. gadā prāvests D. Andrekuss sarīkoja vērenīgu savas priesterības 50 gadu jubileju - 

apsveikuši visi tā laika Latgales pazīstamākie kultūras darbinieki, garīdznieki, ticīgie un daudzi tāli 

ciemiĦi no Pēterpils. Sevišės prieks jubilāram bijis, ka viĦu pulkā arī jau minētie četri priesteri, 

kuriem palīdzēja mācīties. Sadzīvē prāvests bijis laipns, Ĝoti viesmīlīgs un dzirkstoša humora 

pārpilns, bet dievnamā - nopietns garīdznieks, labs sprediėotājs un īsts dvēseĜu gans. Mira 1908. 

gada 15. janvārī, izvadīšanā piedalījās daudzi ticīgie, novada darbinieki, Latgales, Pēterpils un 

Lietuvas garīdznieki. Apbedīts draudzes kapsētā. Lai pagājuši jau 100 gadi, atdusas vietā uz akmens 

pamatnes stāv čuguna krusts, ko aptvēris eĦăelis, lasāms uzraksts: "Ks. Andrekuss". Pirms 100 

gadiem Jelgavā izdotajā laikrakstā "Zemkopis" nodaĜā "ZiĦas no Latgales" sakarā ar prāvesta nāvi 

rakstīts: "Visu savu garo mūžu viĦš nodzīvojis starp latviešiem Latgalē, pārceĜodams no vienas 

draudzes uz otru. No jaunības līdz sirmam vecumam viĦš bija un palika latviešu atmodas 

veicinātājs".2 

  

 
 
 
 
                                                 
2 RiebiĦu baznīca. Pieejams : http://paxvobis.lv/riebini/ 
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25. attēls. RiebiĦu Sv. Franciska katoĜu baznīca – iekšskats3 
 
PieniĦu baznīca 
 

Senā PreiĜu fili ālbaznīca PieniĦos celta 1806. gadā. Šo veco koka kapelu par saviem 

līdzekĜiem cēlis grāfs I. Borhs. 1807. gādā tā ieguva indultu un ir bijusi veltīta sv. Jura godam. 

Tiesa gan vēlāk aizbildĦi tikuši apmainīti un uzticēti sv. Annai un Joahimam. Šī vecā fili ālbaznīca ir 

8 asis gara, 4 asis plata un 2 asis augsta, uz akmeĦu pamata, dēlīšu jumtu un no ārpuses apšūta ar 

dēĜiem. Ieejas priekšā (galā) mazs lievenis uz diviem stabiem. Otras durvis kapličā ir no sāniem un 

trešās no ăērbkambara. Kapelā ir nelielas kora telpas. Šīs kora telpas tāpat balstījās uz koka stabiem. 

Kapelā bija viens altāris, zem tā pagrabs ar trim nišām. Nišās mirušie. I pasaules karā divas uzlauza 

un mirušo kaulus apbedīja ārpus baznīcas. Trešā ir neskarta. PieneĦu kapliču visu pastāvēšanas 

laiku apkalpoja priesteri no PreiĜu draudzes. PieneĦu draudzes arhīvā ir uzglabājušās metrikas poĜu 

valodā: laulības 1827.—1833. g, dzimšanas 1827.—1833. g. 1818. g. grāmatā rakstīts, ka Pieneni ir 

draudze, bet ar 1822. g. draudzes vārds pazūd un atkal raksta tikai PreiĜu fili āles vārdu. No senām 

metriku grāmatām redzams, ka 6 gadi Pienēnus apkalpo PreiĜu kurators Jāzeps Kuncevičs. ViĦš 

pastāvīgi ir dzīvojis PreiĜos. Tikai pa svētdienām izbraucis noturēt dievkalpojumus PieniĦos. Pēc 

dievkalpojuma turpat laulājis un kristījis. Spriežot pēc Vitebskas guberĦas valdes aktīm, kapela jau 

1867. gadā bijusi tik novecojusi, ka ērăeĜu luktas nav vairs apstaigājamas un tanī noturēt 

                                                 
3 http://paxvobis.lv/riebini/ 
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dievkalpojumus ir bijis bīstami. Pēc akta ziĦām, dievkalpojumus atĜāva noturēti tikai vienreiz gadā, 

23. aprīlī, kapelas patrona Sv. Jura dienā. 

1905. gadā PreiĜu draudzes prāvests Pēteris Bružas šo kapelu izremontēja un piebūvēja tai 

sakristeju ar atsevišėu ieeju kapelā. 1922. g., sadalot PieneĦu muižu, PieneĦu fili ālbaznīcai piešėīra 

16,7 ha zemes. No tās derīgas zemes bija tikai 6 ha. Pārējā ietilpa ezers ar tam piegulstošo purvu. 

Uz šīs zemes bija veca mūra ēka — vecais muižas brūzis, 16 asis garš un 6 asis plats. 1933. g. 15. II 

ar rakstu Nr. 1354 Rīgas arhibīskaps A. Springovičs nodibina pastāvīgu PieneĦu draudzi. Tā 

komplektējās no PreiĜu draudzes 43 apdzīvotām vietām, Rudzātu draudzes 11 apdzīvotām vietām 

un RiebiĦu draudzes 2 apdzīvotām vietām. Par jaunās draudzes prāvestu arhibīskaps 1932. g. 3. VI 

bija iecēlis Antonu Lapotenoku. ViĦš šajā draudzē strādāja līdz 1934. g. 9. augustam. Lapotenoks 

uzbūvēja dzīvojamo māju 7X4 asis ar trijām istabām un ėēėi apakšstāvā un 4 istabām augšstāvā. 

Tad vēl viĦš uzbūvēja saimniecības ēkas: klēti, šėūni, kūti un pagrabu. A. Lapotenoku pārcēla uz 

citu draudzi un viĦa vietā par prāvestu iecēla Jāni Kiselevski, kas ieradās savā darbavietā 1934. g. 

16. augustā. 1936. g. arhibīskaps A. Springovičs uzdeva prāvestam. J. Kiselevskim uzbūvēt 

PieniĦos jaunu baznīcu. Pēc šīs pavēles saĦemšanas prāvests griezās pie PreiĜu būvtehniėa, kas 

sastādīja baznīcas būvplānu. Šo plānu 1936. g. 20. aprīlī apstiprināja arhibīskapa kūrija. Tā paša 

gada 22. aprīlī projektu caurskatīja Būvniecības pārvalde, piedaloties tās priekšniekam inženierim 

P. Mizītim un arhitektam O. Krauzem. Pēdīgi 1936. g. 30. maijā to apstiprināja Ministru kabinets 

un parakstīja Valsts Kancelejas direktors D. Rudzītis. Vieta baznīcas celšanai bija minētā mūra ēka 

ezera krastā. Ar šīs ēkas nojaukšanu radās vajadzīgie akmeĦi pamatiem. Draudzes locekĜi 

pašaizliedzīgi palīdzēja ar naudu un piedalījās darbā: veda granti, akmeĦus, cementu no ViĜānu 

stacijas, kas vagoniem pienāca no Rīgas. Tāpat raka pamatus un veica citus darbus. Drīz baznīcai 

pamati bija iemūrēti: garums 31,1 m, platums 16,1 m. 1936. g. 26. jūlij ā, sv. Annas dienā, iesvētīja 

PieneĦu baznīcas pamatus. To izdarīja arhibīskapa uzdevumā Galēnu prāvests P. Bružas, asistējot 

PreiĜu prāvestam P. Apšiniekam, RiebiĦu prāvestam V. Juško, draudzes prāv. J. Kiselevskim un 

garīgā semināra audzēknim J. Pavilonim. Klāt bija būvdarbu vadītājs Ansis Puėītis un daudz svētku 

dalībnieku. Pēc tam sākās smagie būvdarbi. Baznīca celta no cementa ėieăeĜiem ar vienu torni, 

skārda jumtu, gotiskā stilā. 1939. g. 22. oktobrī galvenie būvdarbi bija pabeigti. Baznīcu iesvētīja 

un nodeva draudzes lietošanai prāvests P. Bružas no Galēniem, klātesot priesteriem, svinību 

viesiem un daudziem ticīgajiem. 

1948. g. 5. un 6. septembrī PieniĦu draudzē notika kanoniskā vizitācija, ko izdarīja Rīgas 

Metropolīta palīgbīskaps K. DuĜbinskis. Reizē notika baznīcas lielā altāra konsekrācija. Šajās 

svinībās pats baznīcas cēlējs prāvests J. Kiselevskis nevarēja piedalīties, jo atradās Rīgā slimnīcā. 

Svinību ceremoniju vadīja PreiĜu dekāns J. Kiselis un Galēnu prāvests B. Grišāns. Baznīca ir veltīta 

Jēzus Sirds godam un sv. Annas aizbildībai. Altārī tika ievietotas svēto mocekĜu Vita, Kozmas, 
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Aleksandra un Viktora relikvijas. Šajā gadījumā bīskaps izdalīja Iestiprināšanas Sakramentu 522 

cilvēkiem. 

No draudzes cēlušies priesteri: Aloizs Anspoks, lic. iur., Nikodēms Turks, T. Filips O. M. C. 

Draudzē ir 9 kapsētas: PieniĦu, Baibu, Lakausku, Aizupiešu, Betišėu, Anspoku, Smelteru, Ōrīšu un 

SkuteĜu. Visās kapsētās izĦemot PieniĦu un Baibu kapus ir kapličas. 

Baznīcā ved trīs durvis: galā, labajos sānos un sakristejā. Baznīca ir pievilcīga un patīkama. 

Ir trīs altāri un trīs navas. Vidējā navā lokveidoti griesti, bet sānējās navās lēzeni. Grīda no 

krāsainām flīzēm. Katrā pusē trīs mūra pīlāri, uz ko balstās baznīcas virsbūves smagums. Lielajā 

altārī ir Vissv. Jēzus Sirds statuja. Statujas kreisajā pusē sv. Annas, bet labajā pusē sv. Aloiza 

glezna (mākslinieces Peilānes darbs). Sānu altāros kreisajā pusē Jaunavas Marijas Sirds, bet labajā 

pusē sv. Jadvigas glezna (mākslinieka Glaudāna darbi). Visi trīs altāri ozolkoka, gotiskā stilā 

(galdnieka Medvedjeva veidojums). Šī paša galdnieka veidota ambona. KrustaceĜa bildes ăipša 

veidojums (mākslinieka Sidraba darbs). Jauni baznīcas soli. Katrā pusē 4 logi, pa daĜai krāsainiem 

stikliem. Pie ieejas kreisajā pusē baznīcas piederumu noliktava, bet labajā — trepes uz kora telpām. 

ĒrăeĜu nav, tikai harmonijs. Ejot tālāk baznīcā, kreisajā pusē akmens ūdens trauks. Tas pārnests no 

vecās baznīcas. Labajā pusē ūdens trauku rokās tur eĦăelis. Virs abiem ūdens traukiem krucifiksi. 

Procesijas gājienam ir krucifikss, baldahīns un vairāki karogi. No vecās baznīcas palikuši 2 

procesijas feretroni, Ĝoti vienkārši. Presbiterija abās pusēs sakristejas un virs tām noliktavas telpas. 

Presbiterija daĜa lokā būvēta un to no baznīcas atdala dzelzs dievgalds. Tāpat visu logu rāmji no 

dzelzs. Baznīcas fasāde ir augsts kvadrātveidīgs tornis ar zvaniem, Tornim sānos mazi tornīši ar 

krustiem virsū. Baznīcas dārzam ap kārt koka žogs baltu ėieăeĜu stabiĦos. Tādi paši stabiĦi pie 

ieejas vārtiem. Pie ieejas dārzā kreisajā pusē vecās baznīcas dzelzs krusts iemūrēts akmens pamatā. 

Tas ir senu amatnieku darbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. attēls PieniĦu Sv. Jezus Sirds katoĜu baznīca4 

                                                 
4 http://paxvobis.lv/pienini/htm/x_info.htm 
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PieniĦu draudzē kalpojošie priesteri: 

Jānis Kiselevskis. Dzimis 1904. gadā Rēzeknes rajona Dorotpolē, Pušas draudzē. Latvietis. Garīgo 

izglītību ieguvis Rīgas arhidiecēzes Teoloăijas augstskolā un Rīgas Universitātes Romas katoĜu 

teoloăijas augstskolā. Seminārā iestājās 1925. gadā. Par priesteri no arhibīskapa A. Springoviča 

rokām iesvētīts 1931. gada 22. martā Rīgā, sv. Jēkaba katedrālē. Primīcijas dievkalpojums notika 

1931. gada 6. aprīlī Pušas Rom.-kat. draudzes baznīcā. 

Pēc iesvētībām nepilnu gadu viĦš kalpo kā Rēzeknes un vēlāk kā Krāslavas draudzes vikārs. No 

1932. g. līdz 1934. gadam darbojas Izvaltas draudzē un no 1934. gada 8. jūlija uzsāk savu 

priesterisko kalpojumu PieniĦu Rom.- kat. Draudzē un te pavada visu savu mūžu. Uz viĦa pleciem 

gulstās jaunās baznīcas celtniecība; pastorālais darbs un jaunās draudzes veidošana, kā arī nežēlīgas 

padomju varas vajāšanas. Miris 1982. gada 11. janvārī. Apbedīts Baibu kapsētā.  

Antons Lopatenoks. Dzimis 1907. gada 10. jūnijā Pasienes draudzē. Baltkrievs. Mācījies Ludzas 

valsts baltkrievu vidusskolā (līdz 1925. gadam), Rīgas Garīgajā seminārā .5 

 

Rušonas baznīca 
 
 Rušonas baznīcu un klosteri ceĜ dominikāĦu mūki 18.gs. otrajā pusē. Tā ir laukakmeĦu un 

daĜēji ėieăeĜu mūra trīs jomu halles tipa garenbūve ar centrālo, frontālo zvanu torni virs galvenās 

ieejas. Kvadrātveida tornis ar četrām ailēm pret katru debess pusi vaiĦagots ar nelielu piramidālo 

smaili. Būvapjoma uzbūve Ĝoti vienkārša, pat askētiska: taisnstūra apjoms bez kādām izbūvēm, ar 

slēgtu divstāvu priekštelpu, kuru no trīs jomu lūgšanu telpas atdala smaga mūra siena ar trīs 

pusaploces arkām otrā stāva līmenī. Lūgšanu telpas centrālais joms noslēdzas ar altāra nišu, kur 

sākotnēji atradās barokālās formās celts zems mūra altāris, ko balstīja divi pāri dorisku kolonnu ar 

izliektu virsdzegu. Virs zemākā altāra, visas telpas augstumā, atradās otrais altāra stāvs divu 

kolonnu portika ierāmējumā. (Tas skatāms tikai 1920.gada fotoattēlos.) Aiz altāra nišas atradās 

slēgta presbiterija telpa, uz kuru varēja tikt tikai caur sānu ăērbkambariem, kas no abām pusēm 

piekĜāvās altāra nišai. Liels baznīcas remonts notika 1939. – 1940.gadā. Iekštelpas tika pamatīgi 

atjaunotas: izveidojot vienotu centrālā altāra telpu zuda arī senākais mūra altāris, interjera apdare 

ieguva klasicisma stila iezīmes. Tomēr izteikti askētiska fasāžu apdare – lēzenie sienu stūru pilastri, 

dzegu profilējums, kolonnu veidojums, bet galvenais plāna vienkāršība, kur sienu biezums vietām 

sasniedz 1,40 m, smagnējie mazi logi ar segmentveida pārsedzi, nišu un ailu proporcijas liek domāt, 

ka tā ir drīzāk viduslaiku arhitektūra, nevis klasicisma laika būve. Baznīcā atrodas: glezna “Kristus 

Augšāmcelšanās” (19.gs. 1.p.), feretrons ar gleznām “Sv. Tekla” un “Sv. Juris” (19.gs. 1.p.), 

                                                 
5 http://paxvobis.lv/pienini/htm/x_info.htm 
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litogrāfija “Sv. Jāzeps ar Kristus Bērnu” (19.gs.v. S.Legrāns) un divi kokgriezuma krucifiksi 

(19.gs.). Aiz baznīcas atrodas divstāvu klostera ēka, kas ilgu laiku ir avārijas stāvoklī.  

 Objekts ir Latvijas valsts un Eiropas kultūras mantojums. 

 Valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Rušonas baznīcas apbūve” ietilpst pati baznīca, 

klosteris un žogs. 

 Pēdējos gados Rušonas baznīcā un klosterī veikti nopietni remontdarbi – tika nokrāsotas 

sienas, salabots jumts, pieliktas notekcaurules u.c. Lielāko daĜu no remontiem nepieciešamajiem 

līdzekĜiem piešėīra valsts, ko pārstāv Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija. 

 Pirmā Rušonas baznīca piederēja pie vecākajām Latgalē. Tā bija celta 16.gs. no koka. Jaunu 

koka baznīcu Rušonā uzcēla jezuīti 1677.gadā ar muižnieku Sokolovsku – Korabu atbalstu. Lai gan 

Rušonas draudze skaitījās jezuītu aprūpē, dažreiz tajā dzīvoja arī laicīgie garīdznieki. To liecina 

tiesas prāva starp prāvestu Miėeli Longinu un muižnieku Oskersku 1722.gadā, viĦi tiesājās zemes 

lietā par Bernānu sādžu. 1730.g. Rušonā ir prāvests Dombrovskis, un kuru šis muižnieks šauj, lai 

atĦemtu Bernānu ciema ražu. 

 Tajā pašā vietā, kur 16.gadsimtā stāvējusi koka baznīca. 1766.gadā Rušonā jaunu koka 

baznīcu uzbūvēja muižture Ieva Selicka. Pašreizējā Rušonas baznīca celta 1816.gadā no ėieăeĜiem 

par muižtures Ievas Selickas līdzekĜiem. 

 Baznīca ir ar vienu vidēji augstu torni. Tai ir taisnstūra forma, no ārpuses apmesta un balti 

nokrāsota. Jumts cinka skārda. Apkārt baznīcas dārzam akmeĦu mūra žogs. Galvenie vārti dzelzs, 

sarkanu ėieăeĜu stabos. Aiz žoga veca kapsēta ar kapu krustiem. Zem baznīcas ir pagrabi, kur 

apbedīti mūki. Baznīcas ieejas durvis ir no gala, sāniem un no presbiterija gala, pretī klosterim. 

Grīda ir no flīzēm, bet griesti mūra, velvē veidoti. Baznīca ir vienas navas celtne. Kora telpa balstās 

uz mūra pīlāriem. Ir tikai harmonijs, jo ērăeles sadegušas, kad tornī iespēris zibens. Baznīcā ir četri 

altāri. Lielajā altārī sv. MiėeĜa glezna, kas novēlēta šim un kam svin 40 stundu atlaidu svētkus 

29.septembrī. Otrajā altārī ir sv. Ursulas glezna, bet trešajā sv. Antona. Labajos sānos no 

presbiterija ir liela sv. Jura kapela ar svētā gleznu. Uz Jēzus Sirds gleznas redzama Rušonas 

baznīca, jo mākslinieks, kas gleznojis, bija cēlies no šīs draudzes. Sv. Kristofora un Kristus KaraĜa 

statujas atvestas no Jaunaglonas kapelas. Žirandoli baznīcai dāvājis ăenerālis Baško.  

 Draudzē ir 6 kapsētas. 

 Tagadējā baznīca ir celta 1816.gadā un ir veltīta ErceĦăelim Miėelim. Ir zināms, ka pirms 

tās šajā vietā stāvējusi vismaz viena koka baznīca, ko dibinājusi Ieva no Falkersamiem Selicka. 

1766. – 1832.g. Rušonas klosterī darbojās dominikāĦu mūki. 

 Rušonas ciematiĦš ir unikāla vieta PreiĜu rajonā. Sākotnēji – 18.gs. – 19.gs. I pusē tas 

atradās nozīmīgu transporta ceĜu krustojumā. Laikam ritot, šo ceĜu nozīmīgums samazinājās, tika 

uzcelti jauni, ērtāki ceĜi un dzelzceĜš. Apdzīvotās vietas izaugsme pārtrūka. Rezultātā mēs šodien 
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redzam iekonservētu 18.gs. ielu un apbūves izvietojuma struktūru, kur uz centrālās ass novietota 

muiža un baznīca. 

 Kad 1628. gadā Cēsu jezuīti no Rēzeknes devās uz Daugavpili, viĦi apstājās Rušonā. Te viĦi 

atrada, ka cilvēki piekopj pagāniskos rituālus un ved pagānisku dzīves veidu, kam nebija nekā 

kopēja ar kristīgo ticību. No jezuītiem pat slēpa “svētos kokus”, lai tos neizcirstu. No šī laika Cēsu 

jezuīti uzskatīja Rušonu par savu seno misiju vietu. Arī vēlāk draudzi un baznīcu izveidoja jezuīti 

no Daugavpils rezidences. 1757.gadā kā misionārs Rušonā ir jezuīts Francis Sebastinovičs. ViĦš arī 

bija Kastīrē 5 gadu par prāvestu. 

 1766.gadā Rušonā uz dzīvi apmetās dominikāĦi un tur nodibināja klosteri. Mūra klosteris 

atradās baznīcas tuvumā tūlīt aiz baznīcas dārza pretī prestbiterijam. Rušonas klostera vikarišts arī 

Rušonas draudzes garīgā aprūpe. Rušonas klosterim bija arī sava bibliotēka ar 151 grāmatu. No tām 

5 bija latviešu valodā, 4 eksemplāri MiėeĜa Rota “KatoĜu mācība” un 1 nezināma autora 

eksemplārs. (par šīm grāmatām 1840.g. 17. VI tika ziĦots MogiĜovas konsistorijai.) 1832. gadā 

Rušonas dominikāĦu klosteri slēdza. Baznīcu un draudzi nodeva laicīgo garīdznieku aprūpei. 

Metriku grāmatas tur bija vestas jau kopš 1750.gada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. attēls. Rušonas Sv. MiėeĜa Romas katoĜu baznīca 

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoĜu baznīca 

Pirmā Galēnu baznīca bija celta no koka 1743.gadā. Šo baznīcu cēlis grāfs Borhs par saviem 

līdzekĜiem. Baznīca pastāvēja vairāk nekā 160 gadu un tās lielums bija 245 m2. Jauno mūra baznīcu 

atĜāva celt tikai vecās koka baznīcas vietā. Tāpēc to nojauca, pārcēla aiz lielceĜa un tur no jauna 

uzbūvēja. Jaunās baznīcas celšanas laikā tā kalpoja kā pagaidu baznīca. TorĦa tad vairs tai nebija, 

tikai galā krusts. Pēc tam, kad bija uzbūvēta jauna baznīca, šī ēka kalpoja gan kā veikala telpas, gan 

kā zāle kora mēăinājumiem un kā izrāžu zāle. Pēc otrā pasaules kara tajā bija veikala telpas un tā 
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nodega 1945.gadā. Tagadējo mūra baznīcu cēla vecās koka baznīcas vietā prāvests StaĦislavs 

Žvegzda. ViĦš to uzcēla divu gadu laikā – no 1910.g. līdz 1912.g. 

Tautā ir nostāsti, ka vēl pirms šīs baznīcas Galēnos, bijusi maza kapela, kas atradusies pie 

presbiterija dārza labajā stūrī. Pierādījumu tam trūkst. Galēnos jezuītiem bija misiju punkts, kur 

dažreiz noturēja dievkalpojumu PreiĜu jezuīti. To apstiprina fakts, ka 1715.gadā kāds Galēnu 

zemnieks iet uz PreiĜiem pie misionāra – jezuīta, lai rastu sev garīgu mierinājumu.  Senos laikos 

Galēnu draudzei piederēja triju muižu Ĝaudis: Galēnu, Polkorones un Aleksandropoles.  

Tagadējo mūra baznīcu cēla vecās koka baznīcas vietā prāvests StaĦislavs Žvegzda. ViĦš to 

uzcēla divu gadu laikā – no 1910.g. līdz 1912.g. Baznīcu ceĜot, bija Ĝoti bargs muižnieks. ViĦš 

pieprasīja maksu pat par ūdeni un granti, ko lietoja būvēšanai. Tāpēc ūdeni zemnieki Ħēma no kāda 

avota un granti veda no tālienes. LīdzekĜus deva paši draudzes locekĜi. Lai baznīcu ātrāk uzceltu, tai 

grīda ir bez kāda pacēluma. Arī tāpēc, ka grants bija  pie muižnieka Ĝoti dārgi jāpērk. Tāpat torĦu 

būve sarauta un nav pilnīgi izveidota pēc plāna. Strādniekiem prāvests labi maksājis, tāpēc peĜĦas 

nolūkā darbos gājuši arī draudzes locekĜi. Pēc baznīcas uzcelšanas prāv. S.Žvegzda izbrauca uz 

Lietuvu. Arī jaunā baznīca, tāpat kā vecā, ir veltīta sv.Gara godam. 1914.gadā Galēnu jauno baznīcu 

konsekrēja metropolīts V.KĜučinskis. Svinībās baznīcas cēlējs pr.S.Žvergzda nepiedalījās “kā 

persona non granta metropolita priekšā”, kaut gan bija iebraucis Galēnos. 

Baznīca ir celta no šėeltiem akmeĦiem ar diviem sarkanu ėieăeĜu torĦiem. Jumts cinka 

skārda ar mazu tornīti virs sakristejas. Grīda no cementa flīzēm, bet griesti no koka, loka velvē 

veidoti un apmesti. To smagums balstās uz mūra pīlāriem, kas baznīcu sadala trijās navās.  

Baznīcā trīs altāri. Lielais altāris ir divu stāvu – augšā un apakšā. Tajā ir šādas gleznas: sv. 

Gara atnākšana virs apustuĜiem, sv. JāĦa kristītāja un sv. BērtuĜa apustuĜa. Labajā pusē sānu altārī ir 

Aglonas Dievmātes glezna. Tai priekša nolaižama Jaunavas Marijas debesīs uzĦemtās glezna. 

Otrajā sānu altārī ir sv. Jura un sv. Kazimira gleznas. Visi altāri no koka. Tāpat no koka ir ambons. 

Presbiterija abās pusēs sakristejas. Kreisajā pusē sakristejā ieeja no ārpuses, un šī sakristeja kalpo 

par baznīcas lietu noliktavu. Otrajā sakristejā glabājas liturăiskās drēbes un trauki. Tie visi ir 

iegādāti prāvesta B.Grišāna laikā. Pēc prāvesta P.Bružas nāves draudzes nevienprātības dēĜ iepriekš 

iegādātie aizgāja zudumā. Presbiteriju no baznīcas atdala koka dievgalds. Ir plašas kora telpas ar 

ērăelēm. Logu rāmji no dzelzs. Baznīcā vēl paturēti daži priekšmeti no vecās baznīcas: gleznas, 

lustra, procesijas krusts, ko 1907.gadā dāvinājusi Monika Apeinis.  
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28. attēls. Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoĜu baznīca - iekšskats6 

 

1920. gadā bīskaps A.Springovičs izvēlējās Galēnus par savu vasaras apmešanās vietu. Te 

viĦš 1920. gada 29.augustā iesvētīja pirmo priesteri savā dzīvē – Antonu OĜševski. 

Draudzes kapos ir apbedīti prāv. A.Punculis (kara kapos) un P.Bružas. Abiem ir kapu 

pieminekĜi. Uz Maltas-Trūpu kapsētā ir koka kapela. Tā celta salīdzinoši nesen un ir Ĝoti vienkārša: 

ap kapu krustu ierakti 6 stabi, kas apšūti ar dēĜiem. Virsū skaidu jumtiĦš. Pārējos kapos nekādu 

kapliču nav. 

Apkārt baznīcai ir zems mūra žogs ar dakstiĦu jumtu. Baznīcas vārti no dzelzs, sarkanos 

ėieăeĜu stabos. Pie presbiterija baznīcas dārza kreisajā stūrī ir no akmeĦiem  mūrēts zvanu tornis. 

Tas vēl palicis no vecās baznīcas laikiem. Zvanu tornī ir četri vara zvani. Viens no tiem 6 pudi, otrs 

3 pudi un pārējie divi pus puda smagi. Lielākie atlaidu svētki ir Vasaras svētkos (40 st.), Sv. JāĦa 

Kristītāja un sv. BērtuĜa Ap. Dienā.  1899.gadā draudzē bija 2335 vīrieši un 2328 sievietes. 

1939.gadā notika bīskapa J.Rancāna kanoniskā vizitācija. Sprediėi teica S.VaikuĜs. Zīmīgi, ka pēc 

bīskapa iebraukšanas, naktī lietus izskaloja pamatus goda vārtiem un tie apgāzās. Drīz pēc tam 

                                                 
6 http://paxvobis.lv/vidsmuiza/ 
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nomira prāvests P.Bružas (no 1859.g līdz 1863.g. prāvests bija S.Lupeiko un vikārs Antons 

Bortkevičs) . 

Novadā ir 6 vecticībnieku lūgšanu nami : Lomu vecticībnieku lūgšanu nams, Makarovkas 

vecticībnieku lūgšanu nams, Tišas vecticībnieku lūgšanu nams, SkangeĜu vecticībnieku lūgšanu 

nams, Kostigu vecticībnieku lūgšanu nams, VilciĦu vecticībnieku lūgšanu nams. Kā arī RiebiĦu Sv. 

Nikolaja pareizticīgo baznīca RiebiĦu pagasta teritorijā.  

 

 
3.8. Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe 

 

3.8.1. Veselības un sociālā aprūpe -nozares problēmas raksturojums 
 

Novadā ir zems iedzīvotāju dzīves līmenis, alkoholiska un citu atkarību problēma. Neveselīgs 

dzīves veids, nepilnvērtīgs uzturs, zems fizisko aktivitāšu līmenis. 

Sociālpsiholoăisko problēmu pieaugums – pesimisms, bezcerība, augsts pašnāvību līmenis. 

Ăimenes lomas nozīmes samazināšanās sabiedrībā – nepilnas ăimenes, uzskatu atšėirības, 

nesaskaĦas, nepilngadīgo māmiĦu skaits, nereăistrēto laulību skaits, vardarbība ăimenē. Pasliktinās 

demogrāfiskā situācija. Veidojas arvien vairāk sociālās atstumtās grupas. 

Bērnu neaizsargātība vecāku sociālo problēmu dēĜ. Sociālo pārmantotība no paaudzes uz 

paaudzi. Nelabvēlīgas sociālās vides ietekme uz bērna attīstību. Vecāku izglītības trūkums, kā arī 

kultūras un sadzīves iemaĦu trūkums. Jaunatnei darbavietu trūkums veicina darbaspējīgo cilvēku 

aizplūšanu uz ārzemēm un galvaspilsētu.  

32. tabula 

Mērėgrupa Kopējais skaits 
novadā 2008. 

gadā 

Sociālās 
atstumtības 

riskam pakĜautie 
Invalīdi 271 56 
Ilgstošie bezdarbnieki 540 225 
Pirmspensijas vecuma cilvēki 117 60 
Jaunieši ar zemu pamatprasmju līmeni 21 21 
Personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 4 4 
Vecāki pēc bērna kopšanas atvaĜinājuma 37 20 
VientuĜie vecāki 95 60 
Daudzbērnu ăimeĦu vecāki 150 89 
Etniskās minoritātes ar sociālās atstumtības riska 
pazīmēm 

265 190 

No alkohola un psihotropajām vielām atkarīgie 94 94 
Citas sociālās atstumtības riskam pakĜautās 
iedzīvotāju grupas(ilgstošie sociālās palīdzības 
saĦēmēji) 

71 71 

Kopā  1668 890 
 



 96 

• ĂimeĦu ar bērniem ienākumi vidēji ir zem valsts vidējā ienākumu līmeĦa. Visvairāk 

nabadzības un no tā izrietošajam sociālās atstumtības riskam ir pakĜautas ăimenes, kurās ir 

trīs un vairāk bērni (daudzbērnu ăimenes), kā arī nepilnās ăimenes un vienu vai vairākiem 

bērniem. Šo ăimeĦu zemie ienākumi neĜauj realizēt pieeju adekvātam mājoklim, t.i., 

samaksāt par īres platību un komunālajiem maksājumiem Bieži vien šīs ăimenes mitinās 

mazāk labiekārtotos dzīvokĜos vai dzīvokĜos, kuros platība uz ăimenes locekli ir mazāka kā 

vidēji valstī. Šai atstumtības riska grupai ir ierobežotas iespējas iekĜauties kultūras dzīvē, 

tāpat nav pietiekami attīstīti pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes pakalpojumi, kā rezultātā ir 

apgrūtināta vecāku iesaistīšanās darba tirgū.  

• Būtiska sociālās atstumtības riska grupa ir invalīdi. Šī sociālā grupa ir pakĜauta vairākiem 

riska faktoriem, kas lielā mērā ir atkarīgi no konkrētās invaliditātes veida. Invalīdiem ir 

grūtības saĦemt kvalitatīvu izglītību (t.sk., profesionālo un augstāko), jo lielākā daĜa visu 

pakāpju izglītības iestāžu nav pielāgotas personām ar funkcionālajiem traucējumiem. 

• Bērni un jaunieši ir iedzīvotāju grupa, kura ir visjūtīgākā pret sabiedrībā notiekošajām 

sociālajām un ekonomiskajām izmaiĦām. Darba tirgus prasībām neatbilstoša un/vai 

nepietiekama izglītība (skolēni, kuri pārtraukuši mācības pamata un vispārējās izglītības 

pakāpēs), kā arī praktiskās darba pieredzes trūkums ir iemesli augstajam bezdarba līmenim 

jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kā rezultātā šai grupai nav iespējas gūt adekvātus 

ienākumus.  

• Ievērojama nabadzības un sociālās atstumtības riska grupa ir bijušie ieslodzītie. Šīs grupas 

iekĜaušanos sabiedrībā apgrūtina gan sabiedrības negatīvā attieksme pret šo personu 

iepriekšējo sodāmību, gan zudušās sociālās iemaĦas, kas nepieciešamas ikdienas dzīves 

organizēšanai. Zemā izglītības līmeĦa, profesionālo zināšanu trūkuma, neatbilstošo prasmju 

un darba devēju negatīvās attieksmes dēĜ vairumam no viĦiem grūti iekĜauties darba tirgū. 

• Aplūkojot iedzīvotājus, kurus bezdarbs, kā viens no sociālās atstumtības riskiem ietekmē 

visvairāk, iezīmējas trīs galvenās mērėa grupas – ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši 

bezdarbnieki un pirmspensijas vecuma bezdarbnieki. Pēdējām divām grupām viĦu 

nepietiekamo prasmju un neatbilstošās izglītības dēĜ, ir lielāks risks nekā citiem 

iedzīvotājiem, kĜūt par ilgstošajiem bezdarbniekiem.  

• Veiktie pētījumi un statistikas dati norāda, ka nabadzības un sociālās atstumtības rādītāji 

latviešiem un nelatviešiem būtiski neatšėiras, izĦemot Ĝoti nelielu čigānu minoritāti. SaskaĦā 

ar statistiku tomēr ir vērojamas zināmas atšėirības starp bezdarba līmeni vecuma grupā 15-

64 gadi. 2003.gadā novērojama situācijas uzlabošanās nelatviešiem – bezdarba līmenis 

vecuma grupa 15-64 gadi samazinājies, sasniedzot 14,5%.  

/Informācija no Latvijas Nacionālais rīcības plāns nabadzības un sociālās atstumtība mazināšanai (2004-2006)/ 
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RiebiĦu novada dome saskaĦā ar Latvijas Republikas „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumu”, 2005.gadā izveidoja RiebiĦu novada domes sociālo dienestu, lai nodrošinātu tās 

administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu. 

  2005. gada 13. janvārī RiebiĦu novada domes sēdē tika apstiprināts RiebiĦu novada sociālā 

dienesta nolikums. Novada domes apstiprinātajā sociālā dienesta nolikumā tiek paredzēta sociālā 

dienesta darba organizācija, struktūra, tā galvenie uzdevumi, pienākumi un tiesības. 

1. RiebiĦu novada domes sociālais dienests (tālāk tekstā – Dienests) ir pašvaldības izveidota 

iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus RiebiĦu 

novada iedzīvotājiem. 

2. Dienests izveidots un tā funkcijas noteiktas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” un “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”. 

3. Dienests darbojas RiebiĦu novada domes tiešā pārraudzībā un tiek finansēts no novada 

domes budžeta līdzekĜiem. 

4. Dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, 

nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām. 

5. Savā darbībā Dienests ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas 

likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta un Latvijas Republikas Labklājības 

ministrijas normatīvos aktus, RiebiĦu novada domes rīkojumus, kā arī šo nolikumu. 

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi: 

1. Sniegt sociālo palīdzību. 

2. Izstrādāt vienotus nosacījumus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai. 

3. Veikt sociālo darbu ar personām, ăimenēm un personu grupām. 

4. Veikt sociālā darba plānošanu.  

5. Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.                              

6. Sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu sociāli maznodrošinātām 

personām, ăimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākĜi, 

audžuăimenēm, aizbildĦiem, personām, kuras aprūpē kādu no ăimenes locekĜiem, 

invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām 

personu grupām, kurām tas nepieciešams. 

7. Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus atbilstoši likumam “Par sociālo drošību”.               

8. Izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālās palīdzības saĦēmējiem, kā arī sniegtās 

palīdzības pakalpojumu veidu un apjomu.                                                       

9. Administrēt pašvaldības budžeta līdzekĜus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanai.                                                                                                       
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10. Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitāti. 

11. Izstrādāt un ieviest sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērėprogrammas un 

priekšlikumus jaunu pakalpojumu un sociālās palīdzības ieviešanai 

Sociālā dienesta pienākumi  

1. Sniegt personai informāciju par tiesībām saĦemt sociālos pakalpojumus un sociālo 

palīdzību un to sniegšanas kārtību. 

2. Sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā. 

3. Rakstveidā informēt personu, kas pieprasījumi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, 

par pieĦemto lēmumu vai atteikuma gadījumā norādīt atteikuma iemeslus un lēmuma 

pārsūdzēšanas termiĦus un kārtību.  

4. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos apstākĜus (motivācija, 

nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c. ) resursus. 

5. Sniegt personai psiho sociālu vai materiālu, vai psiholoăisku un materiālu palīdzību, lai 

sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekĜaušanos sabiedrībā. 

6. Nodrošināt aprūpi mājās veciem Ĝaudīm, personām ar kustību traucējumiem un citām 

iedzīvotāju grupām, kam tā nepieciešama. 

7. Nodrošināt personu, kam tas nepieciešams, ievietošanu valsts un pašvaldības 

specializētajās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs. 

 
33. tabula 

Sociālās palīdzības izdevumi (Ls) 
 

Rādītājs 2006. Personas2007. Personas2008. Personas 

Sociālā palīdzība kopā 4188  48252  135 663 
                             no tiem:       
-Pašvaldību sociālie pabalsti 34308 325 39597 841 45619 645 
-Aprūpe mājās 2990 16 8655 19 5874 24 
-Pašvaldību pirktie sociālās pal. pakalpojumi - - - - - - 
Pašvaldību institūciju nodrošinātie soc.aprūpes 
 un rehabilitācijas pakalpojums institūcijās 

4590 12 8425 12 84170 25 

Pašvaldību sociālie pabalsti 
 kopā 

34308 325 39597 841 45619 645 

no tiem:       
DzīvokĜa pabalsti kopā       
- īres un komunālie maksājumi - -   - - 
- kurināmā iegādei 1550 31 1525 20 1745 33 
Apbedīšanas pabalsti 7550 151 5950 119 6000 120 
Citi pašvaldību sociālās palīdzības  
pabalsti 

      

- ēdināšana 677 50 1287 100 2935 87 
- medicīnas pakalpojumi 408 41 381 21 735 17 
-trūcīgo ăimeĦu sociālā palīdzība, 12321 82 11950 163 15233 133 



 99 

 GMI 
-pabalsti bērna izglītībai, audzināšanai 6059 1070 7150 801 7945 225 
-transporta pakalpojumu samaksa 697 23 2987 28 2522 32 
- pabalsti bāreĦiem dzīves uzsākšanai 1325 5 5416 9 7975 13 
-pabalsti citiem mērėiem 3721 38 2981 18 520 14 
 

 
 

34. tabula 
Pašvaldību sociālo pabalstu saĦēmušo ăimeĦu raksturojums 

Skaits gadā 
ĂimeĦu tipi 

2006. 2007. 2008. 

1.Ăimene ar bērniem un vienu vai vairākiem darbspēj īgiem pieaugušajiem 
 (pilngadīgas personas, neieskaitot invalīdus un pensionārus) 39 32 51 

1.1.Ăimene ar 1-2  bērniem (0-17gadi (ieskaitot)) un vienu vai vairākiem  
darbspēj īgiem  pieaugušajiem 21 11 25 

                      -         personas ăimenē 68 35 78 
No tām : -bērni 31 18 40 
No tiem: -bērni invalīdi 1 15 36 
               -pieaugušie invalīdi 0 1 1 
               -pensionāri  0 2 1 
1.2.Ăimene ar 3 un vairāk  bērniem (0-17gadi (ieskaitot)) un vienu vai  
vairākiem  darbspēj īgiem  pieaugušajiem 18 21 26 

-         personas ăimenē 94 134 103 
No tām : -bērni 63 75 78 
No tiem: -bērni invalīdi 2 3 0 
               -pieaugušie invalīdi 1 2 0 
               -pensionāri 0 0 0 
2.Ăimene bez bērniem un vienu vai vairākiem darbspēj īgiem pieaugušiem 46 40 25 
-         personas ăimenē 64 49 45 
No tiem :-pieaugušie invalīdi 1 0 19 
               -pensionāri 10 0 0 
3.Ăimene bez bērniem un nevienu darbspēj īgu pieaugušo 3 4 1 
-         personas ăimenē 3 6 0 
No tiem :-pieaugušie invalīdi 1 2 0 
               -pensionāri 2 4 0 

 
Pabalstus 2005.gadā saĦēmušas 206 ăimenes 

    2006. gadā – 325 ăimenes 

    2007. gadā – 841 ăimene 

    2008. gadā – 645 ăimenes 

Mūsu sabiedrības labklājība ir katras ăimenes labklājība. Valsts uzdevums ir radīt tādus 

apstākĜus, lai katrā ăimenē spētu attīstīties katrs ăimenes loceklis un, lai šī ăimene spētu pilnvērtīgi 

funkcionēt. Viens no galvenajiem Valsts uzdevumiem šobrīd ir palielināt ăimenes lomu un saglabāt 

ăimeniskās vērtības, palīdzēt ăimenei pilnvērtīgi funkcionēt un pildīt savu lomu sabiedrībā. Lai 

palielinātu ăimenes lomu sabiedrībā un veicinātu ăimenisko vērtību saglabāšanu, nepieciešams 

apzināt un noteikt juridisko un organizatorisko pasākumu kompleksu. Nepieciešams būtu īstenot 

tādu pasākumu kompleksu, lai ăimenes ar bērniem saĦemtu nepieciešamo atbalstu un novērstu 

iespējamās problēmas.  
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Mūsu valstī ekonomisko un sociālo apstākĜu dēĜ bērnu skaits, kuriem ăimenē netiek 

nodrošināti nepieciešamie apstākĜi, ir nepieĜaujami liels. Arī praksē  nākas sastapties ar dažādām 

ăimenēm, kas nav spējušas sniegt drošu pamatu bērna turpmākajai attīstībai. Pirmkārt, tās ir sociālā 

riska daudzbērnu ăimenes, kurās abi vai viens no vecākiem nestrādā, ăimenes, kuru vecāki 

aizbraukuši darbā uz ārzemēm un bērnu atstājuši vecvecāku, radu vai kaimiĦu aprūpē. 

Problēmas ăimenēs ir Ĝoti specifiskas un daudzveidīgas. Lai tās risinātu un mazinātu to 

rašanās cēloĦus, jāsniedz daudzveidīgs pakalpojumu spektrs, kuru spētu nodrošināt 

starpprofesionāĜu komandas pieeja un sociālos pakalpojumus sniedzošo institūciju sadarbība. 

Komandas pieeja var tikt izmantota strādājot ar indivīdiem, ăimenēm, kuriem ir speciālas 

vajadzības, ar klientu un ăimeni, kas cietusi vardarbībā, arī rehabilitācijas darbā un citos gadījumos, 

kad ir nepieciešama vairāku speciālistu iejaukšanās.  

PreiĜu rajonā 2007. gadā bija 170 sociāli nelabvēlīgās ăimenes, kurās auga 352 bērni. 

RiebiĦu novada pašvaldībā to skaits ir sekojošs: 

35. tabula 

Nelabvēlīgās ăimenes RiebiĦu novadā 

 2005 2006 2007 

Nelabvēlīgo ăimeĦu skaits 37 24 28 

Bērnu skaits nelabvēlīgās ăimenēs 93 62 71 

 
 

Ja salīdzina ar to, ka RiebiĦu novadā kopā ir 552 ăimenes ar bērniem, bet uz 2007. gadu – ir 

28 ăimenes tiek uzskatītas par sociālā riska ăimenēm , t.i 5,1 % ăimenes.  

 
36. tabula 

 
ĂimeĦu raksturojumi Riebi Ħu novadā 

Ăimenes Kopējais skaits 
Daudzbērnu ăimenes  150 
Viena vecāka ăimenes  52 
Ăimenes ar 1-2 bērniem  350 

Kopā: 552 
 

37. tabula 

 
Pašvaldības pabalstus saĦēmušo ăimeĦu skaits 

 
ĂimeĦu 

raksturojums 
2005.gads 2006.gads 

Ăimenes ar 1-2 bērniem 24 35 
Daudzbērnu ăimenes 10 26 
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38. tabula 

 

Institucionālie resursi sociālā riska ăimenēm ar bērniem un personām ar 

funkcionāliem traucējumiem RiebiĦu novadā 

Vajadzības  Iespējas kopienā Ārpus novada esošie 
pakalpojumi  

1. Patstāvīgu ienākumu 
nodrošināšana  

Iespējami sociālie pabalsti 
novada budžeta ietvaros 

Valsts garantētie pabalsti 
ăimenēm ar bērniem  

2. MājokĜi Sociālie dzīvokĜi nav pieejami  Iespējas īrēt dzīvokĜus, bet  
neatĜauj ăimeĦu materiālais 
stāvoklis 

 
3. Veselības aprūpe Ir ăimenes 7 ārsta prakšu vietas 1)Pieejami speciālisti rajona 

slimnīcā un poliklīnikā, kā arī 
iespējamas izmeklēšanas. 
2)Ierobežotas iespējas 
narkologa konsultācijas, 
terapija . 

4. Sociālie pakalpojumi 
ăimenēm ar bērniem un 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem  

1)ĂimeĦu krīžu centri nav 
pieejami,  
2)Izglītojošas un psiholoăiska 
atbalsta programmas 
ăimenēm ir aktiviz ētas, bet 
nav pilnīgas, personām ar 
funkcionāliem traucējumiem 
nav  
 

 
 

1)Kr īžu centri nesniedz 
pakalpojumu rajona 
iedzīvotājiem 
2) Ierobežotas iespējas 
apmeklēt psihologa 
konsultācijas.  
 

5. Palīdzība bērniem  1) bāriĦtiesas uzraudzība un 
palīdzība,  
2) sociālais pedagogs nav 
pieejams, 
3) nav nevalstisko 
organizāciju, kas īpaši 
atbalstītu ăimenes ar 
bērniem  
4) ir pieejams diennakts 
bērnudārza apmeklējums,  
5) ir bērnu attīstības centrs,   

1) rajona bērnu tiesību 
aizsardzības inspektori,  
2) speciālais pedagogs, 
logopēds,  
3) psihologa bezmaksas 
konsultācijas, ko nodrošina 
rajona izglītības pārvalde. 
  

6. Nodarbinātība un 
rehabilitācija 

1)ăimenes pieaugušie var 
piedalīties pašvaldības 
algotajos sabiedriskajos darbos, 
2) projektu rezultāta tiek 
piedāvātas subsidētās darba 
vietas pie novada uzĦēmējiem,  
3) iespējas nodarbināt 
iedzīvotājus bez atbilstošas 
izglītības nav iespējams 
4) nav rehabilitāciju iestāžu   

1) iespējamas pārkvalifikācijas 
un dažādi  kursi NVA rajona 
fili ālē, bet nokĜūšana uz tiem 
ir ierobežota  
  

7.Juridiskā palīdzība 1)bāriĦtiesas kompetence bērnu 1) rajona policijas pārvalde  
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tiesību aizsardzībā,  
2) vietējās pašvaldības policija 
3) bezmaksas jurista palīdzība  
novadā  

 
 

8. Atpūta un brīvais laiks 1) novada skolu aktivitātes 
sportā, dažādi pasākumi un 
sacensības, ir jaunuzcelta  
sporta zāle,  
2)Nav interešu izglītības 
bērniem, jauniešiem , 
ăimenēm.  

1) sacensības rajona robežās 
skolēniem  

9. Transports  1) dažu novada pagastu robežās 
tiek nodrošināts transports 
bērnu nokĜūšanai skolā, bet 
pārējiem skolēniem, kas brauc 
ar sabiedrisko transportu, tiek 
apmaksātas biĜetes,  
 

2) sabiedriskais transports uz 
rajona centru , kā arī novada 
robežās sagādā grūtības, jo reti 
kursē autobusi.  

 

3.8.2. RiebiĦu novada ăimeĦu ar bērniem vajadzību un problēmu analīze 

Lai novērtētu sociālo pakalpojumu saĦemšanas iespējas RiebiĦu novadā ăimenēm ar bērniem, 

kā arī lai veicinātu jaunu pakalpojumu attīstību mērėgrupas vajadzību apmierināšanai, RiebiĦu 

novada sociālais dienests ir veicis  kvantitatīvo pētījumu. Kvantitatīvajā pētījumā kā metode tika 

izmatota anketēšana. Anketēšanā piedalījās 64 RiebiĦu novadā dzīvojošās ăimenes ar bērniem. 

Anketējot respondentiem bija jānorāda problēmas, ar kurām visbiežāk saskaras ăimenes ar bērniem.  

Tabulā attēlojam tās problēmas, kas tika visbiežāk nosauktas, ar kurām ăimenei nācies 

saskarties.  

39. tabula 

 
Materiālo līdzekĜu trūkums 82% 
Nav pastāvīga darba 47% 
Nav nepieciešamās izglītības, profesijas 39% 
Grūtības sagādā bērnu aprūpes un 
audzināšanas jautājumi 

78% 

Attiecību problēmas ăimenē 64% 
Vardarbība ăimenē 2% 
Alkohola atkarība 35% 
Narkotisko vielu atkarība 0,6% 
Datoratkarība 1% 
AzartspēĜu atkarība 0,4 
Veselības problēmas 48% 
Cits (minēt kādas)  
Nav problēmu 6% 
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 Jautājums: Kādi pakalpojumi vai palīdzība, Jūsuprāt, nepieciešami, lai atbalstītu un palīdzētu 

ăimenēm ar bērniem ? 

 

Uz šo jautājumu tika atbildēts ar vairākām atbildēm. Pēc atbilžu apkopojuma varam secināt, ka 

ăimenes visvairāk vēlas saĦemt dažāda veida informāciju, izglītoties un mācīties, kā arī viens no 

būtiskākajiem atbilžu variantiem ir nepieciešamība dalīties ar otru savās problēmās, līdz ar to 

iegūstot arī sev dažādas prasmes un zināšanas.  

40. tabula  
Informēšana par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 
 

60% 

Izglītošana un apmācība 58% 

Atbalsta grupas atkarīgajiem, līdzatkarīgajiem 
 

36% 

Pašpalīdzības grupas vecākiem 
 

29% 

RotaĜu istaba pirmsskolas vecuma bērniem 
 

12% 

Auklīšu dienests 
 

4% 

Interešu grupas, aktivitātes skolēniem 
 

8% 

Palīdzība saimniecisko funkciju veikšanai (pirts, veĜas māja u.c.) 
 

2% 

 
Jautājums: Kādi sociālie pakalpojumi būtu nepieciešami, bet nav pieejami pašvaldībā? 

 
Šajā jautājumā netika doti atbilžu varianti, bet respondenti paši nosauca, šādus nepieejamos 

pakalpojumus, bet kurus viĦi vēlētos : 

1. psihologa konsultācijas, 

2. atbalsta grupas vai pašpalīdzības grupas, 

3. psihologs vai cita veida speciālists skolās, ar kura palīdzību tiktu risinātas bērnu problēmas , 

4. izglītojoši pasākumi gan bērniem, gan vecākiem 

5. palīdzība(mājokĜa ) krīzes situācijās  

Par krīzes situāciju ir uzskatāmi gadījumi, kad ăimenei (personai) ir: 

1.1.1. kritiskas mājokĜa problēmas (ugunsgrēks, stihiskas nelaimes un postījumi, bojājumi 
u.c.), 

1.1.2. no personas neatkarīgu iemeslu dēĜ zaudēti iztikas līdzekĜi, 

1.1.3. vardarbība un vardarbības draudi, 

1.1.4. apgādnieka zaudējums,  
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3.8.3. Sociālo riska ăimeĦu problēmu raksturojums 
        
Šajās 36 sociālā riska ăimenēs galvenokārt tiek saskatītas šādas problēmas:  

1. alkoholisma problēmas (vienam no ăimenes locekĜiem vai arī vairākiem), līdz ar to arī 

līdzatkarīgo problēmas- 30 ăimenēs  

2. sociālo prasmju trūkums ăimenēs( līdz ar to arī šī problēma tiek pārmantota paaudžu 

paaudzēm)- 28 ăimenēs 

3. bērnu audzināšanas problēmas  - 20 ăimenēs 

4. informācijas trūkums par dažāda veida iestāžu sniegto palīdzību, - 36 ăimenēs  

5. motivācijas trūkums mainīt situāciju, - 30 ăimenēs  

6. paaudžu (vecāku- bērnu, vecvecāku) konflikti- 10 ăimenēs  

7. kā arī veselības problēmas- 5 ăimenēs  

 

 Tāpat satraucoša situācija bērnu tiesību aizsardzības jomā, vecāki bērniem nenodrošina visus 

bērna attīstībai nepieciešamos apstākĜus, bieži tiek atĦemtas vecāku aprūpes tiesības- aizvien 

palielinās aizbildĦu skaits, ne visiem bērniem spējam nodrošināt viĦam vajadzīgo aprūpi. 

Uzskatām, ka arī aprūpes tiesību atĦemšanas galvenais cēlonis ir visās tās problēmas , kas skar 

sociālo riska ăimenes . 

 
41. tabula  

Sociālā budžeta līdzekĜu izlietojums 
 

Gads 2005. 2006. 2007. 2008. 
Kopīgā sociālā budžeta 
summa (Ls) 

42579,00 41888,00 56677,00 45619,00 

 

 

3.8.4. Pieejamie sociālie pakalpojumi RiebiĦu novadā 
 

 RiebiĦu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta sociālā aprūpe institūcijās, t.i. novada teritorijā:  

1. Sociālā māja „Rudenāji” - Galēnu pagastā; 

2. Diennakts sociālās aprūpes centrs „Rušona”- Rušonas pagastā; 

3. Mājas aprūpe- ja persona pamatotu , objektīvu iemeslu dēĜ nevēlas saĦemt sociālo aprūpi 

institūcijā. 
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3.8.4.1. Sociālā māja „Rudenāji” 

 

Veco Ĝaužu sociālā māja „Rudenāji” ir Galēnu pagasta pašvaldības un SO „Mozaīka” 

sadarbības rezultātā iekārtota dzīvojamā māja ar mērėi nodrošināt dzīvojamo platību, sniegt  

komunālos pakalpojumus un sociālo aprūpi gados veciem cilvēkiem un invalīdiem. 

Sociālajā mājā paredzētas 12 vietas. 2008. gada augustā sociālajā mājā bija 9 iemītnieki. 

 

3.8.4.2. Sociālās aprūpes centrs “Rušona” 

 
Nevalstiskā sabiedrība Rušonas pagastā sieviešu klubs “Anemone”, atbilstoši saviem mērėiem 

un uzdevumiem , 2003. gada nogalē dibināja jaunu uzĦēmumu – Sociālās aprūpes centru “Rušona”, 

kurš tika izveidots pateicoties projekta ”Sociālās aprūpes centru “Rušona” izveide” atbalstam. 

UzĦēmumā tiek veikti sociālās aprūpes pakalpojumi, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību 

apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma un funkcionālo traucējumu dēĜ. 

Pašlaik aprūpes centrā ir 23 aprūpējamās personas, ir plānots paplašināt aprūpes centra telpas, tāpēc 

tiek remontētas telpas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. attēls. Sociālās aprūpes centrs „Rušona” 
 
 
 
3.8.5. Aprūpe mājās 

 
Personu sociālā aprūpe mājās ir praktisku pakalpojumu komplekss mājās, personām, kuras 

pašas nevar sevi aprūpēt. Pašvaldība slēdz līgumu ar fiziskām personām par noteiktu aprūpes mājās 

pakalpojumu sniegšanu. 
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Tiesības uz patstāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas vecuma, garīgās attīstības vai fiziska 

rakstura traucējumu dēĜ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem 

un personām slimošanas gadījumā vai atveseĜošanās perioda laikā, arī pagaidu palīdzība, ăimenēm, 

kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušo personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura 

traucējumiem. 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu veic sociālie aprūpētāji, sociālā aprūpētāja darba 

apjomu nosaka, Ħemot vērā personai sniedzamo aprūpes mājās pakalpojumu apjomu. 

RiebiĦu novadā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek sniegta maksimāli tuvu 

dzīvesvietai, nodrošinot novada apvienojošos pagastos sociālā darbinieka pieejamību, kas sniedz 

personai informāciju par tiesībām saĦemt sociālos pakalpojumus. 
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4. NOVADA INFRASTRUKT ŪRA 
 

4.1. CeĜu infrastrukt ūra 

Esošais ceĜu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru. 

Jauni pašvaldības ceĜi nav paredzēti ierīkot. Aktuāla problēma ir pašvaldības ceĜu atjaunošana un 

seguma kvalitātes uzlabošana. 

Novada teritoriju šėērso 21 valsts autoceĜš, no tiem viens ir valsts galvenais autoceĜš (A13) 

jeb tagad tas ir arī Eiropas ceĜš (E262), divi ir pirmās šėiras autoceĜi (P58, P62) un astoĦpadsmit 

valsts 2.šėiras autoceĜi (V553, V570, V577, V595, V735, V737, V739, V740, V742, V743, V744, 

V746, V749, V751, V738, V761, V763, V764). 

42.tabula 

AutoceĜa nosaukums Minimālā ceĜa 
zemes 
nodalījuma josla 
(m) 

Aizsargjosla 
no ceĜa ass (m) 

Minimālā 
apbūves līnija 
no ceĜa ass 
(m) 

1. Krievijas robeža (GrebĦeva) - Rēzekne-
Daugavpils - Lietuvas robeža (Medums) A13 
vai E262 

31 100 100 

2. Vi Ĝāni - PreiĜi – Špoăi P58 27 60 30 
3. Krāslava-PreiĜi-Madona P62 22 60 30 
4. Tiskādi –Kruki – RiebiĦi V553 19 30 30 

5. Malta-SilajāĦi V570 19 30 30 
6. Puša-Krāce-SilajāĦi-RiebiĦi V577 19 30 30 

7. Vi Ĝāni - Maltas Trūpi – Lomi V595 19 30 30 
8. Stabulnieki-SīĜukalns-VarakĜāni V735 19 30 30 

9. Kokorieši – Jezufinova – Dravnieki V737 19 30 30 
10. Galēni – SīĜukalns – Stirniene V739 19 30 30 
11. ZeimuĜi -Lomi- RiebiĦi V740 19 30 30 

12. PreiĜi- Gailīši- Krāces stacija V742 19 30 30 

13. PievedceĜš ,,Zīlānu" karjeram V743 19 30 30 

14. Kastire- Kategrade- KameĦeca- KapiĦi 
V744 

19 30 30 

15. PievedceĜš Aglonas stacijai V746 19 30 30 

16. Aglonas stacija- Aizkalne- Babri V749 19 30 30 

17. Upmala- Ančkini- PieniĦi- Kauša V751 19 30 30 
18. PieniĦi- Smelteri V738 19 30 30 

19. Rožupe- VarakĜāni V761 22 30 30 

20. PievedceĜš ,,KankuĜu" karjeram V763 19 30 30 

21. PievedceĜš ,,SkangaĜu" karjeram V764 19 30 30 
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RiebiĦu novada pašvaldības ceĜiem ir noteikta aizsardzības zona 20m platumā no ceĜa ass uz 

abām pusēm. 

RiebiĦu novada pašvaldību autoceĜu rekonstrukcijas projektu izstrādes prioritātes saraksts: 

1. Galēnu pagasts: 

1.1. „B” grupas autoceĜš Nr.2 SoboĜevka – Priževoiti km 0,0 – 2,25; (iesniegts projekts Lauku 

atbalsta dienestā) 

1.2. „B” grupas autoceĜš Nr.24 Voveri – Pīzāni – Indāni km 0,0 – 2,2; 

1.3. „C” grupas autoceĜš Nr.34 Skabi – Ceperi km 0,0 – 2,21. 

2. RiebiĦu pagasts: 

2.1. „A” grupas autoceĜš Nr. 36 Zabegi – Pušča km 0,00 – 4,24; 

2.2. „B” grupas autoceĜš Kalna Randarai – ŠĜomovka km 0,00 – 3,23. 

3. Rušonas pagasts: 

3.1. „B” grupas autoceĜš Nr. 42 Kliškovas – Sededži – Stupāni km 0,64 – 2,46; 

3.2. „B” grupas autoceĜš Nr. 24 ŠĦepsti – Ludvigova km 0,00 – 3,46; 

3.3. „C” grupas autoceĜš Nr. 34 Novopole – Kozupūrs km 0,00 – 0,98; 

3.4. Kastīres stacijas ciema Nr. 55 Liepu iela km 0,00 – 0,78. (iesniegts projekts Lauku 

atbalsta dienestā) 

4. SilajāĦu pagasts: 

4.1. „B” grupas autoceĜš Nr.9 Kotlerova – Latviešu Balbārži km 0,0 – 2,5; (iesniegts projekts 

Lauku atbalsta dienestā) 

4.2. „A” grupas autoceĜš Nr.4 Pušča – Jačmenišėi – Kotlerova km 0,99 – 2,89; 

4.3. „B” grupas autoceĜš Nr.2 MuktiĦi – Kostigi – Jačmenišėi km 0,0 – 2,64. 

5. SīĜukalna pagasts:  

5.1. „B” grupas autoceĜš Nr,28 ReiĦi – Broki km 0,00 – 0,78; 

5.2. „B” grupas autoceĜš Nr. 20 Brokas – JaungaiĜi – Bojāru EriĦi – Brokas km 1,20 – 1,88 un 

3,46 – 4,53; (iesniegts projekts Lauku atbalsta dienestā) 

5.3. „B” grupas autoceĜš Nr.1 SeiĜi – EreĜi km 0,00 – 2,28; 

5.4. „C” grupas autoceĜš Nr.2 Vārtsalas – Ūdrīīs km 0,00 – 1,20. 

6. Stabulnieku pagasts: 

6.1. „A” grupas autoceĜš Nr. 1 Polkorona – Voveri km 0,0 – 3,7; 

6.2. „A” grupas autoceĜš Nr. 4 Stabulnieki – Pastari km 0,00 – 3,43; 

6.3. „A” grupas autoceĜš Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši km 0,00 – 3,43. (iesniegts projekts 

Lauku atbalsta dienestā) 

RiebiĦu novada teritoriju šėērso dzelzceĜš:  

Rēzekne – Daugavpils (Rušonas pagastā 3 stacijas - Aglonas stacija, Apsēni, Zalvezers) 

Krustpils – Rēzekne (SīĜukalna pagastā 1 stacija - VarakĜāni) 
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Šīm teritorijām ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas.  

Novada iedzīvotāji satiksmei izmanto tranzītu autobusu pakalpojumus, ko piedāvā Jēkabpils, 

Daugavpils, Rēzeknes un Madonas autoparki.  

 
4.2.Inženierkomunikācijas 

 
 

ŪDENS APGĀDE 

RiebiĦu novadā teritorijas ūdensapgādē 100% izmanto pazemes ūdeĦus. Pazemes ūdeĦiem 

izšėir divu veidu pazemes ūdensgūtnes tipus – no gruntsūdeĦiem (akām un urbumiem līdz 20 m) un 

artēziskiem urbumiem (starpslāĦu ūdeĦiem dziĜāk par 20 m). DaĜa urbumu netiek izmantoti un tos 

nepieciešams tamponēt, lai izvairītos no piesārĦojošo vielu iekĜūšanas gruntsūdeĦos. Novada 

teritorijā atrodas 93 artēziskie urbumi, no kuriem 30 urbumi netiek izmantoti.  

43. tabula 

Apdzīvotās vietas 
nosaukums 

Patērētāju  
Skaits 

Tīklu garums,  
m 

Ūdens 
ieguve.g.,m3 

SīĜukalns 2 2027 160 
SilajāĦi 101 4683 3600 
Stabulnieki 280 3706 21336 
Galēni 361 5633 32672 
RiebiĦi 596 9107 36000 
Kastīre 230 3000 42000  
Bašėi  61 340 4400 
Gailīši 50 2000 4000 

 
 

44. tabula 
KANALIZ ĀCIJA  

Centralizēta kanalizācijas sistēma eksistē novada ciematos.  

 
Apdzīvotās vietas 
nosaukums 

Patērētāju  
Skaits 

Tīklu garums,  
m 

Spiedvadi, 
 m 

SīĜukalns 2 2293 ------ 
SilajāĦi 101 1640 290 
Stabulnieki 201 1081 36 
Galēni 254 1873 481 
RiebiĦi 596 5497 159 
Kastīre 230 2500 300 
Bašėi  61 656 248 
Gailīši 50 200 ------ 

 

NOTEKŪDEĥI  

RiebiĦu novadā darbojas tikai bioloăiskās attīrīšanas iekārtas, kuras nodrošina notekūdeĦu 

normatīvu attīrīšanu. RiebiĦu novada lielākā daĜa attīrīšanas iekārtu jauda ir lielāka nekā noslodze, 
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tāpēc tiek izstrādāti tehniskie projekti attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai. SīĜukalna ciematā un 

Kastīres ciematā ir demontētas neizmantojamās attīrīšanas iekārtas, kā rezultātā perspektīvā varēs 

izstrādāt projektus par notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būvniecību, lai novērstu notekūdeĦu radīto 

piesārĦojumu un sakārtotu ūdenssaimniecības sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

 
45. tabula 

NOTEKŪDEĥU ATT ĪRĪŠANAS IEKĀRTU JAUDA UN NOSLODZE  
 

Apdzīvotās vietas 
nosaukums 

Tips Jauda, 
m3/gadā 

NotekūdeĦu novadīšana 

SīĜukalns Attīrīšanas iekārtas nedarbojas 
SilajāĦi Att īrīšanas iekārtas nedarbojas 
Stabulnieki Bio-100 21 228 Novadīti uz divpakāpju attīrīšanas 

dīėi, tālāk uz novadgrāvi 
Galēni Bio-200 14 201 Novadīti uz vienpakāpju 

divsekciju bioloăisko dīėi, tālāk 
uz Ošas upi 

RiebiĦi Bio-200 4 532 Novadīti uz bioloăisko dīėi, tālāk 
uz Feimankas upi 

Kastīre Bio-60 14 205 Novadīti uz bioloăisko dīėi, tālāk 
uz Jašas upi 

Gailīši Smilšu-
grants 
filtrs 

1 519 Novadīti uz septiėiem, tālāk uz 
novadgrāvi 

 
ELEKTROAPG ĀDE 
 

Ar elektroapgādi nodrošināta visa novada teritorija. Elektroenerăijas piegādi nodrošina 

„Latvenergo” Austrumu elektriskie tīkli. 

RiebiĦu novada teritorijā ir izvietoti sekojoši Austrumu elektrotīklu objekti:  

20kv elektropārvades līnijas – 287.4 km 

0.4kv elektropārvades līnijas – 735.8 km 

20/04kv transformatoru punkti – 157 gabali 

Novada teritoriju šėērso Augstsprieguma tīkla valsts nozīmes 110kv un 330kv maăistrālas 

gaisvadu elektropārvades līnijas (EPL): 

RiebiĦu pagastu -110kv EPL; 

Rušonas pagastu – 330kv EPL; 

Stabulnieku pagastu – 110kv EPL; 

SilajāĦu pagastu – 330kv EPL; 

SīĜukalna pagastu – 110kv EPL; 

Galēnu pagastu – divas 110kv EPL. 
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GĀZES APGĀDE 
 

Novada teritoriju (Rušonas, SilajāĦu, RiebiĦu pagastus) šėērso maăistrālais gāzes vads PreiĜi 

– Rēzekne. Perspektīva plānots ierīkot atzaru no maăistrālā gāzes vada līdz RiebiĦu ciematam (900 

iedzīvotāju, attālums līdz gāzes vadam 6.5km) un SilajāĦu ciematam (200 iedzīvotāju, attālums līdz 

gāzes vadam 4.0km ). RiebiĦu novada iedzīvotāji izmanto propāna gāzes balonus, tirdzniecības 

vietās (10) ir iespēja veikt šėidrinātās gāzes balonu nomaiĦu. RiebiĦu novada ciematos – 

Stabulniekos, Galēnos, RiebiĦos daudzdzīvokĜu mājās ir centralizēta propāna gāzes padeve.  

 
SILTUMAPG ĀDE 
 

Centrālā siltumapgāde ir tikai daĜai RiebiĦu ciema. Pārējos ciematos ir vietējās apkures 

sistēmas katram objektam, kā kurināmo izmanto malku, šėeldu un nedaudz arī akmeĦogles. Visas 

apkures sistēmas tiek pielāgotas malkas vai šėeldas apkurei. 

SilajāĦu un RiebiĦu ciematos perspektīvā siltumapgādei varētu izmantot kā kurināmo dabas 

gāzi. 

 

ATKRITUMU SAIMNIEC ĪBA 

 

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību reglamentē Latvijas valsts likumdošanas akti un RiebiĦu 

novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi (par atkritumu apsaimniekošanu, sabiedrisko 

kārtību, u.c.). 

Vides ministrijas vadībā ir izstrādāts Dienvidlatgales reăionālās atkritumu apsaimniekošanas 

plāns, kurā ir atainota esošā situācija un izstrādātas vadlīnijas turpmākai atkritumu 

apsaimniekošanai reăionā. RiebiĦu novada domei ir noslēgts līgums ar SIA „Eko Latgale” par 

atkritumu savākšanu uz Dienvidlatgales reăionālo atkritumu poligonu Daugavpils rajonā. Novada 

teritorijā tiek izvietoti atkritumu konteineri. Uzstādīto konteineru skaits varētu tikt palielināts, jo 

nav ne vienas darbojošās izgāztuves novada teritorijā.  

 

4.3. Telekomunikācija un sakari 
 
 

Pamatojoties uz SIA „Lattelekom” datiem plānojumā shematiski attēlotas pazemes kabeĜu un 

gaisvadu līnijas un tām nav iespējams ăenerēt aizsargjoslu. RiebiĦu novada teritorijā ir 10 centrāles 

ar montēto tilpumu 1684 m2. Izmantotas 856 analogās un 9 ciparu līnijas, 1 ciparu nomātā līnija. 

Novada teritorijā atrodas 8 taksofoni. SIA „Lattelecom” nodrošina novada telefonizāciju, un arī 

piedāvā interneta pakalpojumus. LMT mobilo sakaru tornis ir Galēnu pagastā, Stabulnieku pagastā, 

SīĜukalna pagastā un RiebiĦu pagastā, Rušonas pagasta GaiĜmuižā. TELE 2 tornis ir uzstādīts 
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Galēnu pagastā, Rušonas pagasts. BITE tornis ir Rušonas pagastā, perspektīvā 2009. gadā plānots 

uzstādīt RiebiĦu pagasta RiebiĦos 

RiebiĦu novadā ir 6 pasta nodaĜas – Galēnu pasta nodaĜa, RiebiĦu pasta nodaĜa, Stabulnieku 

pasta nodaĜa, SīĜukalna pasta nodaĜa, SilajāĦu pasta nodaĜa un Rušonas pasta nodaĜa. Pasts ir 

vienīgais uzĦēmums, kurš nodarbojas ar vēstuĜu, bandroĜu, sīkpaku u.c. sūtījumu sūtīšanu un 

piegādi, kā arī tas nodrošina pensiju izmaksas, preses izdevumu kārtošanas, prese piegādes un citus 

pakalpojumus.  

RiebiĦu novada iedzīvotāji var iepazīties ar jaunāko informāciju ikmēneša bezmaksas 

informatīvajā izdevumā „RiebiĦu novada ziĦas”, kā arī mājas lapā www.riebini.lv.  

RiebiĦu novadā ir 14 publiskie interneta pieejas punkti: 

• PieniĦu bibliotēkā; 

• RiebiĦu bibliotēkā; 

• RiebiĦu pagasta teritoriālajā pārvaldē WIFI; 

• Rušonas bibliotēkā; 

• Kastīres bibliotēkā; 

• Gailīšu bibliotēkā; 

• Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē; 

• Stabulnieku bibliotēkā; 

• KotĜerovas bibliotēkā; 

• SilajāĦu bibliotēkā; 

• SilajāĦu pagasta teritoriālajā pārvaldē; 

• SīĜukalna bibliotēkā; 

• Galēnu bibliotēkā; 

• Galēnu Informācijas centrā. 
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5. EKONOMIKA 

5.1. UzĦēmējdarb ības vide 

 

5.1.1. UzĦēmējdarb ība  
  

UzĦēmējdarbības attīstībai nepieciešams ieviest stratēăisku pieeju inovācijām, attīstīt 

sadarbību starp uzĦēmumiem savstarpēji un apmācību iestādēm .  

Pašvaldībā, iesaistot vietējos uzĦēmējus un arī mācību iestādes, ir izveidojusies spēcīga 

komanda, kas vēlas aktīvi darboties, apgūt arvien jaunas zināšanas  un iemaĦas, lai redzētu savu 

novadu spēcīgu un konkurētspējīgu. Šie cilvēki daudz mācās un strādā savu zināšanu papildināšanā, 

projektu sagatavošanas un vadības attīstībā. 

Pašlaik lielākie uzĦēmumi novadā ir: 

� SIA “Angro” lobīto taras dēlīšu ražošana, eksports uz Eiropu. Vietējam tirgum gatavo kastes 

augĜiem, dārzeĦiem, zivīm, sēnēm.  

� SIA “Remontnieks’’ minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekĜu tirdzniecība, akmeĦogĜu, 

būvmateriālu tirdzniecība, autotransporta pakalpojumi, lopbarības graudu malšana, 

noliktavas pakalpojumi.  

� SIA „ALBERTS GS” – dolomīta ieguve karjerā „SīĜukalns - 2”. 

� Z/S “KĜavas “ – nodarbojas ar kokogĜu ražotni, izejmateriāli ir koksnes un kokmateriālu  

nomaĜi, bezatkritumu ražošana.  

� Z/S “Martinovi” izgatavo visu sezonu ekipāžas zirgam, jauniešu izklaides laivas – 6 cilvēki, 

divriteĦu ratus. Veic dažādus projektus pēc individuāliem pasūtījumiem, izgatavo stendus, 

dīzeĜu regulētājus , piedāvā javas maisītājus 30l (pašizgudrojums).  

� SIA “Pārsla - 2” nodarbojas ar ogu, dārzeĦu, sēĦu pārstrādi, konservēšanu un uzglabāšanu. 

Pieder PreiĜu rajonā lielākās saldētavas un glabātavas. 

� IU “3 vītolu staĜĜi” nodarbojas ar šėirnes zirgu audzēšanu. Zirgu izjādes pakalpojumi. 

� IU „Salang” nodarbojas ar traktortehnikas servisa pakalpojumiem. 

� SIA „Kontakts” – kokzāăētava un veikals. 

� SIA „Vicars” nodarbojas ar automašīnu remontu un lietotu automašīnu tirdzniecību. 

� SIA „Zabegi” – sadzīves atkritumu apsaimniekošana. 

� SIA „Dārznieks - 96” – stādu, puėu audzēšana siltumnīcās. 

� SIA „Latraps” -  lauksaimniecības tehnikas veikals, tehnikas remonts. 

� SIA „Everss V” – galdniecība. 

� SIA agrofirma “Turība” nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, piena 

lopkopību.  
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30. attēls. IU “3 vītolu staĜĜi” 

Novada uzĦēmēji ir specializējušies un raduši pašapliecināšanās iespējas dažādās 

uzĦēmējdarbības jomās. 

Viena no populārākajām uzĦēmējdarbības jomām RiebiĦu novadā ir tūrisms. Tūrisms ietekmē 

ikvienas sabiedrības sociālo, kultūras un ekonomisko dzīvi, savukārt, minētās sfēras ietekmē 

tūrisma attīstību. 

RiebiĦu novads ir tūrisma attīstības iespējām bagāts, jo novadā ir resursi jaunu tūrisma 

produktu izveidei, esošo apzināšanai un to konkurētspējas palielināšanai. Atpūtas vietas ir ierīkotas 

Rušonas, Zolvas, Bicānu un Kategrades ezeru krastos. Eikšas ezera krastā jau vairākus gadus 

sekmīgi darbojas ūdensslēpošanas bāze un dārzkopības sabiedrība. RiebiĦu novada teritorijā atrodas 

31 ezers, kas arī ir tūrisma attīstības potenciāls.  

RiebiĦu novads Ħemot vērā tā ăeogrāfisko atrašanās vietu un interesanto vēsturi, ir labs 

tūrisma attīstības potenciāls, kas pilnībā netiek izmantots. Pašreiz nozares attīstību kavē 

informācijas nepietiekamība potenciālajiem tūristiem Latvijā un ārzemēs, zems tūrisma produkta 

konkurētspējas līmenis, nekvalitatīva tūrisma infrastruktūra, tūrisma pakalpojumu sniedzēju 

nepietiekama izglītība, it īpaši mārketingā, un ieinteresētības trūkums. 

46.tabula 

Individu ālie 
uzĦēmēji 

Nodarbošanās 

Maruta PauniĦa Lopkopības pārraugs 
Andris Pastars Veterinārārsts 
Tatjana Šebeko Lopu mākslīgā apsēklotāja 
Dzintra OzoliĦa Zobārsta prakse 
Dmitrijs Orlovs Ăimenes ārsta prakse 
Zita Laizāne Ăimenes ārsta prakse 
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PreiĜu aptieka Filiāle RiebiĦos  
Karīna Urbanoviča Frizētava 
Māris Švābe Mežsaimniecisko darbu veikšana 
IU „Makra” Tirdzniecība 

 

5.1.2. Lauksaimniecība 
 

Lauksaimniecības zemes ir viens no nozīmīgākajiem tautsaimniecības resursiem un tās 

auglība ir Ĝoti svarīgs priekšnosacījums. Auglīgas un nepiesārĦotas augsnes ir ilgtspējīgas 

lauksaimniecības ražošanas pamats. RiebiĦu novadā ir 3992 saimniecības, lielākais īpatsvars ir 

piemājas saimniecības 73% - 2912, zemnieku saimniecības 22% - 868, pārējās saimniecības 5% - 

212. RiebiĦu novada teritorija ir diezgan blīvi apdzīvota, tāpēc vidējais saimniecības lielums ir tikai 

16 ha. 

47. tabula 

Mājlopu sadalījums pa RiebiĦu novadā esošajiem pagastiem 

  
Galēnu 
pagasts                     

RiebiĦu 
pagasts                    

Rušonas 
pagasts                    

SilajāĦu 
pagasts                   

SīĜukalna 
pagasts     

Stabulnieku 
pagasts                

Ganāmpulki 17 8 43 12 3 13 
Aitas 

Dzīvnieki 216 22 406 145 26 152 
Ganāmpulki 38 5 14 7 30 24 

Cūkas 
Dzīvnieki 158 49 85 34 331 419 

Ganāmpulki (1-10) 127 212 220 109 118 144 
Dzīvnieki 440 544 684 322 429 495 

Ganāmpulki( 10-50) 44 12 25 6 34 56 
Dzīvnieki 781 160 423 105 625 1020 

Ganāmpulki (50-100) 7 1 1 0 1 5 
Dzīvnieki 537 60 50 0 56 385 

Ganāmpulki>=100 0 1 0 0 0 1 

Liellopi 

Dzīvnieki 0 562 0 0 0 135 

 

48. tabula 

Piemājas saimniecības Nodarbošanās 
„Rozītes” Bioloăiskā lauksaimniecība 
„Zil ās Vizbulītes” Bioloăiskā lauksaimniecība 
„K ārĜa mājas” Bioloăiskā lauksaimniecība 
„M ālkalni” Bioloăiskā lauksaimniecība 
„Virši” Biolo ăiskā lauksaimniecība 
„Priedes” Bioloăiskā lauksaimniecība 
Z/S „CeriĦi” Bioloăiskā lauksaimniecība 
Z/S „Olūti” Bioloăiskā lauksaimniecība 
Z/S „Dīėmala” Bioloăiskā lauksaimniecība 

 

Bioloăiskā lauksaimniecība ir lauksaimniecības sistēma, kas tiecas apgādāt patērētāju ar 

svaigu, garšīgu un īstu pārtiku, respektējot dabiskās ekosistēmas. Lai to sasniegtu, bioloăiskā 

lauksaimniecība balstās uz vairākiem mērėiem un principiem, ievērojot vispārpieĦemtu praksi, kas 
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radīta, lai samazinātu cilvēka ietekmi uz vidi, vienlaikus nodrošinot pēc iespējas dabiskāku 

lauksaimniecības sistēmas darbību.  

49.tabula 

Lielākās zemnieku saimniecības RiebiĦu novadā 

Zemnieku 
saimniecība 

Nodarbošanās Zemnieku 
saimniecība 

Nodarbošanās 

Galēnu pagasts Z/S „Jumis 3” Graudkopība 
Z/S „Galēni” Lopkopība Z/S „PuduĜi” Piensaimniecība 
Z/S „Briežu 
mājas-93” 

Lauksaimniecība Z/S „SudrabiĦi” Piensaimniecība 

Z/S „Vairogs” Tirdzniecība, 
graudkopība, 
kokapstrāde 

Z/S „Pastari” Cūkkopība 

Z/S „StrautiĦi” Lauksaimniecība Z/S „Voveri” Piensaimniecība  
Z/S „Madaras” Tirdzniecība  Z/S „Senči” Graudkopība 
Z/S „Gribolva” Lopkopība, 

lauksaimniecība 
Z/S „DruviĦi” Piensaimniecība 

Z/S „CeĜmalas” Lauksaimniecība Z/S „Nikīši” Piensaimniecība 
Z/S „Liepas” Lopkopība, 

lauksaimniecība 
Z/S „Dimanti” Piensaimniecība 

Z/S „Upmalu 
mājas” 

Lauksaimniecība Z/S „Elksnītis” Cūkkopība, piensaimniecība 

Z/S „Lauvas” Lauksaimniecība Z/S „Zvaigznes” Piensaimniecība 
Z/S „Apsītes” Lauksaimniecība RiebiĦu pagasts 
Z/S „Straumēni” Lauksaimniecība Z/S „Zemzari” Lauksaimniecība 
Z/S „Lazdmala” Lauksaimniecība Z/S „Viktorija” Lauksaimniecība 
Z/S „AkmentiĦi” Lauksaimniecība Z/S „KalnaviĦi” Lauksaimniecība  
Z/S „Beči” Lauksaimniecība Z/S „OzoliĦi” Lauksaimniecība 
Stabulnieku pagasts Z/S „Liepkalni” Lauksaimniecība 
Z/S „Pumpuri” Piensaimniecība SīĜukalna pagasts 
Z/S „Baloži” Kokzāăētava, 

galdniecība 
Z/S „Donāti” Lauksaimniecība 

Z/S „Kalnu Oši” Piensaimniecība Z/S „CeriĦi 98” lauksaimniecība 
Z/S „Vilkači” AugĜkopība Rušonas pagasts 
Z/S „Ivanānu 
mājas” 

Piensaimniecība Z/S „KĜavas” Lopkopība  

Z/S „VeiduĜi” Piensaimniecība Z/S ”Juzefpole” Stātaudzētava  
Z/S „Ozollejas” GaĜas lopu audzēšana Z/S „Virzāji” Lopkopība  
Z/S 
„Varavīksnes” 

Piensaimniecība SilajāĦu pagasts 

Z/S „Jaunzemi” Siltumnīcas, dārzeĦu 
audzēšana 

Z/S „K – Balbārži” Lauksaimniecība 

Z/S „Fenikss” Graudkopība Z/S „Maijas” Lauksaimniecība, kokapstrāde 
 

Primārais lauksamniecības zemju izmantošanas veids ir lopkopība, graudkopība un 

dārzkopības produktu ražošana. SīĜukalna pagastā pārsvarā ir attīstīta piena un gaĜas ražošana, tāpēc 

saimniecībās lielākās platības aizĦem ganības un ilggadīgie zālāji. Lielākajās saimniecībās ir 48 – 

63 ha lielas zemes platības. No graudaugiem pārsvarā tiek audzēti ziemas kvieši un vasaras miezī 
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platībās no 33 – 54 ha. SilajāĦu pagastā lielākoties audzē rudzus – 130 ha un miežus – 90 ha. 

Lielākās zemnieku saimniecības pieder Antonam Briškam un Viktoram Žukovam. Savukārt 

Rušonas pagastā audzētās lauku kultūras ir graudaugi, zemenes, kartupeĜi un kāposti. Galēnu 

pagastā lielākās zemnieku saimniecības audzē pārsvarā graudaugus – miežus, kviešus, auzas, 

rudzus, eĜĜas augus – rapsi. Lauku platības sasniedz līdz pat 100 – 250 ha. Galēnu pagastā piena 

lopkopība ir daudz izteiktāka nekā graudaugu audzēšana. Kopumā vērtējot lauksaimniecību kā 

uzĦēmējdarbības jomu ir jāsecina, ka ir uzsākusies intensīva lauksaimnieciskā darbība. Eiropas 

Savienības tiešie maksājumi par lauksaimniecības zemes apstrādi, kā arī iespējas iegūt finansiālu 

atbalstu no Eiropas fondu projektiem saimniecības uzsākšanai, ir mudinājuši zemniekus pievērsties 

lauksaimniecībai. Šie maksājumi lauksaimniekiem ir devuši materiālu atbalstu un stimulu darbībai. 

Tā rezultātā samazinās daudzu lauksaimniecībā nolaisto platību apguve un atjaunošana. 

 

5.1.3. Mežsaimniecība un kokapstrāde 
 

Meži ir viena no bagātākajām un vērtīgākajām Latgales ekosistēmām, kā arī 

visievērojamākais atjaunojamo dabas resursu avots mežsaimniecībai. 19617 hektāri jeb 31% novada 

teritorijas klāj mežu platības. Novada mežus apsaimnieko Valsts mežniecība, pagasta pašvaldības, 

zemnieku un piemājas saimniecības. 

Pašreiz novada teritorijā darbojas 24 kokapstrādes uzĦēmēji, kuriem ir pamatzināšanas šinī 

jomā. Ir resursi – ēkas un iekārtas, kaut arī nolietotas un vecas. Kokapstrādes uzĦēmumu vadītājiem 

pietrūkst finansiālo resursu jaunu iekārtu iegādei un zināšanu, lai modernizētu savu darbu. 

Kokapstrāde varētu tikt attīstīta, ražojot augstākas pievienotās vērtības produkciju. Lai to īstenotu, 

nepieciešams augsts cilvēkresursu potenciāls, kas spētu interesēties par jauninājumiem un tos 

ieviest, savstarpēji sadarboties un izmantot visas iespējas attīstībai. Esošo uzĦēmumu vadītāji vēlas 

uzsākt šo pārstrukturēšanās procesu, jo apzinās, ka viĦi nespēj saražot konkurētspējīgu produkciju 

bez jaunu tehnoloăiju ieviešanas un neattīstot reăionālo uzĦēmumu sadarbību. Novadā valdošās 

koku sugas ir bērzs, priede un egle.  

Tā kā koksnes ražošana un pārstrāde ir svarīga nozare Latgalē, tad it sevišėi jāpievērš 

uzmanība meža apsaimniekošanai un tirgus attīstībai. Galvenais uzdevums ir sabalansēt  sabiedrības 

un meža īpašnieku intereses meža vērtību izmantošanā. Jāveic izcirsto cirsmu un aizsargājamo 

teritoriju apmežošana ar šim reăionam vispiemērotākajām koku sugām.  

Sakarā ar koksnes krājumu samazināšanos ir samazinājies arī kokapstrādes uzĦēmumu skaits. 

Šīs nozares attīstība ir apdraudēta, jo netiek plānota tās stratēăiska attīstība. Koksne tiek uz vietas 

tikai pārstrādāta dēĜos vai taras dēlīšos un eksportēta. 

Mežu teritorijās atrodas mikroliegumu teritorijas, kurās ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība. 

RiebiĦu novada teritorijā atrodas divi mikroliegumi, kas atrodas valsts meža teritorijā. Šajos 
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mikroliegumos dzīvo retu sugu putni, kas ir aizsargājami. Valsts meža dienests lūdz iedzīvotājus 

apzināt un savus mežus un ziĦot par putnu sugām. Taču mežu īpašnieki nav ieinteresēti sadarboties, 

jo ar mikrolieguma uzlikšanu ir ierobežota mežu apsaimniekošana. Iekams valsts nebūs izstrādājusi 

kompensācijas sistēmu mežu īpašniekiem, tikmēr nebūs ieinteresētības atteikties no mežistrādes 

ieĦēmumiem. 

 

5.1.4. Tirdzniecība un citi pakalpojumi 
 

RiebiĦu novada teritorijā tiek sniegti tikai tirdzniecības pakalpojumi, citi sadzīves 

pakalpojumu veidi nav pieejami. Iedzīvotājiem jādodas uz tuvākajām pilsētām – PreiĜiem, 

Daugavpili, Rēzekni, lai saĦemtu šos pakalpojumus. 

Mazumtirdzniecības pakalpojumus novadā sniedz nelieli veikaliĦi, kuros var iegādāties 

pārtikas preces un saimniecības preces, nelielā sortimentā. Plaši izplatīts tirdzniecības veids ir 

izbraukuma tirdzniecība jeb tā sauktie auto veikali. Šie auto veikali piedāvā novada iedzīvotājiem 

pārtiku, iebraucot māju pagalmos. Attālāko nostūru iedzīvotāji ir Ĝoti pateicīgi par šādu iespēju 

iegādāties pirmās nepieciešamības preces. 

Tirdzniecība kā uzĦēmējdarbības veids laukos vairs nav ienesīgs bizness. Veikalu ēra, kad 

ciematu centros sāka parādīties mazas lauku bodītes, ir pagājusi. Tirdzniecības vietas vairāk netiek 

modernizētas. Tās ir palikušas tādā pašā stāvoklī, kādas bija uz atvēršanas brīdi. To iedzīvotāju 

pirktspēja, kas iepērkas šajos veikaliĦos ir maza, tāpēc arī veikalu apgrozījums ir niecīgs. 

Novada uzĦēmējdarbības īpatnība ir tā, ka pastāv daudz sīku uzĦēmumu, kas nav lielie 

nodokĜu maksātāji. RiebiĦu novadā ir liels tūrisma attīstības potenciāls, kurš pilnībā nav apgūts. 

 

5.1.5. Lauku tūrisms 

 

RiebiĦu novadā arvien vairāk attīstās lauku tūrisms, jo novada ăeogrāfiskais izvietojums, 

daudzveidīgā daba un daudzie ezeri veido nepieciešamos priekšnosacījumus. Pašvaldība aktīvi 

strādā pie GeĜenovas parka uzkopšanas un labiekārtošana, tāpat no VSIA “Reăionu attīstība” 

piešėirt l īdzekĜi tūrisma norāžu uzstādīšanai. Tomēr, saskaĦotai un mērėtiecīgai tūrisma 

infrastruktūras darbībai, nepieciešams izstrādāt kopīgu novada uzĦēmumu un apkārtējo pagastu 

rīcības programmu tūrisma attīstībai.  

Atpūtas vietas ir ierīkotas Rušonas, Zolvas, Bicānu un Kategrades ezeru krastos. Eikšas ezera 

krastā jau vairākus gadus sekmīgi darbojas ūdens slēpošanas bāze un dārzkopības sabiedrība. 

 Novada un tuvākie tūrisma uzĦēmumi ir šādi: 

� Atpūtas bāze “Zolva”, patīkama atpūta Zolvas ezera krastā.  
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Piedāvā saunu, krievu pirti, kamīnzāli, naktsmītnes, izbraucieni ar laivām, 

peldvietas, sporta laukumi, makšėerēšana, banketi pēc pasūtījuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

31.attēls. atpūtas bāze„Zolva” 

 

  

 

 

32. attēls. Viesu brīvdienu māja “ Šaures”    

 
 

� Atpūtas bāze “Silmalas” piedāvā atpūtu Rušonas ezera krastā, naktsmītni, laivu 

nomu, makšėerēšanu, ogošanu, sēĦošanu, zāĜu dziedniecību. Darbojas pirts, sauna, 

banketu zāle ar mūziku.  

� Ūdensslēpošanas bāze “Bašėi” apmešanās vieta teltīs, viesnīcas tipa mājiĦās pie 

Eikšas ezera. Tiek piedāvāta sauna, baseins, laivu noma, banketu zāle. 

� Viesu brīvdienu māja “ Šaures”. Lieliska atpūtas vieta kompānijai divu ezeru 

ielokā. Pirts, kamīnzāle svinībām. Ūdenstūristiem iespēja pa upju un ezeru ceĜu 

nokĜūt līdz Daugavai. Sporta laukums aktīvās atpūtas cienītājiem.  

� Viesu brīvdienu māja “ Demene”. Atpūta Eikšas ezera krastā – pirts, tīrs avota 

ūdens, makšėerēšana 3 tuvākajos ezeros, ūdensslēpošanas bāzes pakalpojumi.  

� Viesu brīvdienu māja “ Vīru kaprīzes”. Apsildāms baseins telpā, 50 sēdvietas, 

ēdināšanas pakalpojumi, konferenču telpas 100 sēdvietas, kafejnīca, karaoke, spēĜu 

automāti. 
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6. Pašvaldības pārvalde  

6.1. Pašvaldības pārvaldes struktūra 

Pamatojoties uz 16.11.2004. Ministru kabineta noteikumiem par PreiĜu rajona RiebiĦu novada 

izveidošanu Nr.926, kas nosaka, ka tiek apvienoti PreiĜu rajona SīĜukalna pagasts, Galēnu pagasts, 

Stabulnieku pagasts, RiebiĦu pagasts, SilajāĦu pagasts un Rušonas pagasts un izveidots PreiĜu 

rajona RiebiĦu novads. 

  2004.gada 01.decembrī tika ievēlēts RiebiĦu novada priekšsēdētājs, bet 13.12.2004.,tika 

apstiprināts RiebiĦu novada domes nolikums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. attēls. Domes strūktura 

 

         RiebiĦu novada dome ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoĦu vēlētas pārstāvniecības – domes – un 

tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā 

likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Visas aktivitātes notiek saskaĦā ar likumu „ Par pašvaldībām”, ( spēkā esošs no 94.06.09.). 
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34. attēls Domes izpildvaras struktūra 
 
 
RiebiĦu novada domē darbojas 3 komitejas: 
  

1. Finanšu komiteja; 
2. Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja; 
3. Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja. 
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6.2. Pašvaldības attīstības plānošana 

 
Pašvaldību attīstības plānošanu raksturo attīstības plānošanas dokumentu esamība un izstrāde, 

projektu piesaiste. 

 

6.2.1. Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde 

Visās pašvaldībās notiek attīstības plānošanas pasākumi. Izstrādāti sekojoši attīstības 

plānošanas dokumenti: 

Galēnu pagastā 

- Galēnu pagasta attīstības programma – 1998.gads; 

- Galēnu pagasta teritorijas plānojums – 2002.gads 

RiebiĦu pagastā 

- RiebiĦu pagasta attīstības programma – 2000.gads; 

- RiebiĦu pagasta teritorijas plānojums – 2000.gads 

Rušonas pagastā 

- Rušonas pagasta sociāli-ekonomiskās attīstības programma – 2004.gads; 

- Rušonas pagasta teritorijas plānojums – 2000.gads 

- Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde – 2004. gads; 

Stabulnieku pagastā 

- Stabulnieku pagasta attīstības programma – 2000.gads; 

- Stabulnieku pagasta teritorijas plānojums – 2001.gads 

SīĜukalna pagastā 

- SīĜukalna pagasta sociāli-ekonomiskā attīstības programma – 1999.gads; 

- SīĜukalna pagasta teritorijas plānojums – 2002.gads 

SilajāĦu pagastā 

- 2003.gada 25.februāra pagasta padomes sēdē Protokols Nr.2, pieĦemts lēmums par 

teritorijas attīstības plāna izstrādes uzsākšanu. 

 

RiebiĦu novads 

- RiebiĦu novada attīstības stratēăija 2005. – 2017. gadas; 

- RiebiĦu novada attīstības programma 2009. – 2017.gads; 

- RiebiĦu novada teritorijas plānojums 2008. – 2020. gads. – 2008. gada 16. decembrī 

pieĦemti saistošie noteikumi Nr.19. Spēkā no 2008. gada 24. decembra. 
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6.2.2. Projektu piesaiste 
 
 

50. tabula 
 

Finansējuma apjoms Projekta nosaukums Fonds vai 
programma, no 
kuras projekts 

finansēts 

Projekta galvenie mērėi 
un uzdevumi 

Realizācijas 
gads 

Līdzfinansēju
ms 

Fonds 

Infrastruktūras 
attīstība RiebiĦu 
pagastā 
 

VSIA „Reăionu attīstība” 
Parka labiekārtošana un 
estrādes celtniecība 
 

2002. 
 

25783,41 
 

2500,00 
 

Informācijas un ceĜa 
zīmju izvietošana 
tūrisma maršrutos 
Rušonas pagastā 
 

VSIA „Reăionu 
attīstība” 

 

Informācijas un ceĜa 
zīmju izvietošana 

2002.-2003. 
 

2029 
 

2029 
 

Attīrīšanas iekārtu 
renovācija 
(Stabulnieku pagastā) 
 

LVAF  
 

Ūdens kvalitātes 
paaugstināšana, renovējot 
attīrīšanas iekārtas 
 

2002. 
 

166,00 
 

15000,00 
 

Vasaras integrējošā 
nometne 
 

PreiĜu rajona 
padome 

 

Integrēt bērnus sabiedrībā 
 

2002. 
 

- 571,00 
 

Bezdarbnieku algotie 
sabiedriskie darbi 

NVA 
 

Nodarbināt bezdarbniekus 
 

2002. 400,00 
 

800,00 
 

Sociālās mājas 
„Rudenāji” ier īkošana 
 

Karalienes 
Juliānas fonds 

 

Sociālās mājas atvēršana 
 

2002.-2003. 
 

3000,00 
 

19000(EUR) 
 

Gelenovas parka kā 
tūrisma objekta 
sagatavošana 
 

VSIA „Reăionu 
attīstība” 

 

Parka sakārtošana, soliĦu 
izveidošana 
 

2002.-2003. 
 

2500 
 

2500 
 

UzĦēmējdarbības 
atbalsta centra 
paplašināšanās 
iespējas un tūrisma 
centra izveide 

VSIA „Reăionu 
attīstība” 

 

UAC telpu paplašināšana 2003.-2004. 
 

7500 
 

4797 
 

Sociālā aprūpes centra 
„Rušona” izveidošana 
 

NVA 
 

Sociālā centra atvēršana 
 

2003.-2004. 
 

61632,00 
 

- 

Ūdensapgādes un 
attīrīšanas iekārtu 
renovācija (SīĜukalna 
pagastā) 
 

LVAF un LVIF 
 

Ūdens kvalitātes 
paaugstināšana, renovējot 
ūdensapgādes un 
attīrīšanas iekārtas 
 

2003.-2005. 
 

25000,00 
 

25000,00 
 

Dzeramā ūdens 
sagatavošana 
(atdzelžošana), 
iekārtu uzstādīšana 
SīĜukalna ciematā 
 

LVAF un LVIF 
 

Ūdens kvalitātes 
paaugstināšana, izveidojot 
atdzelžošanas staciju 
 

2004. 
 

13000,00 
 

13000,00 
 

RiebiĦu vidusskolas 
katlu mājas renovācija 
 

LVAF  
 

Renovēt katlu māju 
 

2004. 
 

34084,34 
 

7300,00 
 

Rušonas pagasta 
ezeru un dabas ainavu 
apsaimniekošana 
 

Zivju fonds 
 

Aprīkojuma iegāde ezeru 
apsaimniekošanas 
biedrībai reidu veikšanai 
 

2004. 
 

2000,00 
 

4300,00 
 

Gelenovas parka 
eksotisko koku sugu 

LVAF IzziĦas takas izveide,  
aprakstu izveidošana 

2004. 
 

664,00 
 

243,36 
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izziĦas taka  

Dabas lieguma „Jašas 
– Bicānu ezers” dabas 
aizsardzības plāna 
izveidošana 

LVAF Izveidot dabas 
aizsardzības plānu 
NATURA 2000 teritorijai 

2005. 600,00 2400,00 

Brošūras „Rušonas 
pagasta  kultūrvēsture 
izdošana” 

Daugavas fonds Apkopot materiālus par 
Rušonas pagasta 
kultūrvēsturi un izdot 
brošūru 

2005. 594,90 400,00 

Subsidēto darba vietu 
nodrošināšana 
sociālās atstumtības 
riska grupām Rušonas 
pagastā 

ESF Nodarbināt 68 
bezdarbniekus no sociālās 
atstumtības riska grupām 
līdz ar to samazinot 
bezdarbu Rušonas 
pagastā, nodrošināt  katra 
indivīda personisko un 
kopējo valsts labklājību. 

2005.-2007. - 351558.02 

Ūdenssaimniecības 
attīstība RiebiĦu 
novada Rušonas 
pagasta Kastīres 
ciematā 

ERAF Ūdens kvalitātes 
paaugstināšana, renovējot 
ūdensapgādes un 
attīrīšanas iekārtas 

2005.-2007. 15379,00 61514,00 

Aizsargājamo ainavu 
apvidus “Kaučers” 
dabas aizsardzības 
plāna izveide 

LVAF Izveidot dabas 
aizsardzības plānu 
NATURA 2000 teritorijai 

2006. 750,00 2250,00 

RiebiĦu novada 
SilajāĦu pagasta 
administratīvās ēkas 
katlu mājas 
rekonstrukcija  

LVAF Gaisa piesārĦojošo vielu 
emisijas samazināšana, 
pārejot uz videi draudzīgo 
kurināmo - kokapstrādes 
uzĦēmumu atkritumiem 
(šėeldu). 

2006.-2007. 35000,00 18500,00 

„Dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtu 
uzstādīšana PreiĜu 
rajona RiebiĦu 
novada RiebiĦos „ 

LVAF Nodrošināt kvalitātes 
prasībām atbilstoša 
dzeramā ūdens piegādi 
ciematā RiebiĦi. 
 

2006. 15000,00 15000,00 

„Sakopsim Indānu 
gravu Galēnu 
pagastā” 

LVAF Veikt Indānu gravas 
Galēnu pagastā sakopšanu 
un izpēti, izveidojot 
izziĦas taku gan 
skolēniem, gan tūristiem 

2006. 745,54 2133,00 

Bērnu rotaĜu un 
attīstības centra 
izveide PreiĜu rajona 
RiebiĦu novada 
Kastīrē 

Bērnu un 
ăimenes lietu 

ministrija 

Izveidot bērnu rotaĜu un 
attīstības centru 

2006. 2512,50 5713,62 

Savā vidē, saviem 
cilvēkiem un sev 

Bērnu un 
ăimenes lietu 

ministrija 

Veicināt un pilnveidot 
Rušonas pagasta jauniešu 
izaugsmi un attīstību, 
dodot iespēju apgūt 
zināšanas projektu 
izstrādē, iedrošināt viĦus 
uzĦemties iniciatīvu 

2006. 741,15 666,50 

Teātra svētki Rušonas 
pagastā 

KKF Teātra svētku pasākuma 
organizācija 

2006. - 200,00 

Apmācību 
programmu 
nodrošināšana 
komercdarbības un 
pašnodarbinātības 
uzsākšanai sociālās 

ESF LSIF Motivēt. Konsultēt un 
apmācīt 78 sociālās 
atstumtības riskam 
pakĜautos RiebiĦu novada 
iedzīvotājus uzsākt 
komercdarbību vai 

2006. – 2008. - 48690,60 
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atstumtības 
pakĜautajām personu 
grupām RiebiĦu 
novadā 

pašnodarbinātību. 
Veicināt 4,4% RiebiĦu 
novadā dzīvojošo sociālās 
atstumtības riska grupu 
personu integrāciju darba 
tirgū. Sekmēt 
nodarbinātības līmeĦa 
palielināšanos atsevišėām 
sociālās atstumtības riska 
grupām, kā arī nodrošināt 
mācības sociālās 
atstumtības riska grupu 
personām.  

Atbalsta tīkla 
veidošanas iespējas 
sociālās atstumtības 
riska grupu 
nodarbinātības 
veicināšanai RiebiĦu 
novadā 

ESF LSIF Veicināt sociālās 
atstumtības riskam 
pakĜauto iedzīvotāju 
grupu integrāciju darba 
tirgū, veidojot vietējā 
līmeĦa sociālā atbalsta un 
sadarbības tīklu starp 
valsts institūcijām, 
pašvaldībām, privātajām 
un sabiedriskajām 
organizācijām, lai veidotu 
jaunas sociālā atbalsta 
formas sociālās 
atstumtības riska grupām 
to nodarbinātības 
veicināšanai 

2006. - 18962,45 

„SilajāĦu 
mantiniekiem būt!” 

KKF Keramikas tradīciju 
saglabāšana RiebiĦu 
novadā 

2006. 184,34 400 

RiebiĦu novada 
Stabulnieku ciemata 
siltumapgādes 
sistēmas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Ekonomikas 
ministrija 

RiebiĦu novada 
Stabulnieku 
siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija un 
energoefektivitātes 
uzlabošana, lai sakārtotu 
apdzīvotās vietas 
infrastruktūru, samazinātu 
vides piesārĦojumu un 
uzlabot dzīves kvalitāti 

2007. – 2008.  27260,00 110240,00 

Teātra svētki Rušonas 
pagastā 

KKF Teātra svētku pasākuma 
organizācija 

2007 - 150 

Aizsargājamo ainavu 
apvidus „Kaučers” 
dabas aizsardzības 
plāna izveide (2. 
posms) 

Latvijas vides 
aizsardzības 

fonds 

Apkopojot aizsargājamā 
ainavu apvidus „Kaučers” 
priekšizpētes informāciju 
par esošo biotopu un sugu 
stāvokli, izstrādāt dabas 
aizsardzības plānu 
aizsargājamā ainavu 
apvidus „Kaučers” 
bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanai, izmantot 
iegūtos datus dabas 
lieguma ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai 

2007. 1526,43 4579,28 

Sporta laukuma bāzes 
pilnveidošana RiebiĦu 
ciematā 

Bērnu un 
ăimenes lietu 

ministrija 

Pilnveidot sporta laukuma 
materiāltehnisko bāzi 
RiebiĦu pagasta RiebiĦu 
ciematā, radot jauniešiem 
sporta aktivitātēm 
piemērotu vidi un iespēju 
pilnvērtīgi pavadīt brīvo 

2007. 570,00 2280,00 
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laiku 

Nepieciešamā 
finansējuma 
nodrošinājums 
ietekmes uz vidi 
novērtējums 
aizsprosta – 
regulatora 
atjaunošanai uz Jašas 
upes Rušonas pagastā 
Kastīres ciematā 
norēėinu veikšanai 
SIA „Nāra” un 
aizsprosta – 
regulatora būvju 
rekonstrukcija 

LVAF Veikt galīgo norēėinu 
„Ietekmes uz vidi 
novērtējums aizsprosta – 
regulatora atjaunošanai uz 
Jašas upes Rušonas 
pagastā Kastīres ciematā 
norēėinu veikšanai firmai 
SIA „Nāra”. Slūžu 
rekonstrukcija uz Jašas 
upes lejpus iztekas no 
Jašas ezera, lai uzturētu 
ezeru hidroloăisko 
režīmu. 

2007. 30019,31 30000,00 

Mācību priekšmeta 
„Sports” pilnvērtīga 
satura realizācijas 
nodrošināšana 
Rušonas pamatskolā 

Sporta pārvalde Nodrošināt mācību 
priekšmeta „Sports” 
pilnvērtīgu satura 
realizāciju, kā arī 
ārpusskolu fiziskām 
aktivitātēm un sporta 
treniĦiem nepieciešamo 
sporta inventāru 

2007. 755,00 751,00 

Mācību priekšmeta 
„Sports” pilnvērtīga 
satura realizācijas 
nodrošināšana 
SilajāĦu pamatskolā 

Sporta pārvalde Nodrošināt mācību 
priekšmeta „Sports” 
pilnvērtīgu satura 
realizāciju, kā arī 
ārpusskolu fiziskām 
aktivitātēm un sporta 
treniĦiem nepieciešamo 
sporta inventāru 

2007. 740,00 740,00 

Bezdarbnieku 
subsidētā 
nodarbinātība 

NVA M ērėgrupu bezdarbnieku 
subsidētās nodarbinātības 
organizēšana, 
profesionālo prasmju 
apguve subsidētajā darba 
vietā 

2008.   

SīĜukalna ciemata 
neizmantojamo 
notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu demontāža 

LVAF Veikt neizmantojamo 
notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu demontāža 
SīĜukalna ciematā 

2008. 1284,88 3931,00 

Kastīres ciemata 
neizmantojamo 
notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu demontāža 

LVAF Veikt neizmantojamo 
notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu demontāža 
Kastīres ciematā 

2008. 2240,50 3243,00 

Aizsargājamo ainavu 
apvidus „Kaučers” 
dabas aizsardzības 
plāna izveide (2. 
posms) 

LVAF Apkopojot aizsargājamā 
ainavu apvidus „Kaučers” 
priekšizpētes informāciju 
par esošo biotopu un sugu 
stāvokli, izstrādāt dabas 
aizsardzības plānu 
aizsargājamā ainavu 
apvidus „Kaučers” 
bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanai, izmantot 
iegūtos datus dabas 
lieguma ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai. 

2007. - 2008. 1526,43 4579,28 

RiebiĦu novada 
sabiedrības 
integrācijas 
programmas izstrāde 

ĪUMSILS Projekta mērėis ir - 
izstrādāt RiebiĦu novada 
sabiedrības integrācijas 
programmu, līdz ar to 

01. 2009.– 
31.2009. 

- 2428,00 
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2009.- 2014. gadam 
 

veicinot sabiedrības 
integrāciju un pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšanu 
RiebiĦu novadā. 
Galvenie projekta 
pasākumi ir vērsti uz 
informācijas vākšanu, 
cēloĦu - seku analīzi, un 
rīcību izstrādi sabiedrības 
integrācijas uzlabošanai 
RiebiĦu novadā. 
 

RiebiĦu novada 
izglītības iestāžu 
informatizācija 

ERAF RiebiĦu novada izglītības 
iestāžu nodrošināšana ar 
atbilstošu informācijas un 
komunikāciju tehnoloăiju 
infrastruktūru, lai 
izglītības iestādēs un 
izglītības procesā plašāk 
un efektīvāk izmantotu 
informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloăijas, līdz ar to 
uzlabojot izglītības 
kvalitāti un efektivitāti. 

07.2009. - 
12.2010. 

- 46805,90  

Kvalitatīvas 
dabaszinātĦu apguvei 
atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana 
RiebiĦu vidusskolā 

IZM ERAF Projekta vispārīgais 
mērėis ir vispārējās 
vidējās izglītības 
kvalitātes paaugstināšana 
prioritārajos 
(dabaszinātĦu) mācību 
priekšmetos PreiĜu rajonā, 
līdz ar to veicinot 
Latgales reăiona sociālo 
un ekonomisko attīstību. 

04.2009. – 
12.2010. 

5903,52 ERAF 
83633,20; 
 valsts budžeta 
dotācija 
8855,28   

„Sociālās dzīvojamās 
mājas „Rudenāji” 
siltumnoturības 
uzlabošanas 
pasākumi” 

Būvniecības, 
enerăētikas un 
mājokĜu valsts 

aăentūra   
ERAF 

Veikt sociālās dzīvojamās 
mājas „Rudenāji” 
renovācijas darbus, 
paaugstinot ēkas 
energoefektivitāti, 
nodrošinot sociāli 
mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupas ar atbilstošiem 
dzīves apstākĜiem. 
 

04.2009. – 
12.2010. 

167 784,92  ERAF -140000,  
valsts budžeta 
dotācija  28000 

„Gājēju ietves izbūve 
un gājēju tiltiĦa, 
apgaismojuma 
ierīkošana RiebiĦos” 

LATLIT 
TRAFFIC 

Tiks izbūvēta gājēju ietve 
ar apgaismojumu un 
gājēju tiltiĦš RiebiĦos. 

2009. – 2010.  191 091,94 

 
 

51. tabula 

Privātie projekti, kuri saĦēmuši atbalstu no SAPARD programmas laika posmā no 

2003. līdz 2005.gadam. 

Atbalsta saĦēmējs, uzĦēmuma 
nosaukums (adrese) 

Projektā norādītais galvenais 
darbības virziens 

Maija ĀboliĦa, SilajāĦu pagasts 
Lauksaimniecības zemju 

apmežošana 

Arturs ĀboliĦš, SīĜukalna pagasts 
Lauksaimniecības zemju 

apmežošana 
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Vitālijs Pastars, IU „Pārsla 2” 
Stabulnieku pagasts 

AugĜu un dārzeĦu ražošana, 
pirmapstrādes iekārtu iegāde un 

celtĦu modernizācija 

Āris Bruzguls, Galēnu pagasts 
Lauksaimniecības zemju 

apmežošana 
Vitālijs Pastars, IU „Pārsla 2” 

Stabulnieku pagasts 
Lauku uzĦēmumu un māju 

autoceĜu uzlabošana 
Jānis Kupris, z/s „Vairogs” Galēnu 

pagasts 
Graudkopības nozares attīstība 

Ēvalds Vibornais, SIA „Everss V” 
RiebiĦu pagasts 

Amatniecības attīstība 

Jāzeps Sermais, z/s „Gribolva” 
Galēnu pagasts 

Piensaimniecības nozares 
attīstība 

StaĦislavs EriĦš, z/s „Zvirgzi-
Varaža” SīĜukalna pagasts 

Piensaimniecības nozares 
attīstība 

Valsts budžeta dotācijas saĦemšanai novada pašvaldības infrastruktūras attīstībai(2006) 
 

 52. tabula 

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantijas fonda - Garantijas izmaksu daĜa (2007.gada 

sezona, 2008.finanšu gads) 7 

Nosaukums Pasākums Summa, Ls 

Z/S “CeĜmalas” 
Bioloăiskās lauksaimniecības 

attīstība 
3314,77 

Z/S „Dīėmala” 
Bioloăiskās lauksaimniecības 

attīstība 
1241,47 

Z/S „Dimanti” Erozijas ierobežošana 701,28 

Z/S „DruviĦi” 
Bioloăiskās lauksaimniecības 

attīstība 
4236,30 

Z/S “Ēdelveiss” 
Bioloăiskās lauksaimniecības 

attīstība 
1218,35 

Z/S „Gribolva” Erozijas ierobežošana 2039,63 
Z/S ”Ivanānu mājas” Erozijas ierobežošana 3502,48 

Z/S “KalnaviĦi” 
Bioloăiskās lauksaimniecības 

attīstība 
2793,69 

Z/S “MAIJAS” Erozijas ierobežošana 3507,80 
Z/S “Niėīši” Erozijas ierobežošana 972,710 

Z/S “Ozollejas” 
Bioloăiskās lauksaimniecības 

attīstība 
9924,46 

Z/S “PuduĜi” Erozijas ierobežošana 1356,58 

Z/S “Juri”  
Bioloăiskās lauksaimniecības 

attīstība 
1173,77 

Z/S “Senči” Erozijas ierobežošana 1016,45 

Z/S “Donāti” 
Bioloăiskās lauksaimniecības 

attīstība 
3605,63 

Z/S “SudrabiĦi” Erozijas ierobežošana 1846,15 
Z/S “Upmalu mājas” Erozijas ierobežošana 1114,59 

 
 
 

                                                 
7 Lauku atbalsta dienesta dati http://www.lad.gov.lv/images/data/dienvidlatgale.xls 
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53. tabula 
 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumu saĦēmēji 2008.gadā 8 
Lauku saimniecību modernizācija 

 
Nosaukums Summa, Ls 

Z/S „Dimanti” 14 193,56 
Z/S „Gribolva” 9 382,38 
Z/S „Kalnu Oši” 2 169,91 

Z/S „Maijas” 17 386,93 
Z/S „Niėīši” 26 063,89 

Z/S „Ozollejas” 21 906,46 
Z/S „Ezerzeme”  10 150,93 

Z/S „Juri” 15 351,11 
Z/S „SudrabiĦi” 22 129,09 
Z/S „Viktorija” 42 631,64 

Z/S „Olūti” 6 785,84 
 

54. tabula 
 

Apmaksātie struktūrfondu l īgumi - ELVGF - uz 30.12.2008. 9 
 

Nosaukums Projekta nosaukums Atbalsta 
summa, LVL 

Struktūrfondu 
finansējums 

Nacionālais 
finansējums 

z/s Apsītes 
Graudkopības tehnikas 
modernizācija 

23 907,00 16 734,90 7 172,10 

z/s Gribolva 
Slaucamo govju kūts 
modernizācija z/s 
"Gribolva" 

2 110,20 1 230,95 879,25 

z/s Maijas 
Šėeldas ražošanas nozares 
attīstība z/s "Maijas" 

17 570,00 12 299,00 5 271,00 

z/s Dimanti 
Tehnikas modernizācija 
zemnieku saimniecībā 
"Dimanti" 

1 928,65 1 000,00 928,65 

z/s SudrabiĦi 
Tehnikas pakalpojumu 
nozares attīstība z/s 
"SudrabiĦi" 

11 596,83 8 117,78 3 479,05 

z/s Viktorija 
Z/s "Viktorija" 
lauksaimnieciskās 
darbības paplašināšana 

32 273,51 18 826,22 18 826,22 

 
RiebiĦu novada uzĦēmēji, zemnieku saimniecības laika posmā no 2005. – 2009. gadam ir 

realizējuši vairākus projektus. Pasākumā „Atbalsts daĜēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” 

SīĜukalna pagastā ir realizēti 62 projekti, SilajāĦu pagastā 22 projekti, Galēnu pagastā aptuveni 70 

projekti; pasākumā „Eiropas standartu sasniegšana” SīĜukalna pagastā 23 projekti, SilajāĦu pagastā 

10 projekti, Galēnu pagastā 45 projekti. Savukārt pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” 

realizēti 5 projekti SīĜukalna pagastā, SilajāĦu pagastā 4 projekti, Stabulnieku pagastā 4 projekti, 

                                                 
8 Lauku atbalsta dienesta dati http://www.lad.gov.lv/images/data/elfla_maksajumu_sanemeji_2008.xls 
9 Lauku atbalsta dienesta dati http://www.lad.gov.lv/images/data/maksajumi_elvgfb.pdf 
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Galēnu pagastā 2 projekti, Rušonas pagastā 2 projekti un RiebiĦu pagastā 1 projekts. SīĜukalna 

pagastā ir realizēts 1 projekts pasākumā „Graudkopības pakalpojumu nodrošināšana lauku 

iedzīvotājiem”, savukārt 2008. gadā SilajāĦu pagastā 1 projekts ir realizēts SAPARD programmā. 

 

6.2.3. Piešėirt ās apvienošanās mērėdotācijas izlietojums novada infrastruktūras sakārtošanai 
 

55. tabula  
I. daĜa  

Nr.p.k. Objekta nosaukums No  
valsts budžeta 
dotācijas(LVL)  

1. SīĜukalna pagasta teritoriālās pārvaldes ēkas būvdarbu 
veikšana 

100000,00 

2. Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes ēkas un kultūras nama 
renovācija  

100000,00 

3. Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes ēkas un kultūras 
nama renovācija  

100000,00 

4. RiebiĦu kultūras nama ēkas renovācija 60000,00 

5. RiebiĦu vidusskolas un internāta logu un ārdurvju maiĦa 40000,00 

6. SilajāĦu pamatskolas un internāta ēkas renovācija 75000,00 

7. Rušonas pamatskolas ēkas renovācija 80000,00 

8. Siltumtrases izbūve no teritoriālās pārvaldes ēkas līdz 
SilajāĦu pamatskolai 

25000,00 

9. Sociālās aprūpes centra „Rušona” jumta un tā konstrukciju 
maiĦa 

20000,00 

 
56. tabula  

II. daĜa  
Nr.p.k. Objekta nosaukums No  

valsts budžeta 
dotācijas(LVL)  

1. SīĜukalna pagasta teritoriālās pārvaldes administratīvās ēkas 
rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrāde 

2. SīĜukalna pagasta teritoriālās pārvaldes administratīvās ēkas 
rekonstrukcija 

3. SīĜukalna pagasta kultūras nama siltumefektivitātes 
palielināšanas un renovācijas tehniskā projekta izstrāde  

4. SīĜukalna pagasta teritoriālās pārvaldes administratīvās ēkas 
rekonstrukcija 

100000,00 

5. Galēnu pagasta, Galēnu ciema siltumtrases būvniecības darbi  
6. Galēnu pagasta kultūras nama siltumefektivitātes 

palielināšanas un renovācijas tehniskā projekta izstrāde 
7. Galēnu pagasta, Galēnu ciema siltumtrases būvniecības darbi 

100000,00 

8. Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes administratīvās 
ēkas siltināšanas darbi 

9. Stabulnieku pagasta kultūras nama siltumefektivitātes 
palielināšanas un renovācijas tehniskā projekta izstrāde  

10. Stabulnieku pagasta kultūras nama renovācija 

100000,00 
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11. Stabulnieku pagasta, Stabulnieku ciema siltumapgādes 
sistēmas un katlu mājas tehniskā projekta izstrāde 

12. Stabulnieku pagasta, Stabulnieku ciema siltumapgādes 
sistēmas un katlu mājas būvniecība 

13. RiebiĦu pagasta kultūras nama renovācija 
14. RiebiĦu pirmskolas izglītības iestādes renovācijas tehniskā 

projekta izstrāde  
15. RiebiĦu pagasta RiebiĦu ciema ārējo siltumtrašu būvniecība 

16. RiebiĦu pagasta RiebiĦu ciema ārējo siltumtrašu būvniecība 

100000,00 

17. SilajāĦu pagasta teritoriālās pārvaldes administratīvas ēkas 
katlu mājas rekonstrukcija 

18. RiebiĦu novada SilajāĦu pagasta administratīvās ēkas 
kurināmā novietnes būvniecības darbi 

19. SilajāĦu pagasta kultūras nama siltumefektivitātes 
palielināšanas un renovācijas tehniskā projekta izstrāde 

20. SilajāĦu pagasta kultūras nama, bibliotēkas un 
administratīvas ēkas renovācija 

21. SilajāĦu pagasta administratīvās ēkas kurināmā novietnes 
būvniecības darbu pabeigšana 

21. SilajāĦu pagasta administratīvās ēkas pievadceĜa būvniecības 
darbi   

100000,00 

23. Rušonas pagasta Rušonas pamatskolas sporta zāles apkures 
un katlu mājas rekonstrukcija, sporta zāles apkures sistēmas 
ierīkošana 

24. Rušonas pamatskolas siltumtrases būvniecības tehniskā 
projekta izstrāde 

25. Rušonas pagasta Rušonas pamatskolas sporta zāles apkures 
un katlu mājas rekonstrukcija un sporta zāles apkures 
sistēmas ierīkošana 

26. Rušonas pagasta Kastīres ciemata siltumtrases būvniecība 

100000,00 
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7. NOVADA BUDŽETS UN FINANSIĀLĀS IESPĒJAS 
 

 
Katrai pašvaldībai ir tiesības patstāvīgi veidot budžetu, tā veidošanas un izlietošanas kārtību 

nosaka LR likumdošana. Pašvaldības budžets ir pašvaldības apstiprināts ienākumu un izdevumu 

plāns noteiktam laika posmam, parasti vienam gadam. 

Pašvaldības budžeta mērkis ir noteikt un pamatot līdzekĜu apjomu, kas nepieciešams pašvaldībai 

ar likumu noteikto funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Pašvaldības budžetu veido 

pamatbudžets un speciālais budžets. Pašvaldības budžetu veido: 

• tiešie nodokĜu ieĦēmumi: 

o iedzīvotaju ienākuma nodoklis, t. sk. maksa par patentu; 

o nekustamā īpašuma nodoklis; 

o azartspēĜu nodoklis; 

• nenodokĜu ieĦēmumi: 

o valsts nodevas un maksājumi; 

o pašvaldības nodevas; 

o maksājumi par maksas pakalpojumiem; 

o ienākumi no īpašumu iznomāšanas; 

• saĦemtie maksājumi: 

o norēėini par izglītības iestāžu pakalpojumiem; 

o mērėdotācijas; 

o dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda; 

o maksājumi no citiem budžetiem. 

 

7.1. Pamatbudžeta ieĦēmumi 

Pamatbudžeta ieĦēmumus veido nodokĜu ieĦēmumi – iedzīvotaju ienākuma, nekustamā 

īpašuma(par zemi, kā arī ēkām un būvēm), azartspēĜu nodoklis – un nenodokĜu ieĦēmumi, kuros 

ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību 

nodevas un citi ieĦēmumi, kā arī valsts budžeta mērėdotācijas. 

2008. gadā RiebiĦu novada domes pamatbudžeta ieĦēmumi sastādīja Ls 3661646. 
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35. attēls. RiebiĦu novada ieĦēmumi 2005. – 2008. gadā, Ls 

 

Pēc 35. attēla ir redzams, ka ieĦēmumi RiebiĦu novadā ar katru gadu palielinās. Vislielākie 

ieĦēmumi bija 2008. gadā, kas no 2007. gada ieĦēmumiem atšėiras par 509 681 Ls. Attiecīgi 

vismazākie ieĦēmumi bija 2005. gadā, kad apvienojās seši PreiĜu rajona pagasti.  

 

Galvenie finansētāji –  

• 2005. gadā - Mērėdotācijas no rajona padomes; Maksājumi no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem; 

• 2006. gadā - Mērėdotācijas no rajona padomes; Maksājumi no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem; 

• 2007. gadā - Mērėdotācijas no rajona padomes; Maksājumi no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem; 

• 2008. gadā – Mērėdotācijas no rajona padomes; Maksājumi no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem. 

RiebiĦu novada domes 2008. gada budžeta ieĦēmumu un nodokĜu ieĦēmumu struktūru 

raksturo sekojošas diagrammas: 
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36. attēls. RiebiĦu novada domes ieĦēmumu struktūra 2008. gadā 

 
 

36. attēlā ir redzami RiebiĦu novada domes ieĦēmumi 2008. gadā. Vislielāko ieĦēmumu daĜu 

veido saĦemtie maksājumi (71%), kas no visiem ieĦēmumiem bija 2 637 906 Ls. NodokĜu 

ieĦēmumi (24%), kas bija 861 222 Ls, ir gandrīz trīs reizes mazāk nekā saĦemto maksājumu 

ieĦēmumu, savukārt mazāko procentu ieĦēmumu daĜas sastādīja nenodokĜu ieĦēmumi 1% (32 951 

Ls) un pārējie ieĦēmumi 3% (129 567 Ls). 

 
 

7.2 Budžeta izdevumu struktūra 
 
RiebiĦu novada budžeta izdevumu lielāko daĜu sastāda: 

- izdevumi izglītībai; 

- izdevumi komunālajai saimniecībai; 

- izdevumi sociālajai nodrošināšanai; 

- izdevumi kultūrai un sportam; 

- vispārējās valdības izdevumi; 

- izdevumi ekonomiskai darbībai. 

RiebiĦu novada budžeta izdevumi 2008.gadā bija Ls 5 087 398 Ls. 

Izdevumu daĜas struktūra sniegta 37. attēlā. 
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37. attēls. RiebiĦu novada izdevumi 2005. – 2008. gadā, Ls 

 
 
 

38. attēlā ir redzami RiebiĦu novada domes izdevumi 2008. gadā. Pēc attēla var secināt, ka 

gandrīz pusi no izdevumu daĜas (ja kopējie RiebiĦu novada izdevumi ir 5 087 398 Ls) veido 

izglītība (43%), savukārt vismazāko daĜu veido sabiedriskā kārtība, bāriĦtiesa, kas no kopējiem 

izdevumiem ir 0,6%. Lielu daĜa no izdevumiem (23%) aiziet vispārējās valdības dienestiem 

(pagastu pārvaldes, dome). Komunālai saimniecībai tika izlietoti 589 343 Ls (11%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. attēls. RiebiĦu novada domes budžeta izdevumu struktūra 2008. gadā, Ls 
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7.3. Plānotais budžets 

49. tabula  

Plānotais budžets uz 2009. gadu  
 

IeĦēmumi Summa, Ls Izdevumi  Summa, Ls 

NodokĜu ieĦēmumi 727 085 Vispārējie valdības dienesti 736 198 

NenodokĜu 
ieĦēmumi 

179 650 Izglītība 1 229 228 

SaĦemtie maksājumi 1 584 937 Sociālā aizsardzība 176 835 

Pārējie ieĦēmumi 130 000 Komunālā saimniecība 404 002 

Kultūra, sports  946 842 

Sabiedriskā kārtība, bāriĦtiesa 25 814 

Pārējā ekonomiskā darbība 40 000 
Kopā ieĦēmumi: 2 621 672 

Kopā izdevumi: 3 558 919 
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8. RIEBIĥU NOVADA ATT ĪSTĪBAS IESPĒJAS 

8.1. SVID analīze  

Novada analīze sastāv no SVID analīzes (stiprās un vājās puses, iespējas un draudi), nozīmīgāko 

reăionā pašu spēkiem un pašreiz risināmo problēmu analīzes.  

 

Stiprās puses 

• Attīstīta piena un gaĜas produktu pārstrāde. 

• Ilga pieredze tradicionālajā lauksaimnieciskajā ražošanā. 

• Liels mežizstrādes un kokapstrādes sektora īpatsvars reăiona tautsaimniecībā. 

• Lielas kokzāăētavu jaudas.  

• UzĦēmējdarbības izaugsmi veicinošs tūrisma potenciāls. 

• Pieaugošs IKT lietojums izglītībā un pārvaldē. 

• Pieaugošs dažāda līmeĦa izglītības iespēju piedāvājums. 

• Pietiekami izvērsts ceĜu tīkls ar iespēju veicināt apdzīvoto vietu attīstību. 

• Reăionu šėērso tranzīta infrastruktūra (autoceĜi, dzelzceĜš, maăistrālais gāzes vads). 

• Brīvas ražošanas teritorijas, t.sk. bijušās kolhozu fermas.  

• Dabas resursu daudzveidība (ievērojami meža resursi, biotopi, derīgie izrakteĦi, 

atjaunojamie dabas resursi, rekreācijas resursi) un to pieejamība. 

• Daudz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. 

• Maz pārveidota dabas vide un gleznaina ainava. 

• Aktīvas kultūrvēsturiskās tradīcijas. 

Vājās puses 

• Maz un nepietiekami attīstīti mazie un vidējie uzĦēmumi. 

• Uz zināšanām balstītu nozaru nepietiekama attīstība (trūkst inovāciju centru un 

tehnoloăisko parku). 

• Nepietiekama kooperācija uzĦēmējdarbībā. 

• Vājas uzĦēmējdarbības atbalsta struktūras. 

• Nepietiekami attīstīta tūrisma un pakalpojumu infrastruktūra. 

• Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās. 

• Kvalificēta darbaspēka trūkums. 

• Liela kvalificēta darbaspēka un aktīvu cilvēku migrācija uz rajonu centriem, Rīgu. 

• Nepietiekama IKT izmantošana. 
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• Zema ceĜu seguma kvalitāte. 

• DzelzceĜa nepietiekama izmantošana un infrastruktūras novecošana. 

• Novecojusi sociālo, veselības aizsardzības, izglītības un kultūras iestāžu un sporta 

objektu materiālā bāze, infrastruktūra. 

• Lauksaimniecībā izmantojamo zemju nepietiekama apsaimniekošana. 

Iespējas 

• Sadarbības veidošanās ar lielajiem Latvijas un ārzemju uzĦēmumiem. 

• Valsts atbalstīta uzĦēmumu klasteru veidošanās.  

• Sekmēt kopuzĦēmumu veidošanos investīciju piesaistei. 

• Pieaugošs pieprasījums pēc bioloăiskās lauksaimniecības produkcijas. 

• Tūrisma nozares attīstība Latgales reăionā.  

• Informācijas tehnoloăiju dotās iespējas, lai īstenotu ideju par nodarbinātību, balstītu uz 

modernām tehnoloăijām kultūrvēsturiskā ainavā. 

• Baltkrievijas, Krievijas un Lietuvas robežas tuvums labvēlīgs pārrobežu sadarbības 

attīstībai. 

• Valsts, ES u.c. finanšu līdzekĜu piesaiste un efektīva izmantošana novada attīstībai. 

Draudi  

• Nevienlīdzīga konkurence lauksaimniecības produkcijas ražošanai un eksportam, nav 

noieta tirgus lauksaimniecības ražojumiem, tiek importēta pārtika. 

• Neprognozējama tautsaimniecības politikas attīstība valstī. 

• Valstī apstiprināto nozaru attīstības programmu realizēšanās problēmas. 

• Neskaidra valsts un pašvaldību funkciju un līdzekĜu pārdale jautājumiem, kas ietekmē 

novada attīstību. 

• Atkarība no globālajām ekonomiskajām krīzēm.  

• "Valsts autoceĜu tīkla saglabāšanas un attīstības valsts programmas" neīstenošana noved 

pie valsts autoceĜu, novada ceĜu, pievadceĜu un meža ceĜu kvalitātes straujas 

pazemināšanās. 

• Intelektuālā kapitāla (jauniešu, kvalificētu speciālistu) aizplūšana uz citiem reăioniem un 

ārzemēm. 

• Pieaugoša atkarība no ārējiem energoresursiem. 
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8.2. Vīzija - RiebiĦu novads nākotnē  
 

RiebiĦu novads ir ar vēsturisko mantojumu un tradīcijām bagāts novads, kura vide tiek 

veidota saskaĦā ar ainavas un tradicionālās arhitektūras īpatnībām un ir atbilstoši  21. gadsimta 

prasībām. 

RiebiĦu novada iedzīvotāji ir sabiedriski aktīvi, spēj patstāvīgi saskatīt un lietpratīgi 

risināt dzīves problēmas, apzinās piederību ăimenei, tautai un Latvijas valstij, atbild to priekšā 

par savu un līdzcilvēku rīcību, ir brīvi un toleranti kā uzskatos, tā arī uzvedībā. RiebiĦu novada 

iedzīvotāji ir sava novada patrioti. 

RiebiĦu novads tiek pārvaldīts demokrātiski. RiebiĦu novada pašvaldība uzĦemas atbildību 

par pagasta līdzsvarotu attīstību. Iedzīvotāji aktīvi piedalās pagasta pārvaldē. RiebiĦu novada 

iedzīvotājiem ir izpratne par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlme tos ietekmēt.  

 RiebiĦu novads ir dinamisks un konkurētspējīgs ar citiem Latvijas novadiem. Valsts 

politika ir labvēlīga uzĦēmējdarbības attīstībai un pagasta ekonomiskajai izaugsmei. Vides, 

dzīvošanas un darba apstākĜi RiebiĦu novadā ir līdzvērtīgi citiem Latvijas novadiem. RiebiĦu 

novada un to apkārtnes iedzīvotāji ir nodrošināti ar darbu, veidojot stabilu nodokĜu bāzi 

pašvaldības budžetam. 

RiebiĦu novadā ir attīstīta ražojošā sfēra – kokapstrādes, kūdras ieguves un pārstrādes, 

koksnes pārstrādes, būvmateriālu ražotnes eksportē preces uz ārvalstīm un apgādā vietējo tirgu. 

Pārtikas ražotāji un lauksaimniecības produktu pārstrādātāji izmanto apkārtējo zemnieku 

saimniecību produkciju un realizē pakalpojumus plašā tirgu. 

Tirdzniecības, sakaru, transporta, sadzīves un citu pakalpojumu kvalitāte apmierina 

uzĦēmumu un iedzīvotāju vajadzības.  

RiebiĦu novada iedzīvotāji  jebkurā vecumā ir motivēti paaugstināt savu izglītības līmeni. 

Tam tiek piedāvātas visplašākās iespējas. Rajona centrā – PreiĜos  ir izveidota funkcionēt spējīga 

sistēma izglītības un jaunatnes ilgtermiĦa politikas īstenošanai. 

 Izglītībai RiebiĦu novadā ir augsts prestižs, tāpēc ka ir liels pieprasījums pēc 

kvalificētiem speciālistiem. 

RiebiĦu novada iedzīvotājiem ir plašas iespējas dažādu līmeĦu izglītības iegūšanai un 

pilnveidošanai, pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai un atpūtai, ir pieejami visi nepieciešamie 

pakalpojumi un informācija. RiebiĦu novads ir dzīvošanai pievilcīgs pagasts ar augstu vides 

kvalitāti. 

RiebiĦu novadā iedzīvotāji ir izgl ītoti, darbīgi, sabiedriski aktīvi cilvēki, ar vēlmi pēc 

mākslinieciski augstvērtīgas un vispusīgas kultūras, izklaides, atpūtas.  

RiebiĦu novads ir novads, kurā īpaša uzmanība tiek veltīta vides kvalitātei. Katra 

paaudze apzinās savu atbildību par vidi, kurā dzīvo paši un kurā dzīvos nākamās paaudzes.      
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Liela vērība tiek veltīta ekosistēmu un tām piemītošās bioloăiskās daudzveidības 

saglabāšanai. RiebiĦu novada vide ir pievilcīga gan novadniekiem, gan novada viesiem.    

RiebiĦu novadam izaugsmes un stabilas attīstības pamats ir stabila un droša ăimene. Ăimenei 

labvēlīga sociāli ekonomiskā un psiholoăiskā vide sekmē esošo ăimeĦu paplašināšanos un jaunu 

veidošanos. Ăimenēs valda noturīgas, harmoniskas savstarpējās attiecības. 

RiebiĦu novada attīstība notiek vienmērīgi. RiebiĦu novadam nav raksturīga ne strauja 

iedzīvotāju skaita sarukšana, ne arī palielināšanās. Atražošanas process notiek vienmērīgi, 

nodrošinot kvantitatīvu un kvalitatīvu ataudzi. 

Demogrāfiskā situācija liecina par iedzīvotāju drošību un ticību attiecībā uz savu, 

ăimenes un savu bērnu nākotni, kā arī par spēju nodrošināt normālus dzīves un personības 

attīstības apstākĜus. 

Veselības aprūpe ir kvalitatīva, pieejama katram iedzīvotājam, neatkarīgi no sociālā 

stāvokĜa un ienākumu līmeĦa. Iedzīvotāji ir ieinteresēti un atbildīgi par savu veselību. Fiziskās 

aktivitātes ir katra iedzīvotāja ikdienas sastāvdaĜa. RiebiĦu novadā ir veselīga vide, un iedzīvotāji 

lieto kvalitatīvu pārtiku.  

RiebiĦu novada iedzīvotāji ir ieinteresēti savas veselības saglabāšanā un izglītoti 

veselības jautājumos.                         

 
8.3. RiebiĦu novada attīstības stratēăija 2005. - 2017. gadam 
 

RiebiĦu novada attīstības stratēăija (turpmāk tekstā – stratēăija) ir izstrādāta 2005. gadā, 

balstoties uz RiebiĦu novada esošās situācijas raksturojumu, kas ietver statistikas datu 

apkopošanu un analīzi, pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un komercsabiedrību sniegto 

informāciju, attīstības programmu, koncepciju un plānu apkopošanu un analīzi, kā arī stipro un 

vājo pušu, iespēju un draudu analīzi.  

Stratēăijas izstrādes pamatā ir izmantoti šādi kritēriji: 

� novada ăeogrāfiskais novietojums un tā priekšrocības; 

� Pieejamie resursi – cilvēkresursi, finanses, dabas resursi un esošā infrastruktūra. 

Stratēăija ir izstrādāta savstarpēji saistītos trīs stratēăiskos blokos – Tautsaimniecība un 

infrastrukt ūra, Sociālā infrastrukt ūra un Vide, izmantojot piecu līmeĦu pieeju (sk. 1.shēmu):  
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� 1.līmenis – Vīzija 

Vīzija ir nākotnes redzējums, kas sniedz raksturojumu par novada ekonomikas, infrastruktūras, 

sociālās jomas un vides attīstības perspektīvām. Vīzija ir pasākumu kopums, ko tiek plānots 

sasniegt attīstības stratēăijas plānošanas periodā. Vīzija ir formulēta tagadnes izteiksmē, 

interpretējot nākotnes redzējumu par novada attīstības iespējām 2015.gadā. 

� 2.līmenis – Priorit ātes 

Prioritātes ir skaidri definēts rīcību un pasākumu kopums, kas ir identificēts, balstoties uz to 

būtiskumu, nozīmīgumu un neatliekamību, lai sekmētu izvirzītās vīzijas sasniegšanu. 

� 3.līmenis – Mērėi 

Mērėi ir līdzekĜi noteikto prioritāšu sasniegšanai. Mērėi ir skaidri definēti, tie ir izmērāmi un 

pārbaudāmi. Katram mērėim ir noteikti indikatori, kas paskaidro izvirzītā mērėa sasniegto 

rezultātu. 

� 4.līmenis – Pasākumi  

Pasākumi ir iniciatīvu kopums, kas ir izvirzīti noteikto mērėu sasniegšanai.  

� 5.līmenis – Projekti  

5. līmeni veido Rīcības programmu, kas ir RiebiĦu novada attīstības stratēăijas  daĜa. 

 
8.3.1. Rīcības programma 2005. – 2015. gadam 
 

RiebiĦu novada attīstības stratēăijas  Rīcības programma 2005. – 2015. gadam nosaka 

šādas prioritātes : 

1. prioritāte Konkurētspējīga tautsaimniecība, daudzveidīga un aktīva uzĦēmējdarbība 

2. prioritāte Tehniskās infrastruktūras attīstība 

3.prioritāte Progresīvas un pieejamas izglītības, kultūras un sporta veicināšana  

4.prioritāte Efektīvas pārvaldes sistēmas ieviešana  
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5.prioritāte Sociālās infrastruktūras un kvalitatīvu pakalpojumu attīstība  

6.prioritāte Tūrisma veicināšana novadā un tā infrastruktūras uzlabošana  

7.prioritāte Augstas vides kvalitātes nodrošināšana  

 
 

8.3.2. Stratēăijas lietotāju grupas 

Stratēăiju var izmantot vairākas lietotāju grupas dažādiem mērėiem: 

� RiebiĦu novada dome, tās pakĜautībā un pārraudzībā esošās iestādes un 

komercsabiedrības izmantos šo dokumentu īstermiĦa un ilgtermiĦa attīstībai, izvirzīto 

mērėu un pasākumu sasniegšanai, kā arī projektu realizācijai. 

� Novada iedzīvotāji izmantos šo dokumentu, lai iegūtu informāciju par novada 

attīstības mērėiem. 

� UzĦēmēji, sabiedriskās institūcijas, citas organizācijas un kapitāla ieguldītāji 

izmantos šo dokumentu, lai izvērtētu savu projektu atbilstību novada attīstības vīzijai, 

noteiktajām prioritātēm, mērėiem, pasākumiem un attiecīgi saskaĦotu savu darbību. 

� Fiziskas un juridiskas personas izmantos šo dokumentu, plānojot un uzsākot savu 

darbību RiebiĦu novadā. 

� Ārzemju investori izmantos šo dokumentu informācijai kā apliecinājumu, ka RiebiĦu 

novadam ir skaidri definēti attīstības mērėi un virzieni. 

� Zemes īpašnieki izmantos šo dokumentu, lai izvērtētu sava īpašuma nākotnes 

attīstības iespējas. 

 
 
 


