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

Investīciju plāna 1. Pielikums 

 

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

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

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

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

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

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

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

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

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

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

uzņēmējdarbības attīstīšanos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

30 darba vietas 

01.04.2016. 12 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 

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

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

infrastruktūras rekonstrukciju. 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

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



infrastruktūru, tādējādi sekmējot mazās uzņēmējdarbības attīstību. 

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

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

 

2.1. Aktivitāte 400000.00 60000.00 340000.00 - - 5 darba vietas  

~3 ha 

01.05.2016. 6 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 

 

Rezerves projekti Latgalē un Alūksnes novadā 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējum

s 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

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

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

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

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

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

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

sabiedriskus pasākumus. 

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

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: nomas izsole, nodomu protokola slēgšana, papildus investīciju ieguldījums 

no uzņēmēja puses  

1.1. Aktivitāte  
Galēnu muižas 

kompleksa 

revitalizācija 

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

degradētās teritoriju 

sakārtošana 4 ha, 

Piesaistītās investīcijas 

-1 700 000 EUR 

2017.-2018. 36 mēneši Preiļu novada 

dome 

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

2. Projekta ideja: Riebiņu parka dīķu revitalizācija 

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

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

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

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA „Trīs vītolu staļļi”  



Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Nodomu protokols par  piedalīšanos projektā. 

 

2.1. Aktivitāte      500000.00 75000.00 425000.00 50000.0

0 

 8 ha 2017.-2018. 12 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 

 

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

specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. 

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

infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

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

īstenojamās projektu idejas 

 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējum

s 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

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

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

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

tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



A.Veigule,G.Pauniņa p.s.Ošlejas. 

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

 

1.1. Aktivitāte 500000.00 125000.00 275000.00 - - Veikta pašvaldības ceļa 

rekonstrukcija un asfalta 

seguma 

izbūve 2 km. Radītās 8 

darba 

vietas, Piesaistītās 

nefinanšu 

investīcijas 200 000,00 

EUR 

 

01.2016. 12.2018.  

 KOPĀ         X 

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

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

darbības teritorijā. 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais vai sadarbības projekts 

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

infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. 

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

protokolu slēgšana 

2.1. Aktivitāte 100000.00 250000.00 750000.00 - - Izveidotas 30 darba 

vietas, degradētās 

teritoriju sakārtošana 4 

ha. 

Uzņēmējdarbības 

attīstīšana: iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju 

un programmu 

nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana un 

infrastruktūras izveide 

pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un 

sasniedzamībai vietējiem 

iedzīvotājiem. 

01.2016. 12.2018.  

 KOPĀ         X 

 


