
Atbalstu saņēmušie projekti 
 

 
Finansējuma apjoms Projekta nosaukums Fonds vai 

programma, no 

kuras projekts 

finansēts 

Projekta galvenie mērķi 

un uzdevumi 

Realizācijas 

gads 
Līdzfinansējums Fonds 

Riebiņu vidusskolas 

katlu mājas renovācija 

LVAF Renovēt katlu māju 2004. 34084,34 7300,00 

Infrastruktūras 

attīstība Riebiņu 

pagastā 

VSIA „Reģionu 

attīstība” 

Parka labiekārtošana un 

estrādes celtniecība 

2002. 25783,41 2500,00 

Sociālās mājas 

„Rudenāji” ierīkošana 

Karalienes 

Juliānas fonds 

Sociālās mājas atvēršana 2002.-2003. 3000,00 19000(EUR) 

Gelenovas parka kā 
tūrisma objekta 

sagatavošana 

VSIA „Reģionu 

attīstība” 

Parka sakārtošana, soliņu 

izveidošana 

2002.-2003. 2500 2500 

Informācijas un ceļa 

zīmju izvietošana 

tūrisma maršrutos 

Rušonas pagastā 

VSIA „Reģionu 

attīstība” 

Informācijas un ceļa 

zīmju izvietošana 

2002.-2003. 2029 2029 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta centra 

paplašināšanās 

iespējas un tūrisma 

centra izveide 

VSIA „Reģionu 

attīstība” 

UAC telpu paplašināšana 2003.-2004. 7500 4797 

Rušonas pagasta 

ezeru un dabas ainavu 

apsaimniekošana 

Zivju fonds Aprīkojuma iegāde ezeru 

apsaimniekošanas 

biedrībai reidu veikšanai 

2004. 2000,00 4300,00 

Sociālā aprūpes centra 

„Rušona” izveidošana 

NVA Sociālā centra atvēršana 2003.-2004. 61632,00 

Gelenovas parka 

eksotisko koku sugu 

izziņas taka 

LVAF Izziņas takas izveide, 

aprakstu izveidošana 

2004. 664,00 243,36 

Ūdensapgādes un 

attīrīšanas iekārtu 

renovācija (Sīļukalna 

pagastā) 

LVAF un LVIF Ūdens kvalitātes 

paaugstināšana, renovējot 

ūdensapgādes un 

attīrīšanas iekārtas 

2003.-2005. 25000,00 25000,00 

Dzeramā ūdens 

sagatavošana 

(atdzelžošana), 

iekārtu uzstādīšana 

Sīļukalna ciematā 

LVAF un LVIF Ūdens kvalitātes 

paaugstināšana, izveidojot 

atdzelžošanas staciju 

2004. 13000,00 13000,00 

Vasaras integrējošā 
nometne 

Preiļu rajona 

padome 

Integrēt bērnus sabiedrībā 2002.  571,00 

Bezdarbnieku algotie 

sabiedriskie darbi 

NVA Nodarbināt bezdarbniekus 2002. 400,00 800,00 

Attīrīšanas iekārtu 

renovācija 

(Stabulnieku pagastā) 

LVAF Ūdens kvalitātes 

paaugstināšana, renovējot 

attīrīšanas iekārtas 

2002. 166,00 15000,00 

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 

2005.-2007. - 351558.02 



kopējo valsts labklājību. 

Brošūras ”Rušonas 

pagasta kultūrvēsture 

izdošana” 

Daugavas fonds Apkopot materiālus par 

Rušonas pagasta 

kultūrvēsturi un izdot 

brošūru 

2005. 594,90 400,00 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Riebiņu 

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 

Riebiņu novada 

Silajāņu pagasta 

administratīvās ēkas 

katlu mājas 

rekonstrukcija  

LVAF Gaisa piesārņojošo vielu 

emisijas samazināšana, 

pārejot uz videi draudzīgo 

kurināmo - kokapstrādes 

uzņēmumu atkritumiem 

(šķeldu). 

2006.-2007. 35000,00 18500,00 

„Dzeramā ūdens 

sagatavošanas iekārtu 

uzstādīšana Preiļu 

rajona Riebiņu 

novada Riebiņos „ 

LVAF Nodrošināt kvalitātes 

prasībām atbilstoša 

dzeramā ūdens piegādi 

ciematā Riebiņi. 
 

2006. 15000,00 15000,00 

„Sakopsim Indānu 

gravu Galēnu 

pagastā” 

LVAF Veikt Indānu gravas 

Galēnu pagastā sakopšanu 

un izpēti, izveidojot  

izziņas taku gan 

skolēniem, gan tūristiem 

2006. 745,54 2133,00 

Bērnu rotaļu un 

attīstības centra 

izveide Preiļu rajona 

Riebiņu novada 

Kastīrē 

Bērnu un 

ģimenes lietu 

ministrija 

Izveidot bērnu rotaļu un 

attīstības centru 

2006. 2512,50 5713,62 

Savā vidē, saviem 

cilvēkiem un sev 

Bērnu un 

ģimenes lietu 

ministrija 

Veicināt un pilnveidot 

Rušonas pagasta jauniešu 

izaugsmi un attīstību, 

dodot iespēju apgūt 
zināšanas projektu 

izstrādē, iedrošināt viņus 

uzņemties iniciatīvu 

2006. 741,15 666,50 

Teātra svētki Rušonas 

pagastā 
KKF Teātra svētku pasākuma 

organizācija 

 - 200,00 

Dabas lieguma „Jašas 

– Bicānu ezers” dabas 

aizsardzības plāna 

izveidošana 

LVAF Izveidot dabas 

aizsardzības plānu 

NATURA 2000 teritorijai 

2005. 600,00 2400,00 

Atbalsta tīkla 

veidošanas iespējas 

sociālās atstumtības 

riska grupu 

nodarbinātības 

veicināšanai Riebiņu 

novadā 

ESF LSIF Veicināt sociālās 

atstumtības riskam 

pakļauto iedzīvotāju 

grupu integrāciju darba 

tirgū, veidojot vietējā 
līmeņa sociālā atbalsta un 

sadarbības tīklu starp 

valsts institūcijām, 

pašvaldībām, privātajām 

un sabiedriskajām 

organizācijām, lai veidotu 

2006. - 18962,45 



jaunas sociālā atbalsta 

formas sociālās 

atstumtības riska grupām 

to nodarbinātības 

veicināšanai 

Riebiņu novada 

Galēnu pamatskolas 

sporta zāles 

celtniecība 

Valsts investīciju 

fonds 

Galvenais projekta 

mērķis: radīt piemērotus 

apstākļus izglītības 

nodrošināšanai, attīstot 

Riebiņu novada izglītības 

iestāžu infrastruktūru. 

Konkrētais projekta 

mērķis – uzcelta 

daudzfunkcionāla sporta 

zāle Galēnu pamatskolā 

2006. – 2007. 70703,00 855978,00 

Riebiņu novada 

Stabulnieku ciemata 

siltumapgādes 

sistēmas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Ekonomikas 

ministrija 

Riebiņu novada 

Stabulnieku 

siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija un 

energoefektivitātes 

uzlabošana, lai sakārtotu 

apdzīvotās vietas 

infrastruktūru, samazinātu 

vides piesārņojumu un 

uzlabot dzīves kvalitāti 

2007. – 2008.  27260,00 110240,00 

Bezdarbnieku 

subsidētā 
nodarbinātība 

NVA Mērķgrupu bezdarbnieku 

subsidētās nodarbinātības 

organizēšana, 

profesionālo prasmju 

apguve subsidētajā darba 

vietā 

2008.   

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” 

bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai, izmantot 

iegūtos datus dabas 

lieguma ilgtspējīgai 

apsaimniekošanai 

2007. 1526,43 4579,28 

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 

treniņiem nepieciešamo 

sporta inventāru 

2007. 755,00 751,00 

Mācību priekšmeta 

„Sports” pilnvērtīga 

satura realizācijas 

nodrošināšana 

Silajāņu pamatskolā 

Sporta pārvalde Nodrošināt mācību 

priekšmeta „Sports” 

pilnvērtīgu satura 

realizāciju, kā arī 
ārpusskolu fiziskām 

aktivitātēm un sporta 

treniņiem nepieciešamo 

sporta inventāru 

2007. 740,00 740,00 



Sporta laukuma bāzes 

pilnveidošana Riebiņu 

ciematā 

Bērnu un 

ģimenes lietu 

ministrija 

Pilnveidot sporta laukuma 

materiāltehnisko bāzi 

Riebiņu pagasta Riebiņu 

ciematā, radot jauniešiem 

sporta aktivitātēm 

piemērotu vidi un iespēju 

pilnvērtīgi pavadīt brīvo 

laiku 

2007. 570,00 2280,00 

 

 


