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IEVADS 
 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk tekstā – stratēģija) ir 
ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas iezīmē novada attīstību 
ilgtermiņā - attīstības redzējumu (vīzija), mērķus, prioritātes un 
telpiskās attīstības perspektīvu no 2012. līdz 2030. gadam.  
 
Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde veikta saskaņā ar 

spēkā esošo LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Latgales plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības 

mērķus un prioritātes (ar šiem dokumentiem iespējams iepazīties 

http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857 un  

http://www.latgale.lv/lv/padome/planosana ).  

 

 Stratēģijas izstrādē par pamatu izmantota novada attīstības 

programmas izstrādes ietvaros veiktā pašreizējās situācijas analīze, 

darba grupās un tikšanās reizēs paustie viedokļi un ierosinājumi.  

 
Stratēģija ir vienota ar 2012. gadā apstiprinātās programmas un 
teritorijas plānojuma risinājumiem un atspoguļo Riebiņu novada 
domes ilgtermiņa politiku. Visus turpmākos novada plānošanas 
dokumentus izstrādā saskaņā ar šo stratēģiju.  
 
Lai arī pašvaldības budžets pašlaik nenodrošina iespējas 
pietiekamām investīcijām, tomēr paredzamais pakāpeniskais 
budžeta pieaugums nākotnē (no 2,8 miljoniem latu līdz 6,5 
miljoniem latu 2030.gadā), mērķtiecīgs darbs ES finansējuma 
piesaistē, kā arī sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām un valsts 
realizētā reģionālā politika ļaus sasniegt iecerēto. 
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1. ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOSACĪJUMI 

1.1. Riebiņu novada portrets 2012. gads 

Riebiņu novads atrodas Eiropas Savienībā, Latvijas republikā, 
Latgales reģionā. Teritorijas lielums - 627 km2 (37. lielākas novads 
valstī )1, 220 km attālumā no Rīgas; administratīvais centrs – 
Riebiņi atrodas 60 km no nacionālas nozīmes pilsētām – Rēzeknes 
un Daugavpils; 7 km attālums no reģiona nozīmes pilsētas – 
Preiļiem. Robežojas ar Varakļānu, Viļānu, Rēzeknes, Aglonas 
Daugavpils, Preiļu, Līvānu un Krustpils novadiem. 

 
Iedzīvotāji 
2012. gada 1. janvārī Riebiņu novadā bija deklarēti 6027 
patstāvīgo iedzīvotāju. Pēc iedzīvotāju skaita Riebiņu novads ir  
63. vietā  starp 110 novadu pašvaldībām. Mirstības līmenis 
saglabājas augstāks par dzimstības līmeni; negatīvs migrācijas 
saldo. Laika posmā no 2005. – 2010. gadam iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 8,7%, kas ir 10. augstākais radītājs valstī.  
 
Iedzīvotāju vecumstruktūra, ekonomiskā aktivitāte 
Līdz darbspējas vecumam 756 (12,3%) iedzīvotāju, darbspējas 
vecumā – 3981 (65,1%), virs darbspējas vecuma – 1381 (22,6%) 
iedzīvotāju. 2011. gada sākumā Riebiņu novadā bija 537 
ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju. 
 
Apdzīvojuma struktūra 
Ļoti zems vidējais apdzīvojuma blīvums 9,7 iedzīvotāju/km2  

(salīdzinot - Latvijas novados vidēji  26,3 iedzīvotāju). Pagastu 
centros un ciemos dzīvo 46,9% (2870) novada iedzīvotāju, no tiem 
novada administratīvajā centrā – Riebiņos 33% (948).  
 
 
 

                                                 
 

 
 

Lielākie ciemi (pēc iedzīvotāju skaita): Galēni – 354; Riebiņi – 948, 
Pieniņi – 107, Kastīre – 296, Aglonas Stacija – 162,Gaiļmuiža – 159, 
Silajāņi – 128, Sīļukalns – 110, Stabulnieki – 330. 
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47,6% (29846,4ha) teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes, 
32,7%(20538,7 ha) teritorijas aizņem mežu zemes, 2,6% (1616,6 
ha) krūmāji, 5% (3133,3) – purvi, 6,9% (4340,4 ha) teritorijas 
aizņem zeme zem ūdens platībām, t.sk. 32 ezeri. 2,4% (1526,2 ha) - 
ceļu infrastruktūra, 1,2% (733,0 ha) apbūve un pagalmi. 
  
Riebiņu novadā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas - dabas liegumi „Lielais Pelečāres purvs”, „Rušona ezeru 
salas” un „Jašas – Bicānu ezers”, valsts nozīmes aizsargājamo 
ainavu apvidus – Kaučers, un 5 mikroliegumi, 14 dižkoki. Riebiņu 
novadā atrodas 25 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi; ar 
pašvaldības lēmumu noteikti 32 vietējās nozīmes aizsargājamie 
kultūras pieminekļi. 
 
Novada teritorijā atrodas 32 ezeri, lielākie – Rušona ezers (2,373.0 
ha) ar 18 salām, Zolvas ezers (364,7 ha), Salmeja ezers (104,3 ha), 
Jāšezers (107,6 ha) Rušonas pagastā.   
 
Riebiņu novada teritorijā ir vairākas nozīmīgu ainavu teritorijas: 
Galēnu pagastā – muižas komplekss, parks Galēnos, Riebiņu 
pagastā – Riebiņu muiža ar parku un Pieniņu apkārtne, Rušonas 
pagastā – lielāko ezeru apkaime, daudzie pilskalni, dabas liegums – 
„Jašas – Bicānu ezers”, dabas liegums – „Rušonu ezera salas”, 
aizsargājamo ainavu apvidus – „Kaučers”, Gelenovas parks, 
Stabulnieku pagastā – Pastaru vējdzirnavu apkārtne (vienīgās 
Latvijā rekonstruētās holandiešu tipa dzirnavas ar grozāmo 
vējtveres mehānismu), Sīļukalna pagastā – dabas liegums „Lielais 
Pelečāres purvs”, dažādu konfesiju baznīcas visos pagastos.   
 
Uzņēmējdarbības aktivitātes saistītas ar lauksaimniecību, 
mežsaimniecību, kokapstrādi un tūrismu. Novadā darbojas kokogļu 
ražotne; notiek dolomītu izstrāde.  
 
 
  

Riebiņu novadā darbojas 6 pamatskolas un vidusskola (Riebiņos), 
pirmsskolas izglītības iestāde, 10 bibliotēkas, sporta zāles, kultūras 
nami , 5 feldšeru punktu un 6 ģimenes ārstu prakse, 
zobārstniecības prakse, 2 aptiekas. Novadā pieejami 2 sociālie 
aprūpes centri, bāriņtiesa un sociālas dienests. 
 
 

1.2. Novada vērtības  
 

Riebiņu novada iedzīvotāji  
 
Apdzīvojuma struktūra – vairāk kā 300 apdzīvoto vietu Riebiņu 
novadā. 
 
Latgaliskais – valoda un kultūra. 
 
Kultūrvēsturiskais mantojums. 
 
Riebiņu novads - filozofa Roberta Mūka, komponista Jāņa Ivanova, 
gleznotāja Jāzepa Pīgožņa un aviācijas ģenerāļa Jāzepa Baško 
dzimtene. 
 
Silajāņu pagasts un tā saikne ar Silajāņu keramikas skolas vārdu. 
 
Dabas teritorijas un ezeri. 
 
Vecticībnieku ciemi un kopienas. 
 
Novada sekmīgie uzņēmēji. 
 
Sporta aktivitātes novadā. 
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1.3. Attīstību ietekmējošie faktori un priekšrocības 

 
Transportģeogrāfiskais stāvoklis - līdzvērtīgs attālums starp lielākajiem 
 reģiona centriem (Daugavpili, Rēzekni); teritorijas valsts galveno 
 autoceļu un dzelzceļa infrastruktūras tuvums. 
Reģionu šķērso tranzīta infrastruktūra (autoceļi, dzelzceļš, maģistrālais gāzes vads).  
 
Rēzeknes un Daugavpils tuvums – pilsētas iedzīvotāji kā  
mērķa grupa lauksamniecības produkcijas un brīvā laika 
 pavadīšanas pakalpojumiem 
 
Dzelzceļa līnija Rēzekne-Daugavpils un tās nākotnes potenciāls,  
attīstoties dzelzceļa kravu pārvadājumiem D-Z virzienā,  
Aglonas stacijas teritorijas 
 
Tuvā Latgale – ātrāk sasniedzama no Rīgas aglomerācijas.  
Latviskās/krieviskās Latgales robeža.  
Teritorija blakus/pa ceļam uz Latgales apmeklētākajiem tūrisma 
 objektiem (Aglonas baznīca, Preiļu leļļu muzejs). 
 

Teritorijas forma – ziemeļu-dienvidu virzienā izstieptais novads. 
Tipiska lauku teritorija, bez izteikti dominējošā centra. Preiļu nozīme. 
Valsts ceļu tīkls ir blīvs un tas ir labs pamats apdzīvojuma 
 struktūras saglabāšanai. 
 
Iedzīvotāji, demogrāfiskie procesi - iedzīvotāju novecošanās, iedzīvotāju skaita samazināšanās, 
 krievvalodīgo kopienas īpatsvars. Būtiska skolas vecuma bērnu samazināšanās nākamo 7 gadu laikā.  
Aktīvas kultūrvēsturiskās tradīcijas.  

 
Sociāli ekonomiskā situācija - novadā nav lielu uzņēmumu;  viens no zemākajiem iedzīvotāju ienākuma rādītājiem valstī 
Attīstīta piena un gaļas produktu pārstrāde. Pieredze tradicionālajā lauksaimnieciskajā ražošanā. Pieaugošs IKT lietojums izglītībā un pārvaldē.  
Dabas resursu daudzveidība (ievērojami meža resursi, biotopi, derīgie izrakteņi). Dabas daudzveidība; īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
platības. Maz pārveidota dabas vide un gleznaina ainava.  
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Izcilie novadnieki 
Riebiņu novads var lepoties ar daudziem izciliem novadniekiem, taču trīs no viņiem ir īpaši spožas, pasaules mēroga personības. Šo cilvēku 
sasniegtais izmantojams novada atpazīstamības un izaugsmes veicināšanā – radošo industriju attīstībai.  
 
Roberts Mūks (1923-2006) (īstajā vārdā Roberts Avens)  
dzimis 1923.gada 14.janvārī rakstveža ģimenē Galēnu pagasta Ošupē.  
Viens no neparastākajiem un starptautiski atzītajiem latviešu  
filozofiem un rakstniekiem. Publicējis vairāk nekā 10 filozofiski  
psiholoģisku apcerējumu angliski un latviski (kas tulkoti arī daudzās citās valodās),  
kuros apskatīti ar reliģiju (īpaši – Austrumu), mitoloģiju, iztēli 
saistīti jautājumi. Mūks bija Latvijas Rakstnieku savienības biedrs un 
 Latvijas Kultūras akadēmijas  goda doktors. 
 
(lasiet G.Bereļa interviju ar Robertu Mūku http://berelis.wordpress.com/category/intervijas/ar-robertu-muku/   
 

Jānis Ivanovs 
Jānis Ivanovs (1906-1983) dzimis 1906.. gada 9. oktobrī Preiļu (Riebiņu) pagasta  

Babru sādžā, krievu vecticībnieku ģimenē. Izcils 
 latviešu komponists, pedagogs, diriģents, muzikāli sabiedrisks darbinieks.  

Komponista devums ir 21 simfonija,  
simfoniskas poēmas, instrumentālie koncerti, kora dziesmas un mūzika kinofilmām. 

(noklausīties fragmentu no  
14. simfonijas varat šeit http://www.youtube.com/watch?v=vtbmI-eRa74) 

 
 
 
 
Jāzeps Pīgoznis 
Dzimis 1934.gada 15.septembrī Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Odumānu sādžā.  
Pēc Dravnieku pamatskolas beigšanas no 1948.- 1953.gadam mācās J.Rozentāla mākslas vidusskolā Rīgā. 
  Vairāk nekā 25 personālizstāžu autors, Pīgožņa darbi atrodas Valsts Mākslas muzeja un Latvijas  
Mākslinieku savienības īpašumā, citos muzejos un privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs.    

http://berelis.wordpress.com/category/intervijas/ar-robertu-muku/
http://lv.wikipedia.org/wiki/1906._gads
http://lv.wikipedia.org/wiki/9._oktobris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vectic%C4%ABbnieki
http://www.youtube.com/watch?v=vtbmI-eRa74
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA  

 
Uz Latvijas jaunā novadu dalījuma vienmuļā fona nepieciešams 
izcelties ar jauniem un neparastiem risinājumiem, kuri maina 
ierasto lietu norisi un rada iespējas pārmaiņām.  
 
Stratēģija nosaka „lielo” attīstības ietvaru un vienlaikus uzsver 
nepieciešamību realizēt nelielos, bet izcili skanīgos un 
neparastos projektus – tādus kā sociālais projekts Sīļukalnā, 
bērnu nometnes Silajāņos, kopienas centrs Aglonas stacijā, skolēnu 
jaunrades darbu konkurss Galēnos, kas veltīts R.Mūkam.  
 
Pats būtiskākais pašvaldības uzdevums nākamo 18 gadu laikā ir 
atbalsts ienākumu radīšanā novada iedzīvotājiem.  
 
Pašvaldības iespējas atbalstīt ienākumu radīšanu jāsaista ar 
investīcijām pamata infrastruktūrā un atbalstu dažādu 
pasākumu un aktivitāšu organizēšanai, kuras veicina cilvēku 
piesaisti – novada teritorijas apmeklējumu, teritorijas 
atpazīstamību. 
 
Novada attīstība tiks balstīta ar daudzfunkcionālo centru izveidi 
pagastu centros, publiskās telpas uzlabojumiem (ciemu centru 
labiekārtojums), informācijas-komunikāciju tehnoloģiju 
izmantošanu (e-pakalpojumi, apmācības), ceļu kvalitātes un 
transporta nodrošinājumu.  
 
Īpaši jāuzsver fakts, ka publiskās telpas labiekārtošanai, kas ilgu 
laiku ir bijusi pamesta novārtā, ir jākļūst par tuvāko 8 gadu 
uzdevumu vietu attīstībā Riebiņu novada teritorijā. Ar šo projektu  
 
 
 

starpniecību tiks atjaunotas un nostiprinātas vietu vēsturiskās 
vērtības un savdabība.  
 
Pasākumiem ir nepieciešams konteksts (latgaliskais, latgaliešu 
valoda un paradumi), Riebiņu novadam ir radikāli jāatšķiras uz 
Latvijas un Latgales pašvaldību fona.  
 
Tam jābūt atšķirīgam savās domās un idejās, attieksmē. Nākotnē 
tas ir nevis „viens no, bet „labi zināmais Riebiņu novads, kurš 
izceļas ar savu netradicionālo domāšanu un rīcībām(R. Mūka 
dzimtene), mākslas meistaru tradīcijām (Silajāņu keramikas skola), 
un radošuma, radošo industriju izmantošanu novada izaugsmē 
(J.Pīgožņa, J.Ivanova, J.Streiča mantojums). 
 
Riebiņu novada stratēģija sasaucas ar Latgales reģiona stratēģijas 
galveno mērķi - palielināt privātā sektora īpatsvaru pievienotās 
vērtības radīšanā reģionā līdz 82% un paaugstināt iedzīvotāju 
ienākumus reģionā, sasniedzot 60% no ES vidējās bruto darba 
samaksas līmeņa. 
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2.1. Riebiņu novads 2030. gadā (vīzija) 

 
Riebiņu novads 2030. gadā ir latgaliska teritorija, viegli sasniedzama un ģimenei draudzīga dzīves vieta. Silajāņi, Sīļukalns, Riebiņi, Stabulnieki, 
Galēni, Kastīre, Pieniņi – katrs ciems šeit piedāvā savdabīgu dzīves vidi un iespējas uzņēmējdarbībai. Novada teritorijā attīstīta daudzveidīga, 
radoša uzņēmējdarbība, nodrošināts plašs brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājums Latgales reģiona un Latvijas iedzīvotājiem. No novada 
teritorijas viegli sasniedzami Latgales reģiona centri un to piedāvātie pakalpojumi.   

 

Lūk, kā dzīvi Riebiņos 2030. gadā raksturo paši novada iedzīvotāji:  

(citāti no iedzīvotāju aptaujas) 
 
„Lauku sēta, kurā dzīvo vīrs, sieva un 3 bērni, kur tēvam un mātei ir darbs,  
bet bērniem izaugsmes iespējas Riebiņu novadā un Latvijā kopumā.” 
 
 
„Sakopts, vienots un tajā pašā laikā dažāds, ar nelieliem,  
bet spēcīgiem mazajiem ciematu centriem,  
spēcīgām zemnieku saimniecībām un SIA, kas dod darbu 
 vietējiem iedzīvotājiem. Liela daļa cilvēku strādā tuvējās pilsētās.” 
    
 
„Riebiņu novads - veiksmīgs savā attīstībā, orientēts uz novadnieku 
 sasniegumiem un darba novērtējumu, saistošs garāmgājējam.  
Novads, kur var aktīvi atpūsties, saņemt cilvēku sirsnību,  
atsaucību, nepieciešamo atbalstu ikdienas gaitām.” 
 
 
 „Stabilu attīstītu visās nozarēs un smaidošam iedzīvotāju sejām, 
 kas saka, ka mums te ir labi, mums te patīk dzīvot.  
Vieta kur atgriežas cilvēki, kuri bija aizbraukuši.”          J.Pīgožņa glezna 

 
  
„Vai!!!! Riebiņu novadu vairs pazīt grūti, Riebiņi rullē! Kādi superīgi ceļi ir mūsu novadā! Tā, lūk, tagad cilvēki dzīvo Latgalē!” 
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2.2. Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes 

Stratēģiskais mērķis ir koncentrēts politisku uzstādījumu kopums 
vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir 
vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par 
pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību 
identificēšanai. 
 
1.Patīkama dzīves vide 
(unikāla, pievilcīga, Latgales lauku tradīcijās un modernajās 
tehnoloģijās balstīta dzīves vide) 
Unikālu Riebiņu novadu veido unikālas vietas un tajās dzīvojošie 
cilvēki – katra vietai ir sava, vēsturē, cilvēkos, tradīcijās vai 
pasākumos balstīta identitāte. Stratēģija iezīmē un atbalsta šīs 
identitātes meklējumus un nostiprināšanu visdažādākajos veidos. 
 
Tuvākajos gados īpaša uzmanība tiks pievērsta pamata 
infrastruktūras uzlabošanai, energoefektivitātes pasākumiem un 
sociālo pakalpojumu nodrošinājumam. 
 
Vietas identitātes apziņa stiprinās patriotismu, radīs interesi citos 
un sekmēs biznesa attīstības iespējas. Latgaliešu valoda un kultūra 
izmantojama kā darbību ietvars.   
 
Platjoslas interneta pieejamība jānodrošina visā novada teritorijā, 
vienlaicīgi izmantojot skolu kapacitāti veikt iedzīvotāju apmācību 
interneta lietošanā.  
 
2. Daudzveidīga uzņēmējdarbība 
(dažādotas lauku ekonomiskās aktivitātes, kuras balstītas dabas 
resursu ilgtspējīgā izmantošanā) 
Novada iedzīvotāju ienākumus nodrošinās novada dabas resursos 
balstītā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība, pārtikas produktu 
ražošana, kokapstrāde un rūpnieciskā ražošana, dažādi tūrisma un 
aktīvās atpūtas pakalpojumi. 

 
2030. gadā lielai daļai novada iedzīvotāju darbs atradīsies tuvējās 
pilsētās – Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī. Tāpēc īpaši nozīmīgi būs  
mobilitātes jautājumi – kustības iespējas, saikne ar apkārtējiem 
centriem un kustība novada iekšienē, laba ceļu seguma kvalitāte un 
sabiedriskā transporta kustība. 
 
Uzņēmējdarbības atbalsts tiks koncentrēts uz (a) infrastruktūras 
nodrošinājumu un uzlabošanu ražošanas teritorijām un ražošanas 
teritoriju piedāvājums uzņēmējiem; (b) ceļu stāvokļa un 
uzturēšanas kvalitātes nodrošināšanu līdz ražošanas uzņēmumiem; 
(c) publiskās-privātās partnerības projektiem tūrisma jomā; (d) 
atbalsts kooperācijai un produkcijas noietam; (e) Riebiņu tirgus un 
Preiļu tirgus kā lauksaimniecības produkcijas un amatnieku 
izstrādājumu noieta vieta; (f) sporta pasākumu komercializācija. 
 
Īpaša loma pasākumu realizācijai paredzēta Riebiņu vidusskolai, 
tās specializācijai uzņēmējdarbības jomā un uzņēmību 
veicinošajiem pasākumiem radošo industriju izaugsmei. 
  
3. Aktīva sabiedrība (demokrātiska, iekļaujoša, līdzdarbošanās un 
atbildības sabiedrība)  
Sekmīgu saimniecisko attīstību un sabiedriskās dzīves rosību 
nodrošinās ieinteresēti un sabiedriski aktīvi novada iedzīvotāji.  
Nepieciešama iedzīvotāju iesaiste novada pārvaldības jautājumu 
risināšanā ar sapulču, aptauju un sarunu starpniecību, pakāpeniski 
pārejot uz atsevišķu pašvaldības funkciju deleģēšanu iedzīvotāju 
pārstāvētām organizācijām. 
 
Novada dome atbalstīs dažāda veida sabiedrisko organizāciju 
darbību – jo īpaši, sekmējot kultūras dzīvi un saimnieciskās 
darbības kooperāciju. Ikgadējie pagastu, ciemu un novada svētki 
veidojami kā īpaši notikumi un novada iedzīvotājus vienojoši 
pasākumi. Pagastu centros uz skolu un citu sabiedrisko iestāžu 
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bāzes veidojami kopienu centri – brīvā laika pavadīšanai un 
iedzīvotāju kopdarbībai.   
 
Baltoties izvirzītajos stratēģiskajos mērķos, noteiktas novada 
ilgtermiņa prioritātes 
- jauno tehnoloģiju izmantošana un mobilitātes veicināšana (ceļu 
stāvoklis un transporta risinājumi), vietu identitāte, infrastruktūras 
un pašvaldības pakalpojumu attīstība; 
- jaunu nodarbju un inovāciju veicināšana uzņēmējdarbībā, 
pievienotās vērtības un eksportspējīgu produktu radīšana; 
- iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana - apdzīvoto vietu kopienu un 
sabiedrisko organizāciju veidošana. 
 
 2.3 Ekonomiskā specializācija un stratēģiskie projekti 
  
Riebiņu novada ekonomiskā specializācija – lauksaimniecība, 
tūrisms, kokapstrāde un rūpnieciskā ražošana. Brīvā laika 
pavadīšanas vieta Jēkabpils, Rēzeknes un Daugavpils iedzīvotājiem. 
To definē tradicionālā darbība un ārējie faktori – pastāvīgais un 
augošais pieprasījums pasaulē pēc pārtikas un dabiskā. 
Radošās industrijas - Riebiņu novadā veidojas jauni radošo 
industriju projekti, kas balstīti mākslā, mūzikā, rakstniecībā un 
filozofijā, veidojot saikni ar radošo novadnieku mantojumu. 
 
Pašvaldības īpašā loma attiecībā pret kaimiņu novadiem; 
 Sporta un aktīvās atpūtas organizācijas centrs (volejbols, 
pludmales volejbols) 
 Kultūras dzīves organizācija – atpūtas pakalpojumu centrs 
Sīļukalnā 
 Sociālās aprūpes centra kompetence (saskaņā ar Latgales 
reģiona programmu)  

 Latgales reģionālā gleznu galerija un keramikas galerija 
(sadarbībā ar kaimiņu novadu mākslas skolām)  

Stratēģiskie projekti 

Novada izvēlētie stratēģiskie projekti ir balstīti vietas salīdzinošajās 
priekšrocībās, tradīcijās un veido pamatu mērķu sasniegšanai. 
 
1. Roberts Mūks un Galēnu kultūrvēsturiskā vide 
 
2. Silajāņi - Latgales nometnes un keramika  
 
3. Riebiņu vidusskola – uzņēmējdarbības novirziena attīstība 
 
4. Jaunu tūrisma produktu izveide Riebiņu novadā (ar trīs 
apakšprojektiem – Gaiļmuiža-Kaučers (kopīgi ar sociālās aprūpes 
centru un J.Streiča „Cilvēka bērna” tematiskā parka izveidi, Rušons 
un Bicānu-Zolvas ezeru apkaime) 
 
5. Latgales gleznu un keramikas galerijas izveide  Riebiņos  
 
6. Riebiņu novada ciemu publiskās telpas atjaunošana  
 
7. Ražošanas teritoriju uzlabošana Riebiņu novadā 
 
8. Atpūtas pakalpojumu centrs Sīļukalnā  
 
9 . Publiski pieejamu atpūtas vietu pie ūdeņiem ierīkošana Riebiņu 
novadā 
 
10. Ceļu tīkla seguma uzlabošana 
 
11. Sociālā aprūpes centra "Rušona" paplašināšana un 
labiekārtošana Gaiļmuižā. 



Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012 – 2030 

Riebiņu novada dome, SIA Grupa93, 2012.gads 11 

3. TERITORIJAS TELPISKĀ PERSPEKTĪVA  

 3.1. Nozīmīgākie telpiskās struktūras elementi 2030 

1. Apdzīvotās vietas un to identitāte –  
pagastu administratīvie centri - Riebiņi, Sīļukalns, 
Galēni, Silajāņi, Stabulnieki, Kastīre – vietējie aktivitāšu centri,  
galvenās pakalpojumu saņemšanas vietas. 
 
2. Asfaltēto ceļu tīkls – pieejamība, mobilitāte, sekmīgas  
saimnieciskās darbības pamats. Telpiskā perspektīva 
 paredz izveidot Riebiņu-Maltas un Galēnu-Stirnienas 
 savienojumus ar asfaltētiem autoceļiem. 
 
3. Lauku teritorijas    
Tajās ietilpst visa novada teritorija. Šīs teritorijas 
un tajās esošie dabas resursi – zeme, meži, ūdeņi, purvi, 
derīgie izrakteņi - ir novada vietējās ekonomikas pamats. Šo 
resursu radoša un inovatīva izmantošana veidos 
nākotnes ienākumus novada iedzīvotājiem. 
Lauku teritorijās saglabājama tradicionālā, Latgalei 
raksturīgā mozaīkveida lauku ainava ar viensētām,  
nodrošināma pamata infrastruktūras (ceļi,  
elektroapgādes nodrošinājums, mobilie sakari  un interneta 
 sakari) pieejamība. Novada pašvaldība atbalsta  
saimnieciskās darbības daudzveidību 
šajās teritorijās un veic nepieciešamās plānošanas darbības 
tās atbalstam. 
 
Mežsaimniecības teritorijas izmantojamas ienākumu  
veidošanai, līdzsvarojot mežsaimniecības intereses ar  
tūrisma un rekreācijas vajadzībām. 
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās novada dome  
atbalsta daudzveidīgu teritoriju izmantošanu un apbūvi –  
dažādotu lauksaimniecisko darbību, viensētu tipa apbūve, 
 apbūve tūrisma, rekreācijas un citu komercobjektu apbūvei, 
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 dīķsaimniecību izveidei, derīgo izrakteņu ieguvei u.c.,  
cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu  
prasībām un nepasliktina blakusesošo nekustamo  
īpašumu izmantošanas iespējas. Ar ražošanu saistītai  
saimnieciskai darbībai ārpus apdzīvotajām vietām  
primāri izmantojamas līdzšinējā laikā izmantotās  
(t.sk. degradētās) teritorijas, tās atbilstošo sakārtojot,  
rekonstruējot un intensificējot to izmantošanu. 
 
4.Tūrisma teritorijas  
Teritorijas novada dienvidos, kuras ietver sevī 32 ezerus 
un to apkārtnes. Šajās teritorijās plānots realizēt kompleksus  
pasākumus tūrisma produkta izveidei.     
 

3.1.1. Apdzīvojuma struktūras attīstība 
Nākotnē saglabājama esošā apdzīvojuma struktūra, mērķtiecīgi  
veidojot katra centra savdabību, kas balstīta vietas vēsturē, veidojot  
pievilcīgu publisko telpu un nodrošinot pašvaldības sniegto  
pakalpojumu pieejamību. Stiprināma katras apdzīvotās vietas 
 identitāte, kas balstīta unikālajās kultūrvēsturiskajās iezīmēs.  
Uz esošo iestāžu ēku bāzes veidojami daudzfunkcionālie centri,  
kas apvieno vairākas funkcijas: skola - NVO centrs – uzņēmēju atbalsts. 
Līdz 2030.gadam jānodrošina bezmaksas platjoslas/bezvadu internets 
 visu novada ciemu teritorijās. 
  
Novada nozīmes centrs: Riebiņi 
Vietējas nozīmes centri: Sīļukalns, Galēni, Stabulnieki, Silajāņi, Kastīre   
Ciemi: Aglonas stacija, Bašķi, Gaiļmuiža un Pieniņi   
 
Vēsturiskās apdzīvotās vietas: vairāk kā 300 apdzīvoto vietu, tādu kā  
Bernāni, Markova, Kaučera Gailīši, Otrā Kauša, Lomi – Bortnieki 
 un citi. Visām vēsturiskajām apdzīvotajām vietā adresācijā saglabā 
 vēsturiskos apdzīvoto vietu nosaukumus.  
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Visos vietējās nozīmes centros (Sīļukalnā, Galēnos, 

Stabulniekos, Silajāņos, Kastīrē) 2030. gadā būs pieejams šādu 
pakalpojumu kopums: 

- bibliotēka (lasīšanas iespējas, informācijas resursu izmantošanas 
pakalpojumi, izglītības, mūžizglītības un apmācības iespējas, 
saturīga brīvā laika pavadīšana, sociālie pakalpojumi, interneta 
pieejamība);  

- kultūras nams (kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades 
izpaušanās iespēju pakalpojums); 

- kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība, ekspozīcija; 

- saieta nams (daudzfunkcionāls kopienu centrs);  

- ģimenes ārsts (primārās veselības aprūpes pakalpojums); 

- neatliekamā medicīniskā palīdzība; 

- aprūpe mājās; 

- pirmsskolas izglītība; 

- pamatskolas izglītība; 

- interešu izglītība; 

- neformālā izglītība; 

- sporta zāle, laukumi; 

- pagasta pārvalde; 

- platjoslas internets; 

- pārtikas preču veikals; 

- centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra; 

- labiekārtota publiskā telpa. 

 

Īpašās iezīmes 

Galēni  

 Ar R.Mūka vārda saistīto aktivitāšu paplašināšana – muzeja 
pilnveidošana, regulāri pasākumi, skolēnu konkursi; dabas-
filozofijas takas izveidošana Indānu gravā. Galēnu muižas 
kompleksa attīstība. Galēnu sporta zāle izmantošana – hosteļa 
izbūve un pasākumu organizēšana. 
  
Silajāņi  
 Latgales nometņu centra izveide (uz Silajāņu skolas kompleksa 
bāzes) un iekļaušanās starptautiskajā apritē. Atbalsts novada skolu 
darbībai. 
 
Kastīre 
Publiskās telpas iekārtošana, saistot vēsturisko ar mūsdienīgo -  J. 
Baško piemiņas muzeja izveidi, Gelenovas parka labiekārtošanu un 
Jašas ezera piekrastes pie Rušonas pamatskolas labiekārtošanu; 
Bicānu ezera krasta labiekārtošana.  
Sociālā aprūpes centra "Rušona" paplašināšana un labiekārtošana 
Gaiļmuižā. 
 
Sīļukalns 
Populārā Sīļukalna kultūras nama tradīciju turpinājums - darbības 
paplašināšana un regulāru reģiona mēroga pasākumu 
organizēšana. 
  
Stabulnieki  
Futbola stadions un glezniecības nodarbības. 
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Riebiņi - novada nozīmes centrs 
 
Papildus vietējās nozīmes centros uzskaitītajiem pakalpojumiem 
(skat. iepriekšējā lapā), Riebiņos 2030. gadā būs pieejams šādu 
pakalpojumu kopums: 

- centrālā bibliotēka; 

- mākslas un mūzikas vidusskola; 

- kultūras nams; 

- zobārstniecības pakalpojumi; 

- sociālās aprūpes dienesta daudzfunkcionālais centrs;  

- vidusskola ar specializāciju uzņēmējdarbībā; 

- sporta skola; 

- pieaugušo tālākizglītības centrs; 

- tūrisma informācijas centrs; 

- sabiedriskās ēdināšanas iestāde; 

- hostelis un viesnīca (uz vidusskolas internāta bāzes). 

 
 
Īpašās iezīmes 
Riebiņu vidusskolas specializācija uzņēmējdarbībā. 
Centra krustojuma un stāvlaukumu rekonstrukcija; Feimankas un 
muižas parka dīķu rekonstrukcija; Riebiņu muižas kompleksa - 
kultūras pieminekļa iekļaušana Riebiņu publiskajā telpā. Preiļu 
sasniedzamības uzlabošana – veloceliņa izveide. Latgales gleznu un 
keramikas galerijas izveide  Riebiņos.  
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3.1.2. Ceļu tīkls un inženiertehniskā infrastruktūra 
 
 
Iedzīvotāju mobilitāti nodrošinās ceļu tīkla kvalitatīvs segums un regulāri ceļu 
uzturēšanas un tīrīšanas darbi.  
 
Attīstības centru (Preiļi, Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils), sasniedzamības 
nodrošināšanai nepieciešams:  
 
a) valsts reģionālā autoceļa P58 - Viļāni - Preiļi – Špoģi asfalta seguma 
kvalitātes nodrošināšana; 
b) Riebiņu-Maltas un Galēnu-Stirnienas savienojumi ar asfaltētiem autoceļiem.  
 
Izbūvējams veloceliņš – Riebiņi-Preiļi - ikdienas transporta vajadzībām un 
tūrisma attīstībai. Velomaršrutu tīkls izveidojams visā novada teritorijā, 
savienojot apdzīvotās vietas un interesantus apskates objektus. 
 
Visā novada teritorijā jānodrošina energoapgādes jaudu pietiekamība, 
kvalitatīvu mobilo sakaru un platjoslas interneta pieejamība. 
 
Apdzīvotajās vietās jānodrošina valstī noteiktajām kvalitātes normām un 
vides aizsardzības prasībām atbilstošu centralizētu ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas un novadīšana sistēmu izveide. 
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3.1.3. Tūrisma teritorijas  
   
Ņemot vērā ezeru resursu daudzumu un koncentrētību, kā  
prioritārās tūrisma attīstības teritorijas  stratēģija nosaka Rušonas 
pagastu  -  Salmeja, Kaučera, Feimaņu, Eikšas, Jašas, Kategrades, 
Bicānu, Rušonas un Zolvas ezerus un to  apkārtnes. Šajās teritorijās 
plānots realizēt kompleksus pasākumus tūrisma produkta izveidei.     
 
Stratēģija atbalsta daudzpusīgas laukumu tūrisma attīstības 
iespējas visā novadā, pilnvērtīgi izmantojot dabas un ainavisko 
resursu daudzveidību un novadam īpašo un unikālo 
kultūrvēsturisko mantojumu, iekļaujoties un papildinot kopējo 
Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu. Jāveido kultūrtūrisma 
produkti, kas saistīti ar slaveno novadnieku dzīvi, piemēram-  
ikgadēja liela mēroga festivāla organizēšana „Radošie Riebiņi” 
(R.Mūks, J.Ivanovs, J.Pīgoznis).  
 
Novadā jānodrošina aktīvās atpūtas iespēju piedāvājums 
Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils un Preiļu iedzīvotājiem - maršruti 
(nūjošanas, pastaigu, velomaršruti un laivu maršruti) un atpūtas 
vietas, jo īpaši publiskās pieejas un infrastruktūras nodrošināšana 
pie ezeriem. 
 
Integrētai tūrisma resursu turpmākai izmantošanai izstrādājami 
tematiskie plānojumi un lokālplānojumi. 
 
Lai arī tūrisms Riebiņu novadā nākotnē spēs nodrošināt pastāvīgus 
ienākumus nelielam procentam teritorijas iedzīvotāju, tomēr tā ir 
nozīmīga attīstības komponente, jo veiktās investīcijas uzlabo 
dzīvojamās vides kvalitāti un pakalpojumu piedāvājumu novadā.  
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3.2. Prioritāri kompleksi attīstāmās teritorijas 

 
Riebiņu novadā ir trīs veidu teritorijas, kuras attīstāmas kompleksi:  

- ciemu centri;  

- tūrisma teritorijas; 

- teritorijas ražošanas attīstībai. 
 
Riebiņu novadā lielākie bijušie ražošanas objektu kompleksi ir 
izvietoti apdzīvotajās vietās vai to tiešā tuvumā. Pirms šo objektu 
iespējamās izmantošanas, jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums. 
 
1) Aglonas stacija - loģistikas centrs, dzelzceļa pakalpojumi ar 
preču pārkraušanas , transportēšanas iespējām, noliktavas, 
ražošanas telpas, zeme. 
2) Bašķos – kompakta teritorija  Preiļu – Aglonas ceļa tiešā tuvumā, 
pie Eikšas ezera – bijusī  ar ceļu būvi saistītas rūpnīcas teritorija; 
3) Riebiņu ciemā – darbnīcu un bijušo  kalšu un fermu teritorijas 
(„Turība”); 
4) Stabulnieku ciemā -  IU „Pārsla”   (ogu saldēšana, noliktavas) 
apkārtne; 
4) Galēnu ciemā – bijušais fermu komplekss pie Preiļu – Viļānu ceļa;  
5) Kastīres ciemā – teritorija Preiļu – Aglonas ceļa tiešā tuvumā; 
šobrīd darbojas  neliels kokapstrādes uzņēmums. 
 
Lielākais potenciāls saskatāms ražošanas teritoriju attīstībai 
Aglonas stacijas apkārtnē, ko nosaka:  
- dzelzceļa infrastruktūras pieejamība; 
- starptautiskā maģistrāle Varšavas – St. Pēterburga;  
- tiešā tuvumā nav IADT, ūdensobjektu, kā arī dzīvojamā 
apbūve atrodas  attālumā, kas nenosaka papildus ierobežojumus 
ražotņu attīstībai 
 
 

3.3. Kopējo interešu teritorijas un jautājumi 

 
Funkcionālās saiknes 
Lai nodrošināt stabilu novada attīstību, nepieciešams stiprināt 
esošās funkcionālās saites un sadarbību ar blakus esošajām un 
attālākajām Latgales reģiona pašvaldībām.  
 
Ņemot vērā bagāto dabas mantojumu un vērtības, Riebiņu 
novadam jāstiprina saites ar apkārtējām pašvaldībām tūrisma 
nozares attīstībā, izstrādājot kopīgus piedāvājumus un uzlabojot 
tūrisma infrastruktūru. Tikpat būtiska ir sadarbības attīstīšana 
citās jomās - sportā, izglītībā, kultūrā u.c. 
 
Nākotnē saglabāsies tendence daļai iedzīvotāju darbavietu atrasties 
ārpus novada. Tāpēc sadarbībā ar Rēzeknes, Daugavpils un 
Jēkabpils pašvaldībām jānodrošina regulāra sabiedriskā 
transporta satiksme uz reģionālajiem attīstības centriem, 
nodrošinot iespējas nokļūt darbā, pārdot savu produkciju un 
saņemt pakalpojumus.    
 
Preiļi, Viļāni – cieša sadarbība izglītības, sociālo pakalpojumu un 
uzņēmējdarbības atbalsta jomās.  
 
Aglona – kopēja sadarbība uzņēmējdarbības un tūrisma jomās, kā 
arī izglītības pakalpojumu nodrošināšanā; kopēja sadarbība 
Aglonas stacijas ražošanas teritoriju attīstībā. 
 
Paplašināma veiksmīgā sadarbība ar Latgales plānošanas reģiona 
administrāciju starptautiskās sadarbības paplašināšanai 
(veiksmīgie projekti Latvijas-Lietuvas programmā kā pamats 
nākotnes darbībām). 
 
Novada iestādēm - jaunu partneru meklēšana ārpus Latvijas 
robežām starptautisku projektu realizācijai. 
 



Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012-2030 
 

Riebiņu novada dome, SIA Grupa93, 2012.gads 
 

3.4. Teritorijas attīstības rādītāji 
Lai spētu novērtēt virzību uz stratēģisko mērķu sasniegšanu, izvēlēti Riebiņu novada teritorijas attīstības rādītāji un noteiktas 
to sagaidāmās vērtības 2020. gadā un 2030. gadā. (SM – stratēģiskais mērķis) 
 
 

Rādītājs un tā mērvienība Bāzes situācija Nākotnes situācija Datu avots 
Gads Vērtība 2020.g. 2030.g. 

Iedzīvotāju skaits, 
absolūti skaitļi (SM1) 

01.01.2012 6027 5600 6300 PMPL 

Novada pašvaldības autoceļu ar 
asfalta segumu kopgarums (SM2)  

 

2011.g. 72,76 km  85 km 100 km Pašvaldības 
informācija 

Sabiedrisko organizāciju skaits un 
darbība(SM3) 

2011.g. 27  
 

45 60 Lursoft informācija 
 

Individuālo komersantu un 
komercsabiedrību skaits uz 1000 

iedzīvotājiem (SM2) 

2010.g. 6,2 20 30 CSP 

Riebiņu novada vidusskolas vieta 
Latvijas vidusskolu reitingā (SM1) 

- - labāko  25 labāko 10 http://www.skolurei
tings.lv  

Bezdarba līmenis, %(SM2) 2011.g, 22,1% 
 

12% 7% NVA 

Novada budžets (SM1, SM2,SM3) 
 

2011. gads  2900 000 LVL 4 000 000 
LVL 

6 500 000 LVL Pašvaldības 
informācija 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss 
(SM1, SM2,SM3) 

2011.g. - 1, 148 -0,3 pozitīvs VRAA dati 

Apmeklētāju skaits tūrisma 
objektos (SM2) 

2012.g. nav zināms 15 000 40 000 Tūrisma informācijas 
centrs 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 

(SM2) 

2011.g. 105,4 180 LVL 300 LVL Pašvaldības 
informācija 

  

http://www.skolureitings.lv/
http://www.skolureitings.lv/

