
 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (1.redakcija) 
 

Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025.gadam 

apstiprināta ar Riebiņu novada domes 

2019.gada __.______ lēmumu (protokola Nr.__, __.§) 

 

 

Riebiņu novada attīstības programma 
2019.-2025. gadam 

 
 
 

 
 

 

V SĒJUMS 
 

 

PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 
UN IESAISTES PASĀKUMIEM 

 

 

 

 

 

 

RIEBIŅI 
2018 

 

  



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (1.redakcija) 
 

Saturs 

 
Ievads .................................................................................................................................................................. 3 

1 Informācija Riebiņu novada pašvaldības mājaslapā ................................................................................... 4 

2 Programmas izstrādes darba grupu sanāksmes .......................................................................................... 4 

3 Riebiņu novada sabiedrības aptaujas rezultāti ........................................................................................... 5 

4 Uzņēmēju aptaujas rezultāti ..................................................................................................................... 24 

5 Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana (sadaļa tiks pievienota) ................................................ 28 

6 Saņemtie institūciju atzinumi (sadaļa tiks pievienota) .............................................................................. 28 

7 Pielikumi (sadaļa tiks pievienota) .............................................................................................................. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (1.redakcija) 
 

Ievads 
Sabiedrības iesaisti Riebiņu novada attīstības programmas izstrādē organizēja Riebiņu 

novada domesadarbībā ar SIA „Konsorts” saskaņā ar sabiedrības līdzdalības kārtību, kuru nosaka 
2009. gada25. augusta MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”. 

Saskaņā ar noteikumiem sabiedrības līdzdalība attīstības programmas izstrādē notika 
vairākos posmos: 

o iesaistot sabiedrību  darba grupu sanāksmēs; 
o organizējot iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju; 
o nodrošinot informācijas pieejamību par programmas izstrādes gaitu Riebiņu novada 

masu un sociālajos medijos (mājas lapā www.riebini.lv, laikrakstā “Riebiņu novada 
ziņas”), novada sociālajos tīklos; 

o organizējot Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2018. gada 
11. decembrī Riebiņu novada pašvaldībā. 

Tādējādi attīstības programmas procesā tika nodrošināta gan sabiedrības iesaistīšana, gan arī 
informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums. 
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1 Informācija Riebiņu novada pašvaldības mājaslapā 
o 22.02.2018. Paziņojums par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 

izstrādes uzsākšanu. 
o 22.02.2018. Informācija par programmas izstrādes izveidoto darba grupu un aicinājums 

iedzīvotājiem sūtīt priekšlikumus un ieteikumus attīstības programmas izstrādei, kuri  
adresējami Riebiņu novada domei, Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326. 

o 22.06.2018., “Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties Riebiņu novada attīstības 
programmas izstrādē 2019. – 2025. gadam, piedaloties aptaujā”, kā arī saite uz iedzīvotāju 
un uzņēmēju aptauju 

o 22.06.2018. informāciju par programmas izstrādes darba grupām - pašvaldības pārvalde, 
sadarbība un vides jautājumu darba grupa, uzņēmējdarbības un tehniskās infrastruktūras 
darba grupa, veselības, sociālo jautājumu un drošības darba grupa, kultūras, izglītības un 
sporta darba grupa. 

 

2 Programmas izstrādes darba grupu sanāksmes 
o 2018. gada 5. jūnijs, Riebiņu novada pašvaldība, darba grupas “Pašvaldības pārvalde, 

sadarbība un vides jautājumi” sanāksme. 

o 2018. gada 5. jūnijs, Riebiņu novada pašvaldība, darba grupas “Uzņēmējdarbības un 

tehniskās infrastruktūra”sanāksme. 

o 2018. gada 5. jūnijs, Riebiņu novada pašvaldība, darba grupas “Veselība, sociālie jautājumi 

un drošība”sanāksme. 

o 2018. gada 5. jūnijs, Riebiņu novada pašvaldība, darba grupas “Kultūra, izglītība un 

sports”sanāksme. 

o 2018. gada 4. augusts, Riebiņu novada attīstības programmas izstrādes darba grupas 

sanāksme. 

o 2018. gada 18. septembris, Riebiņu domes sēde, Riebiņu novada attīstītbas programmas 

2018.-2025. gadam 1. redakcijas prezentācija, izskatīšana. 

o 2018. gada 20. novembris, Riebiņu novada domes sēde, Riebiņu novada attīstītbas 

programmas 2018.-2025. gadam 1. Redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai. 
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3 Riebiņu novada sabiedrības aptaujas rezultāti 
Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskaja dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, 

kā arī, lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, Riebiņu novada pašvaldība laika posmā 

2018. gada jūnija līdz 2018. gada augustam veica iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju. Tika aptaujāti 

33 iedzīvotāji un 6 uzņēmēji. 

 

Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāiesniedz vērtējums par dažādiem pakalpojumiem, kas 

pieejami Riebiņu novadā, kā arī respondenti tika aicināti norādīt uz lietām, kuras būtiski uzlabotu 

dzīvi, kādā no novada apdzīvotām vietām, vai novadā kopumā. Aptaujas rezultāti atspoguļoti gan 

diagrammu vaidā, gan aprakstoši.Apkopojot izteiktos viedokļus par jautājumiem, pozitīva jeb 

apmierinoša vērtējuma rādītājā tika summēti atbilžu varianti “Ļoti apmierina” un “Drīzāk 

apmierina”, un negatīva jeb neapmierinoša vērtējuma kopējā rādītājā summētas atbildes “Ļoti 

neapmierina” un “Drīzāk neapmierina”. 

Aptaujas rezultātu diagrammu un to skaitlisko vērtību datu avots – portāls visidati.lv 

 
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

1.Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Riebiņu novadā 
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Vispārējās izglītības pakalpojumi 

Ļoti apmierina 8   24.2% 

Drīzāk apmierina 10   30.3% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

11   33.3% 

 

Ļoti apmierina 9   27.3% 

Drīzāk apmierina 13   39.4% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 4   12.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

4   12.1% 

 

 

Lielākā daļa no aptaujātajiem – 54,5% ir apmierināti ar pirmsskolas izglītības pakalpojumiem, 12,1% 

aptaujāto neapmierina šis pakalpojums, savukārt 33,3% nav viedokļa, jeb, neizmanto šo 

pakalpojumu.Vispārējās izglītības pakalpojumu apmierinoši vērtē – 66,7% aptaujātie iedzīvotāji. Šis 

pakalpojums neapmierina 21,2% aptaujāto un 12,1% aptaujāto nav viedokļa par šo pakalpojumu. 

Kultūras un izklaides pasākumi Sporta pasākumi 
Ļoti apmierina 9   27.3% 

Drīzāk apmierina 14   42.4% 

Drīzāk neapmierina 6   18.2% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

2   6.1% 

 

Ļoti apmierina 7   21.2% 

Drīzāk apmierina 12   36.4% 

Drīzāk neapmierina 8   24.2% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

5   15.2% 
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Kultūras un izklaides pasākumiapmierina 69,7% respondentu, neapmierina 24,3% 

respondentus un 6,1% neizmanto šo pakalpojumu. Sporta pasākumus iedzīvotāji pārsvarā 

vērtē pozitīvi – apmierina 57,6% respondentu, neapmierina 27,2%, 15,2% neapmeklē sporta 

pasākumus vai nav viedokļa par tiem. 

Veselības aprūpes pakalpojumi Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
Ļoti apmierina 2   6.1% 

Drīzāk apmierina 10   30.3% 

Drīzāk neapmierina 9   27.3% 

Ļoti neapmierina 7   21.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

5   15.2% 

 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 10   30.3% 

Drīzāk neapmierina 8   24.2% 

Ļoti neapmierina 4   12.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

10   30.3% 

 

 

Veselības aprūpes pakalpojumi36,4%iedzīvotāju apmierina, bet 47,5% respondenti atbildēja, 

ka neapmierina. Nav viedokļa 15,2% aptaujāto. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi – 

lielākais procents 36,3% aptaujāto neapmierina, 33,3% iedzīvotāju sociālie pakalpojumi 

apmierina. Diezgan daudzus – 30,3% aptaujāto nav viedokļa par sociālajiem pakalpojumiem. 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Sabiedriskā transporta pakalpojumi 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 16   48.5% 

Drīzāk neapmierina 9   27.3% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

6   18.2% 

 

Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 12   36.4% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 5   15.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

9   27.3% 

 

 

Jautājumā par sabiedrisko kārtību gandrīz pusei ir pozitīva atbilde – 51,5%, tātad sabiedriskās 

kārtības nodrošināšana Riebiņu novadā ir apmierinoša, gandrīz trešajai daļai – 30,3% 

respondentu neapmierina šis pakalpojums, 18,2% nav viedokļa.Sabiedriskā transporta 

pakalpojumi apmierina 45,5% respondentu, 27,3% aptaujāto neapmierina, bet 27,3% 

neizmanto transporta pakalpojumus vai nav viedokļa par to. 

Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml. 
Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 9   27.3% 

Drīzāk neapmierina 9   27.3% 

Ļoti neapmierina 15   45.5% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

0   0% 

 

Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 10   30.3% 

Drīzāk neapmierina 12   36.4% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

5   15.2% 
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Respondentus ielu un ceļu infrastruktūraļoti neapmierina -72,8%, savukārt, otra lielāko atbilžu 

skaitu ieguvusī atbilde -27,3% drīzāk apmierina.Gājēju ietves un celiņi neapmierina 

42,5%aptaujāto iedzīvotāju, 42,4% respondentu apmierina šī pakalpojuma kvalitāte. 15,2% 

nav viedokļa, jeb neizmanto šo pakalpojumu. 

Ielu apgaismojums Vides sakoptība 

Ļoti apmierina 2   6.1% 

Drīzāk apmierina 15   45.5% 

Drīzāk neapmierina 5   15.2% 

Ļoti neapmierina 4   12.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

7   21.2% 

 

Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 21   63.6% 

Drīzāk neapmierina 6   18.2% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

2   6.1% 

 

 

Ielu apgaismojums apmierina 51,6% respondentu, neapmierina 27,3% respondentu, nav 

viedokļa 21,2% aptaujāto.Vides sakoptība apmierina 72,7% aptaujāto, neapmierina 21,2% 

iedzīvotāju un 6,1% aptaujāto nav viedokļa par vides sakoptību. 

Atkritumu savākšana/izvešana Ūdensapgāde un kanalizācija 
Ļoti apmierina 8   24.2% 

Drīzāk apmierina 17   51.5% 

Drīzāk neapmierina 6   18.2% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

0   0% 

 

Ļoti apmierina 2   6.1% 

Drīzāk apmierina 14   42.4% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

12   36.4% 

 

 

Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar atkritumu savākšanu un izvešanu ir apmierinošs, vairāk 

kā puse atbildēja - drīzāk apmierina 51,5% un 24,2% respondentu ļoti apmierina šī 

pakalpojuma nodrošināšana. Tātad kopumā pozitīvu atbildi sniedza 75,7% iedzīvotāju. 

Savukārt, šis pakalpojums neapmierina 24,3% iedzīvotāju.Jautājumā par ūdensapgādi un 

kanalizāciju pozitīvu atbildi sniedza 48,5% iedzīvotāju, negatīvu atbildi sniedza 15,1% 

respondentu un 36,4% sniedza neitrālu atbildi – nav viedokļa. 

Centralizētā siltumapgāde Mazumtirdzniecības pakalpojumi 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 8   24.2% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 4   12.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

18   54.5% 

 

Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 15   45.5% 

Drīzāk neapmierina 9   27.3% 

Ļoti neapmierina 4   12.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

1   3% 

 

 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (1.redakcija) 
 

Liela daļa aptaujāto iedzīvotāju neizmanto centralizēto siltumapgādi vai nav viedokļa par šo 

jautājumu -54,5%, savukārt tos, kuri izmanto šo pakalpojumu, atbildējuši, ka apmierina 27,3% 

respondentu. Neapmierina 18,2% aptaujāto.Mazumtirdzniecības pakalpojumi pilsētā drīzāk 

apmierina 57,6% aptaujāto iedzīvotāju, bet 39,4% respondentu atbild, ka neapmierina. Nav 

viedokļa - 3% aptaujāto par šo jautājumu. 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.) 
Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 9   27.3% 

Drīzāk neapmierina 6   18.2% 

Ļoti neapmierina 5   15.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

10   30.3% 

 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 3   9.1% 

Drīzāk neapmierina 9   27.3% 

Ļoti neapmierina 7   21.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

13   39.4% 

 

 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi Riebiņu novadā drīzāk apmierina 36,3% aptaujāto, 

neapmierina 33,4% iedzīvotāju, bet liela daļa – 30,3% šos pakalpojumus neizmanto.Sadzīves 

pakalpojumus neizmanto 39,4% no aptaujātajiem, 48,5% neapmierina šie pakalpojumi, 

apmierina 12,1%. 

Pasta pakalpojumi Internets 
Ļoti apmierina 8   24.2% 

Drīzāk apmierina 19   57.6% 

Drīzāk neapmierina 0   0% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

5   15.2% 

 

Ļoti apmierina 9   27.3% 

Drīzāk apmierina 20   60.6% 

Drīzāk neapmierina 0   0% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

2   6.1% 

 

 

Pasta pakalpojumi Riebiņu novadā ir apmierinoši pēc 81,8% aptaujāto viedokļa, neapmierina 

tikai 3% aptaujāto, bet 15,2% pasta pakalpojumus neizmanto.Internets novadā arī ir 

apmierinošs, jo vairāk kā pusei – 87,9% respondentu apmierina šī pakalpojuma kvalitāte. 

Neapmierina 6,1% aptaujāto iedzīvotāju un 6,1% nav viedokļa vai nelieto internetu. 

Aktīvās atpūtas pakalpojumi Nodarbinātība (darbavietas) 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 13   39.4% 

Drīzāk neapmierina 10   30.3% 

Ļoti neapmierina 3   9.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

6   18.2% 

 

Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 6   18.2% 

Drīzāk neapmierina 9   27.3% 

Ļoti neapmierina 13   39.4% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

5   15.2% 
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Aktīvās atpūtas pakalpojumus iedzīvotājus apmierina – 42.4%, apmēram tikpat respondentu 

neapmierina – 39,4% un 18,2% nav viedokļa par aktīvo atpūtu.Nodarbinātība Riebiņu novada 

iedzīvotājus neapmierina – 66,70%, apmierina 18,2% un 15,2% respondentu nav viedokļa. 

2. Ja kāda joma  netika minēta iepriekšējā jautājumā, lūdzu, miniet un raksturojiet tās 

pieejamību. 
1)Atbalsts jauniešiem. Neizjūtu vispār. 
2) Pašvaldības deputātu darbība un atbilstība amatam. 
3) Nepieciešams veloceliņš Riebiņi – Preiļi. 
4) Sociālajā jomā tikai vienīgi solījumi, reāls darbs ar ģimenēm, kurās ir bērni un tiek lietots 
alkohols, netiek veikts. 
4) Ceļu uzturēšana nekvalitatīva, precīzāk neprofesionāla, trotuārs būtu jātīra pēc 
snigšanas,neskatoties uz to, ka ir brīvdiena, tāpat arī jākaisa visā platumā. 
5) Ielu apgaismojums nelietderīgs. Laternu par daudz. Tās reālajā dzīvē naktī nemaz nedarbojas. 
Sociālais atbalsts - ğimenēm, kas negrib neko mainīt savā dzīvē, savukārt tiem, kuru ienākumi ir 
mazi, bet nav statusa - nekā.Darbavietu nav. Nav iemesla palikt jauniešiem. Nav iespēju.Domājot 
par ğimeni - bērniem nebūs nedz atbalsta ārpusstundu nodarbībām, nedz, iespējams, skolas, kas 
nodrošina konkurētspējīgu izglītību. 
6) Pašvaldības lauku ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī. 
7) Ceļa posms Sīļukalns- Dekšāres ir ļoti sliktā stāvoklī, priecātos, ja ceļa segums tiktu nomainīts! 
Pastaigas ar bērnu ratiem sagādā milzīgas grūtības, parvietošanās ar automibīli ir katastrofa- 
auto remonts jāveic ik pēc pāris mēnešiem! 
8) Ceļu stāvoklis dažādos laikapstākļos ir graujošs, ļoti bedraini ceļi pat nozīmīgākajos 
ceļuposmos. Vidējā izglītība ir zem visiem standartiem, kā dēļ uz vienīgo vidusskolu iet vien bērni, 
kam grūtāk ir ar mācībām. Cilvēki, kas mācās labi, izvēlas apkārtnē esošās, daudz augstāka 
līmeņa vidējās izglītības iestādes. Pamatskolas, droši vien tikai pateicoties to skolotājiem, spēj 
saglabāt līmeni. 
10) Nav jēgas. 
11) Siltuma piegàde daudzstàvu màjàm pèc neskaidriem tarifiem. 
12) Daudz neasfaltētu ceļu. Lauku ceļiem slikta kvalitāte. Nav darbavietu Riebiņu novadā, 
neveidojas jauni uzņēmumi. 
13) Ceļu stāvoklis joprojām neapmierina. 
14) Darbavietu skaits ir ierobežots. 

Atbilde uz otro jautājumu nebija obligāta. Tie kas ir atbildējuši, pārsvarā min, ka ir neapmierināti ar 
ielu un ceļu infrastruktūru, nepieciešami veloceliņi un jauniešu piesaiste novadā. 
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3. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU un UZŅĒMUMU sniegto pakalpojumu 

KVALITĀTE novadā 
Riebiņu vidusskola Dravnieku pamatskola 

Ļoti apmierina 6   18.2% 

Drīzāk apmierina 11   33.3% 

Drīzāk neapmierina 0   0% 

Ļoti neapmierina 3   9.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

13   39.4% 

 

Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

23   69.7% 

 

Jautājumā par Riebiņu vidusskolas darbību 51,5% atbild pozitīvi, tātad apmierina, 9,1% 

aptaujāto neapmierina tās darbība. 39,4% no aptaujātajiem nav viedokļa par Riebiņu 

vidusskolu. 

Dravnieku pamatskola apmierina tikai 15,2% aptaujāto, apmēram tikpat neapmierina – 15,1% 

un 69,7% nav viedokļa, jeb neizmanto šo pakalpojumu. 

Galēnu pamatskola Rušonas pamatskola 
Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

23   69.7% 

 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

25   75.8% 

 

 

24,2% aptaujātieGalēnu pamatskolu vērtē pozitīvi, 6,1% negatīvi, 69,7% nav viedokļa. 

Rušonas pamatskolas darbību 15,1% vērtē pozitīvi, 9,1% negatīvi, savukārt 75,8% nav 

viedokļa par šīs skolas darbību. 

Sīļukalna pamatskola PII “Sprīdītis” 
 
Ļoti apmierina 

1   3% 

Drīzāk apmierina 6   18.2% 

Drīzāk neapmierina 1   3% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

24   72.7% 

 

Ļoti apmierina 7   21.2% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 1   3% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

20   60.6% 

 

 

Sīļukalna pamatskolas darbību 21,2% vērtē pozitīvi, 6% negatīvi un 72,7% nav viedokļa. PII 

“Sprīdītis” apmierina 36,4% iedzīvotāju, 3% neapmierina, bet lielākajam skaitam aptaujāto -

60,6% nav viedokļa par šo izglītības iestādi. 
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Riebiņu novada kultūras centrs Stabulnieku kultūras nams 
Ļoti apmierina 12   36.4% 

Drīzāk apmierina 14   42.4% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

3   9.1% 

 

Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 12   36.4% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

14   42.4% 

 

 

Riebiņu novada kultūras centra darbība 78,8% aptaujāto tiek vērtēta apmierinoši, tikai 12,1% 

aptaujāto to vērtē neapmierinoši, nav viedokļa 9,1% aptaujāto. 

Stabulnieku kultūras nama darbību 45,5% vērtē pozitīvi, neapmierina 12,1% iedzīvotāju un 

42,4% aptaujāto nav viedokļa vai neizmanto šī kultūras nama pakalpojumus. 

Sīļukalna kultūras nams Rušonas tautas nams 
Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 10   30.3% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

16   48.5% 

 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 6   18.2% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

20   60.6% 

 

 

Sīļukalna kultūras nama darbību pozitīvi vērtē 39,4% aptaujāto, negatīvi vērtē 12,1% 

respondentu un nav viedokļa 48,5 respondentu.Rušonas tautas nama darbību pozitīvi vērtē 

tikai 15,1% aptaujāto, negatīvi novērtējuši 24,3% aptaujāto un nav viedokļa vairāk kā pusei 

aptaujāto – 60,6%. 

Galēnu kultūras nams Silajāņu kultūras nams 
Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 10   30.3% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

14   42.4% 

 

Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

24   72.7% 

 

 

Galēnu kultūras nama pakalpojumus 39,4% novērtējusi pozitīvi, 18,2% negatīvi un gandrīz 

puse neizmanto šo pakalpojumu vai nav viedokļa - 42,4%.Silajāņu kultūras nama 

pakalpojumus neizmanto lielākā daļa aptaujāto – 72,7%, 15,2% vērtē pozitīvi un 12,2% 

negatīvi novērtē kultūras nama darbību. 
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Sporta bāze Galēnu pagastā Sporta bāze Stabulnieku pagastā 
Ļoti apmierina 2   6.1% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

20   60.6% 

 

Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 2   6.1% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 4   12.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

23   69.7% 

 

 

Sporta bāzes darbība Galēnu pagastā apmierina 21,3% aptaujāto, 18,2% aptaujāto 

neapmierina  un vairāk kā pusei nav viedokļa vai neizmanto  - 60,6% respondentu.Sporta bāzi 

Stabulnieku pagastā tikai 6,1% novērtē pozitīvi, neapmierina 24,2% respondentu un 69,7% nav 

viedokļa vai neizmanto sporta bāzes piedāvātos pakalpojumus. 

Sporta bāze Riebiņu pagastā Sporta bāze Rušonas pagastā 
Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 8   24.2% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

19   57.6% 

 

Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

27   81.8% 

 

 

Sporta bāzes darbība Riebiņu pagastā 33,3% respondentu apmierina, 9,1% neapmierina un 

57,6% respondentu nav viedokļa par to.Sporta bāzi Rušonas pagastā pozitīvi novērtē tikai 

12,1% respondentu, 6,1% novērtē to negatīvi un 81,8% neizmanto sporta bāzes pakalpojumus 

vai nav viedokļa. 

Sporta bāze Sīļukalna pagastā Sporta bāze Silajāņu pagastā 
Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 5   15.2% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

24   72.7% 

 

Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 3   9.1% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

27   81.8% 

 

 

Sporta  bāzi Sīļukalnā pozitīvi novērtē tikai 12,1% aptaujāto, 15,2% novērtē to negatīvi un 

lielākā daļa – 72,7% nav viedokļa.Sporta bāzes Silajāņu pagastā darbību 9,1% aptaujātie 

novērtē pozitīvi, tikpat 9,1% novērtē to negatīvi un 81,8% neizmanto sporta bāzes 

pakalpojumus vai nav viedokļa par to. 

 

 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (1.redakcija) 
 

Sociālais dienests Sociālās aprūpes centrs "Rušona" 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 6   18.2% 

Drīzāk neapmierina 5   15.2% 

Ļoti neapmierina 3   9.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

18   54.5% 

 

Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

26   78.8% 

 

 

Sociālā dienesta darbību pozitīvi vērtē 21,2% iedzīvotāji, negatīvi to novērtē 24,1% un nav 

viedokļa vairāk kā pusei aptaujāto – 54,5%.Sociālās aprūpes centra “Rušona” darbība tiek 

vērtēta vairāk pozitīvi – 12,1%, negatīvi to novērtē 9,1% aptaujāto un nav viedokļa 78,8% 

aptaujāto. 

 

Riebiņu novada centrālā bibliotēka Riebiņu novada Gailīšu bibliotēka 
Ļoti apmierina 11   33.3% 

Drīzāk apmierina 9   27.3% 

Drīzāk neapmierina 1   3% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

12   36.4% 

 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

26   78.8% 

 

 

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas darbību pozitīvi vērtē lielākā daļa aptaujāto – 60,6%, 

negatīvi to novērtē tikai 3% lasītāju un 36,4% nav viedokļa par šo pakalpojumu.Gailīšu 

bibliotēkas darbību kopumā novērtē kā pozitīvu 15,1% respondentu, lielākajai daļai nav 

viedokļa 78,8% un negatīvi to vērtē 6,1% aptaujāto respondentu. 

Riebiņu novada Galēnu bibliotēka Riebiņu novada Kastrītes bibliotēka 
Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 3   9.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

24   72.7% 

 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 3   9.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

27   81.8% 

 

 

Galēnu bibliotēku pozitīvi novērtē 21,2% respondentu, negatīvi 6,1% un lielākā daļa neizmanto 

bibliotēkas pakalpojumus vai nav viedokļa par to – 72,7%.Kastīres bibliotēku iedzīvotāji 

kopumā vērtē pozitīvi 12,1%, 6,1% negatīvi un 81,8% nav viedokļa par šīs bibliotēkas darbību. 
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Riebiņu novada Kotļerovas bibliotēka Riebiņu novada Pieniņu bibliotēka 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 3   9.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

27   81.8% 

 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

24   72.7% 

 

 

Kotlerovas bibliotēkas darbību 12,1% novērtē pozitīvi, 6,1% negatīvi un 81,8% nav viedokļa 

par to.Pieniņu bibliotēkas darbību pozitīvi novērtē 18,2% aptaujāto iedzīvotāju, 9,1% novērtē to 

negatīvi un 72,7% aptaujāto nav viedokļa par šīs bibliotēkas pakalpojumiem. 

Riebiņu novada Rušonas bibliotēka Riebiņu novada Silajāņu bibliotēka 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

26   78.8% 

 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 3   9.1% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

27   81.8% 

 

Rušonas bibliotēku pozitīvi novērtē 15,1% iedzīvotāju, negatīvi 6,1% un nav viedokļa 78,8% 

aptaujāto. Silajāņu bibliotēku pozitīvi novērtē 12,1% aptaujāto, 6,1% negatīvi un 81,8% nav 

viedokļa. 

Riebiņu novada Sīļukalna bibliotēka Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēka 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

24   72.7% 

 

Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

22   66.7% 

 

 

Sīļukalnabibliotēku pozitīvi vērtē 18,2% aptaujāto, negatīvi 9,1% respondentu un nav viedokļa 

72,7% iedzīvotāju.Stabulnieku bibliotēku pozitīvi novērtējuši 24,3% aptaujāto, negatīvi 9,1% un 

nav viedokļa 66,7% aptaujāto iedzīvotāju. 

Novada domes administrācija Novada domes deputāti 
Ļoti apmierina 5   15.2% 

Drīzāk apmierina 15   45.5% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 7   21.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 
4   12.1% 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 14   42.4% 

Drīzāk neapmierina 5   15.2% 

Ļoti neapmierina 7   21.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 
6   18.2% 
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nav viedokļa 
 

nav viedokļa 
 

 

Novada domes administrācijas darbību pozitīvi vērtē 60,7% aptaujāto, negatīvi 27,3% un nav 

viedokļa tikai 12,1% aptaujāto.Novada domes deputātu darbība apmierina 45,4% aptaujāto, 

36,4% vērtē to negatīvi un 18,2% nav viedokļa par to. 

Riebiņu novada Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs 

Pagastu pārvaldes un klientu apkalpošanas 
punkti 

Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 9   27.3% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

15   45.5% 

 

Ļoti apmierina 5   15.2% 

Drīzāk apmierina 13   39.4% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 4   12.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

8   24.2% 

 

 

Vienotā klientu apkalpošanas centra darbība apmierina 39,4% respondentu, neapmierina 

15,2% un nav viedokļa 45,5% aptaujāto.Pagastu pārvaldes un klientu apkalpošanas punkti 

kopumā tiek vērtēti pozitīvi – 54,6%, negatīvi to darbību novērtē 21,2% un nav viedokļa 24,2% 

aptaujāto. 

Bāriņtiesa R.Mūka muzejs 
Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 9   27.3% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

17   51.5% 

 

Ļoti apmierina 11   33.3% 

Drīzāk apmierina 7   21.2% 

Drīzāk neapmierina 1   3% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

14   42.4% 

 

 

Bāriņtiesas darbību pozitīvi novērtē 39,4% aptaujāto iedzīvotāju, negatīvi tikai 9,1% un nav 

viedokļa pusei aptaujāto 51,5%.R.Mūka muzeja darbību pozitīvi vērtē 54,5% aptaujāto, 

negatīvi tikai 3% un nav viedokļa 42,4% aptaujāto. 

Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs 

„Pakāpieni” 

Preiļu novada TIC (pārstāv arī Riebiņu novadu 

tūrisma jautājumos) 
Ļoti apmierina 7   21.2% 

Drīzāk apmierina 7   21.2% 

Drīzāk neapmierina 1   3% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

18   54.5% 

 

Ļoti apmierina 2   6.1% 

Drīzāk apmierina 13   39.4% 

Drīzāk neapmierina 5   15.2% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

13   39.4% 
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Jaunatnes centra “Pakāpieni” darbības pozitīvi tiek novērtēta 42,2% aptaujāto, neapmierina 

3% respondentu, bet pusei nav viedokļa – 54,5% aptaujāto.Preiļu novada TIC apmierina 

lielākajai aptaujāto daļai – 45,5%, neapmierina 15,2% aptaujāto un 39,4% nav viedokļa par TIC 

pakalpojumu kvalitāti. 

Būvvalde Pašvaldības kārtībnieki 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 8   24.2% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 3   9.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

18   54.5% 

 

Ļoti apmierina 8   24.2% 

Drīzāk apmierina 13   39.4% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

8   24.2% 

 

 

Novada būvvaldes darbība apmierina 27,2% aptaujāto iedzīvotāju, neapmierina 18,2% un nav 

viedokļa pusei aptaujāto – 54,5%. 

 

Pašvaldības komunālā nodaļa Sociālā dzīvojamā māja “Rudenāji” 
Ļoti apmierina 5   15.2% 

Drīzāk apmierina 11   33.3% 

Drīzāk neapmierina 3   9.1% 

Ļoti neapmierina 3   9.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

11   33.3% 

 

Ļoti apmierina 0   0% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 1   3% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

27   81.8% 

 

 

Pašvaldības kārtībnieku darbība apmierina 63,6% aptaujāto, 16,2% neapmierina, nav viedokļa 

24,2% aptaujāto.Sociālās mājas darbību pozitīvi novērtē 15,2% aptaujāto, 3% novērtē to 

negatīvi un 81.8% nav viedokļa par šo pakalpojumu. 

 

4. Lūdzu, sniedziet komentārus par iestādēm vai uzņēmumiem, par kuriem iepriekšējā 

jautājumā sniedzāt negatīvu vērtējumu. 
1) Lielu daļu no uzņēmumiem ikdienā neizmantoju/neapmeklēju. 

2) Kultūras namu pasākumi neatbilst mūsdienu prasībām, viss notiek, kā noticis kolhozu 
laikos. Var taču mācīties no Riebiņu KC, kur vienmēr interesanti un mūsdienīgi pasākumi. 
Vajag dažādus pasākumus, visām vecumu grupām. Kāpēc mākslinieciskās pašdarbības 
pulciņos neuzņem savu pagastu cilvēkus, bet citu novadu. Kāpēc maksāt tik lielu naudu 
par to vadīšanu, ja tajos darbojas citu novadu ļaudis? 
3) Daudzas novada iestādes strādā tikai algas dēļ, ne iedzīvotāju labā! Neievēro darba 
laiku, vai nav sastopami darba vietā. 
4) Vadības līmenis sliktā kvalitātē. Vadītājs nezin likumus, haotisks. 
5) Neizmantoju. 
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6) Nav negatīva vērtējuma. 
7) Riebiņu novada kultūras centrs, uzskatu, ka izmanto līdzekļus nelietderīgi. Darbojas 
"blatu" un "pazīšanos" sistēma. 
8) Rušonas KN nekas nenotiek, par ko vadītāja saņem algu?! 
9) Uzlabot darbību! 
10) Nav īsti redzams, ko šīs iestādes dara, lai uzlabotu novadu. Rodas iespaids, ka cilvēki 
tur sēž ar domu, ka kādam tur tāpat ir jāsēž, netiek domāts ne par novada iedzīvotāju 
interesēm, ne par novada attīstību. 
11) Sīļukalna bibliotēkā varētu būt vairāk jaunu grāmatu- ļoti daudz žurnālu, kas pieejami 
e-vidē! 
12) Sporta bāzes dažādos pagastos?! Lai gan sekoju novada aktualitātēm sociālajos tīklos, 
pirmā dzirdēšana par kaut kādām sporta bāzēm konkrētajos pagastos. Viss, kas attiecas 
uz komunikāciju un novada reklāmām, arī nesniedz nepieciešamo. Novada iestādēs bieži 
"strādā" cilvēki, kas īsti nav savā vietā, rodas iespaids, ka, lai mazinātu bezdarbu novadā, 
tiek piedāvātas darba vietas, kurās cilvēku galvenais uzdevums ir sēdēt un tādējādi 
mazināt bezdarba līmeni. Novada dome, manuprāt, arī ir tikai, lai varētu ievilkt ķeksīti par 
to, ka nodokļu maksātāju nauda tiek kaut kā izmantota. Lai novads nebūtu tik zemu valsts 
līmenī dažādos rādītājos, ir jāmeklē cilvēki, kas gatavi novadu attīstīt nevis sēdēt. 
13) Neefektīvi darbojas savā jomā. 
14) Vienaldzīga attieksme. 
15) Nekas nemainās. 
 

5. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE SASNIEGUMI novadā pēdējos gados? 

1)Kultūras dzīve. 

2) Cilvēcīga attieksme pret novada ļaudīm no domes vadības puses. 

3) Sakārtots novada kopējais tēls, vismas pagastu centros! Pateicoties daudziem projektiem, kaut 

nedaudz ir sakārtota infrastruktūra. 

4) Nav tādu. 

5) Nekādi. 

6) Nav sasniegumu. 

7) Atjaunota kultūras centra darbība,darbojas jauniešu centrs. 

8) Jauniešu centrs. 

9) Gājēju celiņš Riebiņos. 

10) Infrastruktūras uzlabošana. 

11) Skolu saglabāšana. 

12) Uzskatu, ka nav tādu. Vienīgi sasniegumi tautas deju kolektîviem. 

13) Lielus sasniegumus neesmu novērojusi. Atzīstami ir tas, ka galvenie ceļi tiek remontēti, tomēr 

tas ir novada pienākums, tāpēc tas nav sasniegums. Nebūs atbildes uz šo jautājumu. 

14) Pēdējos gados ļoti strauji attistījies pats novada centrs- par to prieks! Mazāk pagasti- tā, kā 

dzīvoju Sīļukalna pagastā, tad priecāšos, kad beidzot bus reāls ieguvums arī iedzīvotājiem- labāki 

ceļi! Prieks par ceļa posmu Sīļukalns - Galēni! 
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15) Novadam nav sasniegumu, ņemot vērā to, ka novads ļoti daudzos rādītājos ir viens no 

sliktākajiem visā Latvijā. Iespējams, pamatskolu saglabāšanu var uztvert kā kaut kādu 

sasniegumu, skatoties uz pārējā, ko novads savā pastāvēšanas laikā ir vai drīzāk nav izdarijis. 

16) Nav. 

17) Ceļi. 

18) Sakārtots centrs, renovētas skolas. 

19) Sakarīgi kultūras pasākumi. 

20) Neeksistē. 

 

6. Kādi, Jūsuprāt, ir STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS pa jomām, kas pašvaldībai jārisina? 
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 2   1.3% 

Vispārējās izglītības pakalpojumi 5   3.3% 

Kultūras un izklaides pasākumi 5   3.3% 

Sporta pasākumi 5   3.3% 

Veselības aprūpes pakalpojumi 10   6.5% 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 6   3.9% 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 3   2% 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi 8   5.2% 

Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana 26   17% 

Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml. 7   4.6% 

Ielu apgaismojums 4   2.6% 

Vides sakoptība 7   4.6% 

Atkritumu savākšana/izvešana 4   2.6% 

Ūdensapgāde un kanalizācija 3   2% 

Centralizētā siltumapgāde 5   3.3% 

Mazumtirdzniecības pakalpojumi 4   2.6% 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 5   3.3% 

Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.) 5   3.3% 

Pasta pakalpojumi 2   1.3% 

Internets 2   1.3% 

Aktīvās atpūtas pakalpojumi 8   5.2% 

Tūrisms 3   2% 

Nodarbinātība (darbavietas) 23   15% 

Cits veloceliņa uz Preiļiem ierīkošana 1   0.7% 

Iesniegto atbilžu summa 153   
 

 

Steidzamākie darbi Riebiņu novadā būtu jāvelta ielu un ceļu infrastruktūrai - 17% un nodarbinātībai  

-15%. Vēl pēc aptaujāto domām problēmas novadā ir tūrisma, aktīvās atpūtas jomā, vides sakoptība, 

ielas apgaismojums, izglītības, veselības, komunālie pakalpojumi u.c. 
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7. Kā vērtējat avotus, kur var iegūt informāciju par norisēm pašvaldībā? 

Informatīvais izdevums “Riebiņu novada 

ziņas” 

www.riebini.lv 

Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 13   39.4% 

Drīzāk neapmierina 8   24.2% 

Ļoti neapmierina 5   15.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

3   9.1% 

 

Ļoti apmierina 6   18.2% 

Drīzāk apmierina 20   60.6% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 2   6.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

1   3% 

 

 

“Riebiņu novada ziņas” aptaujātie kopumā novērtē pozitīvi – 51,5%, negatīvi vērtē 39,4% 

aptaujāto un 9,1% nav viedokļa par šo izdevumu.Pašvaldības mājaslapu pārsvarā iedzīvotāji 

novērtē pozitīvi – 78,8%, negatīvi to novērtē 18,2 un nav viedokļa tikai 3% aptaujāto. 

 

Pašvaldības profili sociālajos tīklos Ziņojumu dēļi, tai skaitā pašvaldības 

administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs 
Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 14   42.4% 

Drīzāk neapmierina 5   15.2% 

Ļoti neapmierina 1   3% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

9   27.3% 

 

Ļoti apmierina 3   9.1% 

Drīzāk apmierina 14   42.4% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 3   9.1% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

9   27.3% 

 

 

E-vidē, pašvaldības sociālo tīkluprofilus aptaujātie vērtē vairāk pozitīvi – 54,5%, negatīvi 18,2% 

un nav viedokļa 27,3%.Pašvaldības informācijas stendi cilvēkus apmierina 51,5%, 21,2% 

neapmierina un nav viedokļa 27,3% aptaujāto iedzīvotāju. 

Vides reklāma Latvijas medijiem 
Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 4   12.1% 

Drīzāk neapmierina 7   21.2% 

Ļoti neapmierina 5   15.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

16   48.5% 

 

Ļoti apmierina 2   6.1% 

Drīzāk apmierina 9   27.3% 

Drīzāk neapmierina 6   18.2% 

Ļoti neapmierina 6   18.2% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

10   30.3% 

 

 

Par vides reklāmu gandrīz pusei – 48,5% aptaujāto nav viedokļa, 36,4% tā neapmierina un 

15,1% aptaujāto to novērtē pozitīvi.Informāciju no Latvijas medijiem aptaujātie vērtē diezgan 

negatīvi – 36,4%, pozitīvi to vērtē 33,4% un nav viedokļa 30,3% aptaujāto. 

http://www.riebini.lv/
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Neformālie kontakti  
Ļoti apmierina 4   12.1% 

Drīzāk apmierina 15   45.5% 

Drīzāk neapmierina 4   12.1% 

Ļoti neapmierina 0   0% 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

 

10   30.3% 

 

Respondentus apmierina neformālie kontakti 

– 57,6%, neapmierina 12,1% un 30,3% nav 

viedokļa šajā jautājumā. 

8. Lūdzu ierakstiet IETEIKUMUS pašvaldības darba kopējai uzlabošanai. 

1)Novada avīzē nepublicēt to pat, kas jau ir novada mājas lapā. Vismaz citas bildes! 

2) Aktìvāk informēt soc. tīklos iedzīvotājus par notiekošo un aktivitātēm.Motivēt pašvaldībā 

strādājošos, lai būtu laipnāka un atbildīgāka attieksme pret iedzīvotājiem. 

3) Pamainiet vadītāju, kas reāli būtu novada iedzīvotājs, nevis kāds no cita novada, tam reāli 

nerūp novada attīstība un gudra pārvaldība. Ieviesiet Lean sistēmu. 

4) Pašvaldībai tikai nosaukums ir pašvaldība, reāli tā neko pati nevar darīt. 

5) Uzlabot visu 

6) Vairāk ieinteresētu darbinieku rezultāta sasniegšanā. 

7) Mazāk "blatu", vairāk reāli spējīgu darbinieku.Jauniešu piesaiste. 

8) Grūti pateikt. 

9) Radiet darbavietas. 

10) Ir jāizvēlas tādus cilvēkus, kas strādātu pašvaldībā, kam rūp novada attīstība nevis tādus, kas 

vienkārši atnākuši deldēt krēslus un savākt algu. 

11) Priecātos, ja n- tās štata vienības, kas ir novadā, darītu ko vairāk iedzīvotāju labā, nevis 

lobētu privatās interes un šķērdētu MŪSU nodokļu maksātāju naudu! 

12) Novadam nav jārada jaunas darba vietas valsts vai novada iestādēs, tādējādi tiek patērēta 

vien nodokļos samaksātā nauda un netiek iegūta nauda. Novadam ir jāatbalsta uzņēmumi, lai tie 

rada darba vietas, tādējādi arī pats novads būs ieguvējs. Kas attiecas uz vidējās izglītības iestādi 

(Riebiņu vidusskola), tā ir vai nu strauji jāmaina, lai tā nesaglabā tik zemu līmeni, kā rezultātā, ja 

izglītības līmenis šajā vidusskolā būs augstāks, arī procentuāli vairāk bērnu izvēlēsies šeit 

turpināt mācīties, vai, ja nav vēlmes uzlabot izglītības kvalitāti Riebiņu vidusskolā, tad tā ir 

jālikvidē, jo tik zems izglītības līmenis nav jāfinansē. Tagad, kad būs saremontēti lielākie novada 

ceļi, varētu sākt remontēt arī citus nozīmīgus ceļus, nevis, kā tas ierasts iepriekš, ceļus, kas savā 

ziņā ir nozīmīgi kādiem domes pārstāvjiem. Tāpat būtu nepieciešams attīstīt komunikāciju ar 

novada iedzīvotājiem, tas ir, piemēram, informācija par sporta bāzēm konkrētos pagastos tika 

dzirdēta pirmo reizi. Kāda jēga no pakalpojuma, kura uzturēšana izmaksā naudu, ja par tās 

pastāvēšanu zina vien retais. 

13) Atrast normālus kandidātus atbilstošajām nozarēm 
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14) Esiet, kas esiet. 

15) Darbinieku darba kultūras un attieksmes uzlabošana. 

16) Pašvaldības vadītājiem jāskatās tālāk par sava kabineta slieksni iRiebiņos. 

 

9. Jūsu dzīvesvieta atrodas 
Galēnu pagastā 3   9.1% 

Riebiņu pagastā 15   45.5% 

Rušonas pagastā 1   3% 

Silajāņu pagastā 0   0% 

Sīļukalna pagastā 4   12.1% 

Stabulnieku pagastā 7   21.2% 

ārpus Riebiņu novada teritorijas 3   9.1% 

Iesniegto atbilžu summa 33   
 

Visvairāk respondentu aptaujā piedalījās no Riebiņu pagasta - 45,5%, 21,2% no Stabulnieku 

pagasta, 12,1% no Sīļukalna, 9,1 % no Galēnu pagasta un 9,1% dzīvo ārpus novada 

teritorijas. No Rušonas pagasta tikai 3% aptaujāto. 

10. Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu? 
Jā, Riebiņu novada robežās 0   0% 

Jā, ārpus Riebiņu novada Latvijā 5   15.2% 

Jā, ārpus Latvijas 2   6.1% 

Nē 26   78.8% 

Iesniegto atbilžu summa 33   
 

 

Lielākā daļa aptaujāto dzīvesvietu neplāno mainīt – 78,8%, 15,2% plāno mainīt un dzīvot ārpus 

novada, bet 6,1% respondentu plāno turpmāk dzīvot ārpus Latvijas. 

11. Jūsu dzimums 
sieviete 26   78.8% 

vīrietis 7   21.2% 

Iesniegto atbilžu summa 33   
 

 

Aptaujā piedalījās 78,8% sieviešu un 21,2% vīriešu. 

12. Lūdzu, norādiet savu vecumu 
līdz 18 0   0% 

18 – 25 6   18.2% 

26 – 45 17   51.5% 

46 – 60 9   27.3% 

61 un vairāk 1   3% 

Iesniegto atbilžu summa 33   
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Anketas aizpildīja respondenti vecumā no 26-45gadi – 51,5%, vecumā no 46-60 gadiem 

27,3%, no 18-25 gadiem 18,2% un tikai 3% aptaujāto ir vecumā pēc 61 gada. 

13. Jūsu izglītība 
pamata 0   0% 

vidējā 2   6.1% 

vidējā speciālā 9   27.3% 

augstākā 19   57.6% 

mācos skolā 0   0% 

studēju 3   9.1% 

Iesniegto atbilžu summa 33   
 

 

Vairāk kā pusei aptaujāto ir augstākā izglītība – 57,6%, 27,3% ir vidējā speciālā izglītība, vidējā 

6,1% un student 9,1% aptaujāto. 

14. Jūsu nodarbošanās 
skolēns 0   0% 

students 2   6.1% 

uzņēmējs 1   3% 

privāta uzņēmuma darbinieks 4   12.1% 

valsts, pašvaldības iestādes darbinieks 9   27.3% 

pašnodarbināta persona 11   33.3% 

mājsaimniece 1   3% 

bezdarbnieks 2   6.1% 

pensionārs 0   0% 

Cita bomzis, strādāju IT jomā, pašnodarbināta 

persona un privāta uzņēmuma darbinieks 
3   9.1% 

Iesniegto atbilžu summa 33   
 

 

Lielākais respondentu skaits ir pašnodarbinātas personas – 33,3%, 27,3% ir valsts vai 

pašvaldības iestāžu darbinieki, 12,1% uzņēmēji, 6,1% bezdarbnieki, 6,1% studenti, 3% 

mājsaimnieces, 9% cits – strādā IT jomā vai privātā uzņēmumā. 

15. Jūsu darba/ mācību vieta atrodas 
Galēnu pagastā 1   3% 

Riebiņu pagastā 9   27.3% 

Rušonas pagastā 0   0% 

Silajāņu pagastā 1   3% 

Sīļukalna pagastā 1   3% 

Stabulnieku pagastā 2   6.1% 

Preiļu novadā 7   21.2% 

Aglonas novadā 0   0% 
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Daugavpils novadā 1   3% 

Krāslavas novadā 0   0% 

Rēzeknes novadā 1   3% 

Viļānu novadā 0   0% 

Varakļānu novadā 1   3% 

Krustpils novadā 0   0% 

nestrādāju/nemācos 2   6.1% 

citur Rīga, Ogre, Rīga, ārpus, visur, Rīga, nekur 7   21.2% 

Iesniegto atbilžu summa 33   
 

 

Lielākajai daļai aptaujāto darba vai mācību vieta atrodas Riebiņu pagastā – 27,3%, 21% Preiļu 

novadā, 21% citur – Rīgā, Ogrē, ārpus Latvijas.  

 

16. Kā Jūs vēlētos saņemt informāciju par pašvaldības darbību? 
Riebiņu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Riebiņu novada ziņas” 
16   25.4% 

www.riebini.lv  31   49.2% 

savā e-pastā 1   1.6% 

Sociālajā tīklā Facebook 11   17.5% 

Sociālajā tīklā Twitter 2   3.2% 

citur (lūdzu, miniet kur) Instagram 2   3.2% 

Iesniegto atbilžu summa 63   
 

 

Gandīz puse aptaujāto informāciju vēlas saņemt pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv – 

49,2%, 25,4% vēlas lasīt informatīvajā izdevumā “Riebiņu novada ziņas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/
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4 Uzņēmēju aptaujas rezultāti 
1. Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs darbojaties? 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība 3   50% 

Kokapstrāde 1   16.7% 

Ārpakalpojumi 1   16.7% 

Metālapstrāde 0   0% 

Transports un loģistika 0   0% 

Apstrādes rūpniecība 0   0% 

Ieguves un apstrādes rūpniecība 0   0% 

IT pakalpojumi 0   0% 

Būvniecība 0   0% 

Tūrisms un aktīvā atpūta 0   0% 

Tirdzniecība 1   16.7% 

Pārtikas ražošana 0   0% 

Sadzīves pakalpojumi 0   0% 

Mājražotāji/amatnieki 0   0% 

Apģērbu ražošana 0   0% 

Cita nozare (lūdzu, norādiet kāda) 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 6   
 

 

Puse no aptaujātajiem uzņēmējiem darbojas lauksaimniecības, zivsaimniecības vai 

mežsaimniecības jomā - 50%, aptaujā piedalījās arī uzņēmēji, kuri darbojas kokapstrādē, 

ārpakalpojumu jomā un tirdzniecībā. 

2. Uzņēmējdarbības forma 
Individuālais komersants (IK) 0   0% 

Pašnodarbināta persona 2   33.3% 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 1   16.7% 

Zemnieku saimniecība 3   50% 

Akciju sabiedrība (AS) 0   0% 

Bezpeļņas/sabiedriskā organizācija (NVO) 0   0% 

Cits variants (lūdzu, norādiet kāds) 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 6   
 

 

Puse aptaujāto - 50% saimnieciskā darbība notiek zemnieku saimniecībās, apmēram tresā 

daļa – 33% ir pašnodarbinātas personas un 16,7%- sabiedrības ar ierobežotu atbildību. 
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3. Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarbību? Jautājums orientēts uz īpašnieku. 
Pirmo gadu 1   16.7% 

2 – 4 gadus 1   16.7% 

5 – 7 gadus 0   0% 

8 – 10 gadus 0   0% 

Ilgāk 4   66.7% 

Iesniegto atbilžu summa 6   
 

 

Vairāk kā puse aptaujāto ar uzņēmējdarbību nodarbojas jau ilgāk nekā 10 gadus – 66,7%, 

16,7% to dara pirmo gadu un tikpat – 6,7% ir uzņēmēji no 2-4 gadiem. 

4. Jūsu uzņēmuma atrašanās vieta (jānorāda ģeogrāfiski tuvākā vieta): 
Riebiņu pagastā 3   50% 

Galēnu pagastā 0   0% 

Rušonas pagastā 0   0% 

Silajāņu pagastā 1   16.7% 

Sīļukalna pagastā 1   16.7% 

Stabulnieku pagastā 1   16.7% 

Cita vieta (lūdzu, norādiet kura) 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 6   
 

 

Puse no aptaujātajiem savu uzņēmējdarbību veido Riebiņu pagastā, un pa 16,7% Sīļukalna, 

Silajāņu un Stabulnieku pagastos. 

5. Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu. 
1 – 5 5   83.3% 

6 – 10 0   0% 

11 – 20 1   16.7% 

21 – 50 0   0% 

50 – 100 0   0% 

Vairāk par 100 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 6   
 

 

Uzņēmumos strādājošo darbinieku skaits pārsvarā no 1-5darbiniekiem, tasir 83,3%uzņēmumu, 

no 11-20 darbiniekiem ir 16,7% uzņēmumos. 

6. Lūdzu, atzīmējiet vietas, kur dzīvo Jūsu uzņēmuma darbinieki. 
Riebiņu novadā 6   85.7% 

Preiļu novadā 1   14.3% 

Aglonas novadā 0   0% 

Daugavpils novadā 0   0% 

Krāslavas novadā 0   0% 

Rēzeknes novadā 0   0% 
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Viļānu novadā 0   0% 

Varakļānu novadā 0   0% 

Krustpils novadā 0   0% 

Citur (lūdzu, norādiet kur) 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 7   
 

 

Riebiņu novadā dzīvo 85.,% aptaujāto uzņēmēju darbinieku, bet pārējie – 14,3%. Preiļu 

novadā. 

7. Kā vērtējat sava uzņēmuma attīstības iespējas novadā? 
Ļoti labas 0   0% 

Labas 2   33.3% 

Vidējas 4   66.7% 

Sliktas 0   0% 

Ļoti sliktas 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 6   
 

 

Uzņēmēji uzņēmuma attīstības iespējas novadā vērtē kā vidējas - 66,7%, kā labas novērtē 

33,3% uzņēmēju. 

8. Lūdzu, komentējiet iepriekšējā jautājuma atbildi. 

1)Nav brīvas lauksaimniecibā izmantojamas zemes! 

2) Viss atkarīgs tikai no paša veiksmes un idejām. 

3) Kokapstrāde vienmēr ir perspektīva. 

 

9. Kā vērtējat Riebiņu novada domes darbu? 
Ļoti labi 0   0% 

Labi 1   16.7% 

Vidēji 5   83.3% 

Slikti 0   0% 

Ļoti slikti 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 6   
 

 

Novada domes darbu uzņēmēji vērtē vidēji – 83,3%, labi novērtē 16,7% aptaujāto uzņēmēju. 

 

10. Lūdzu, īsi komentējiet iepriekšējā jautājuma atbildi. 

1)Ļoti priecātos, ja novada dome padomātu un sāktu ceļa posma Sīļukalns - Dekšāres seguma 

maiņu!  

2) Ceļu stāvoklis bēdīgs. 

3) Varētu labāk. 
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11. Lūdzu, atzīmējiet, kas no zemāk norādītās infrastruktūras/resursiem Jūsu uzņēmuma 

attīstībai ir nepieciešams, bet nav pieejams. 
Autoceļi 2   15.4% 

Dzelzceļi 0   0% 

Energoapgāde 0   0% 

Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas 1   7.7% 

Zemes platību piedāvājums 3   23.1% 

Darbaspēks 4   30.8% 

Ēku, telpu piedāvājums 1   7.7% 

Ūdensapgāde un kanalizācija 0   0% 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 0   0% 

Industriālās platības 1   7.7% 

Pievadceļi un komunikācijas 1   7.7% 

Cits variants (lūdzu, norādiet kāds) 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 13   
 

 

Vismazāk uzņēmējiem novadā pieejams darbaspēks - 30%, zemes platības 23,1%, kvalitatīvi 

autoceļi – 15,4%. Vairāk gribētos IT tehnoloģijas, telpu piedāvājuma, industriālās platības un 

pievedceļus un komunikācijas. 

12. Kādi, pēc Jūsu domām, ir 3 nozīmīgākie novada uzņēmējdarbības virzieni, kas varētu veidot 

novada EKONOMISKO PROFILU/ SPECIALIZĀCIJU? 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība 5   83.3% 

Kokapstrāde 0   0% 

Ārpakalpojumi 0   0% 

Metālapstrāde 0   0% 

Transports un loģistika 0   0% 

Apstrādes rūpniecība 0   0% 

Ieguves un apstrādes rūpniecība 0   0% 

IT pakalpojumi 0   0% 

Būvniecība 0   0% 

Tūrisms un aktīvā atpūta 0   0% 

Tirdzniecība 1   16.7% 

Pārtikas ražošana 0   0% 

Sadzīves pakalpojumi 0   0% 

Mājražotāji/amatnieki 0   0% 

Apģērbu ražošana 0   0% 

Cita nozare (lūdzu, norādiet kāda) 0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 6   
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Pēc uzņēmēju domām, novada ekonomisko profilu jeb specializāciju varētu veidot 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība – 83,3% un tirdzniecība 16,7%. 

 

13. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai 

 

1) Pārstāvēt iedzīvotāju un uzņēmēju intereses- lai arī mazi uzņēmumi vai saimniecības, tomēr 

paši cenšas nodrošināt savu iztiku! Ļoti milzīga administrācija un daudz dažādu darba vietu, kurās 

praktiski pietiktu ar vienu darbinieku- esošo 2 vai 3 vietā! Protams priecē, ka visiem ir darbs, bet 

jādomā plašāk par visu novadu ne tikai pat centru- Riebiņiem! 

2) Veicināt uzņēmējdarbību. 

14. Kādi, Jūsuprāt, ir STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS. 

 

1)Darba iespējas veselības aprūpes pieejamība, migrācija, infrastrūktūras uzlabošana. 

2) Subjektīvs viedoklis- ceļa remonti, segumu maiņa. Ceļa posma Sīļukalns- Dekšāres seguma 

maiņa! Šie putekļu mākoņi ceļmalā dzīvojošajiem nav diez ko patīkami! 

3) Jāstrādā un viss būs. 

4) Mazināt GMI saņēmējus. 

5) Ceļi. 

 

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz 
šo jautājumu. Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu 

dalot ar kopējo iesniegto atbilžu summu. 

Riebiņu novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem un uzņēmējiem par dalību aptaujā! 
Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti par pamatu tālākai 

komunikācijas un sadarbības uzlabošanai ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbības 
izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā. 

 
 

5 Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana (sadaļa tiks pievienota) 

6 Saņemtie institūciju atzinumi (sadaļa tiks pievienota) 

7 Pielikumi (sadaļa tiks pievienota) 
 


