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Ievads 

Sabiedrības iesaisti Riebiņu novada attīstības programmas izstrādē organizēja Riebiņu 
novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts” un saskaņā ar sabiedrības līdzdalības kārtību, kuru 
nosaka 2009. gada 25. 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 programmas izstrādes sākuma un noslēguma posmā, 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. 

Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtie atzinumi, ierosinājumi tika apkopoti tabulā un 
norādīta to iestrāde attīstības programmā. 

  

http://www.riebini.lv/
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1. Attīstības programmas izstrādes uzsākšana  

2018. gada 20. februārī Riebiņu novada domes sēdē tika  pieņemts lēmums Nr. 4 (pielikums 
nr.1., grozījumi nr.2.) “Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.‐2025. gadam izstrādes 
uzsākšanu” (turpmāk – Attīstības programma).  Lēmums kopā ar paziņojumu par Attīstības 
programmas izstrādes uzsākšanu tika nosūtīts Latgales plānošanas reģionam un publicēts 
pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv. Paziņojums par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 
22.02.2018. tika ievietots pašvaldības informatīvajā izdevumā “Riebiņu novada ziņas” un Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums”  5.punktu, konsultējoties ar Daugavpils  reģionālo vides pārvaldi, 
Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju, tika noskaidrots šo institūciju viedoklis par 
Riebiņu novada attīstības programmas 2019.‐2025. gadam īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, 
cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu/nepiemērošanu. 
Minēto institūciju atbilžu vēstules (konsultācijas rezultāti) un no Vides pārraudzības valsts biroja tika 
saņemta vēstule “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” 
(skat.pielikums nr.5). 

 

  

http://www.riebini.lv/
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2. Informācija Riebiņu novada pašvaldības mājaslapā un laikrakstā “Riebiņu 

novada ziņas” 

o 22.02.2018., mājas lapa www.riebini.lv,  Paziņojums par Riebiņu novada attīstības programmas 
2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu. http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2504 

o 2018. gada februāris, laikraksts “Riebiņu novada ziņas”, paziņojums “Paziņojums par Riebiņu 

novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, kurā norādīta 

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. 

http://www.riebini.lv/upload/RNZ/2018.gads/riebinu_novada_zinas_februaris_2018_latv.pdf 

o 22.02.2018., mājas lapa www.riebini.lv,  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.  
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2504 

o 2018. gada jūlijs, laikraksts “Riebiņu novada ziņas”, paziņojums “Aicinām novada iedzīvotājus 
iesaistīties Riebiņu novada attīstības programmas izstrādē 2019.–2025. gadam, piedaloties 
aptaujā”, norādīta aptaujas saite. 
http://www.riebini.lv/upload/RNZ/2018.gads/riebinu_novada_zinas_julijs_2018_latv._var.pdf 

o 22.06.2018., mājas lapa www.riebini.lv , “Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties Riebiņu novada 
attīstības programmas izstrādē 2019.-2025. gadam, piedaloties aptaujā”, kā arī saite uz 
iedzīvotāju https://www.visidati.lv/aptauja/1373117306/ un uzņēmēju 
https://www.visidati.lv/aptauja/1373223591/ aptauju. 
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2667 

o 22.06.2018., mājas lapa www.riebini.lv,  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. 
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2667 

o 23.11.2018., mājas lapa www.riebini.lv, paziņojums “Riebiņu novada attīstības programmas 
2019. -2025. gadam 1. redakcija nodota publiskajai apspriešanai”, norādīta informācija par 
publiskās apspriešanas termiņu: 2018. gada 28. novembris – 28. decembris. Sabiedrības 
līdzdalības pasākums (publiskās apspriešanas sanāksme) laiks un vieta: 2018. gada 11. decembrī 
plkst. 14.00 Riebiņu novada kultūras centra 2. stāva zālē. Pieejama programma, norādīta 
informācija par priekšlikumu iesniegšanas vietu un veidu. 
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2840 

o 27.12.2018., mājas lapa www.riebini.lv, aicinājums piedalīties Riebiņu novada attīstības 
programmas 2019. -2025. gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem, norādīta saite uz 
pieejamo anketu. Aptaujas anketa papīra formā pieejama Riebiņu novada domes sekretariātā (2. 
stāvā), Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvā), Attīstības un plānošanas daļā (7. kab.), Saules iela 
8, Riebiņi, Riebiņu novads, kā arī visās pašvaldības struktūrvienībās: skolās, bibliotēkās, pagastu 
teritoriālajās pārvaldēs. Anketēšanas laiks no 28. decembra  līdz 28. janvārim. 

http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2504
http://www.riebini.lv/upload/RNZ/2018.gads/riebinu_novada_zinas_februaris_2018_latv.pdf
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2504
http://www.riebini.lv/upload/RNZ/2018.gads/riebinu_novada_zinas_julijs_2018_latv._var.pdf
https://www.visidati.lv/aptauja/1373117306/
https://www.visidati.lv/aptauja/1373223591/
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2667
http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2667
http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2840
http://www.riebini.lv/
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http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2895 
o 2018. gada decembris, laikraksts “Riebiņu novada ziņas”, paziņojums “Riebiņu novada attīstības 

programmas 2019.–2025. gadam pirmā redakcija nodota publiskajai apspriešanai”, kurā norādīts 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laiks un vieta, kā arī norādīta apmeklētāju pieņemšanas un 
rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks. 
http://www.riebini.lv/upload/RNZ/2018.gads/riebinu_novada_zinas_decembris_2018_latv.pdf 

  

http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2895
http://www.riebini.lv/upload/RNZ/2018.gads/riebinu_novada_zinas_decembris_2018_latv.pdf
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3. Attīstības programmas izstrādes darba grupu sanāksmes 

Attīstības programmas izstrādes gaitā tika izveidotas četras tematiskās darba grupas, kuras 

aptvēra plašu sabiedrības loku. 2018. gada jūnijā tika organizētas tematisko 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. 

Attīstības programmas izstrādes gaitā notika tikšanās un konsultācijas ar Attīstības programmas 

izstrādes darba grupu.  

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

Riebiņu novada domē notika Attīstības programmas prezentācija: 

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

2025. gadam 1. redakcijas prezentācija un  izskatīšana. 
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4. Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana 

1. 2018. gada 18. septembris, Riebiņu domes sēde, Riebiņu novada attīstītbas programmas 2018.-

2025. gadam 1. redakcijas prezentācija, izskatīšana. 

2. 2018. gada 20. novembris, Riebiņu novada domes sēde, Riebiņu novada attīstītbas programmas 

2018.-2025. gadam 1. redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai, organizējot Riebiņu 

novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu, tai 

skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2018. gada 11. decembrī Riebiņu novada pašvaldībā. 

3. Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam sabiedriskā apspriešana tika 

organizēta 2018. gada 11. decembrī Riebiņu novada Kultūras centrā. Sanāksmi apmeklēja 14 

dalībnieki. 

Riebiņu novada attīstības programmas 2018. – 2025. gadam sabiedriskās apspriešanas protokols 

nr.1. 

2018. gada 11. decembrī 

Sanāksmes norises vieta: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326 

Sanāksmi atklāj plkst. 14:00 

Sanāksmi vada –  SIA Konsorts konsultante I. G.  

Protokolē – I. G. 

Sanāksmes norises gaita:  

SIA “Konsorts” konsultante I. G. prezentē Riebiņu novada attīstības programmu, novada stiprās puses 

un izaicinājumus, programmas vīziju, rīcības virzienus, mērķus, būtiskākos investīciju projektus. 

Pēc prezentācijas klātesošie tiek aicināti izteikt viedokli, priekšlikumus. 

J. I.: Ir saņemtas tikai nedaudz vairāk par 30 aptaujas anketām. Tas ir nepietiekoši, aptauju vajadzētu 

turpināt iedzīvotāju sanāksmēs. Iespējams, aptauju varētu veikt, izmantojot pastnieku 

pakalpojumus.  

Tiek ierosināts, ka jaunatnes sadaļai nepieciešama papildus informācija.  I. G. uzdot jautājumu: “Vai 

jau ir izstrādāta jaunatnes politika?” Tiek saņemta atbilde, ka politika šobrīd vēl nav izstrādāta, bet 

darbs pie tās norit. 

Tiek izteikts priekšlikums - papildināt esošās situācijas sadaļas, salīdzinot Riebiņu novadu ar Latgali 

un Latviju. 

I. J.: Papildināt esošo situāciju uzņēmējdarbības sadaļā ar datiem par ganāmpulkiem un bioloģisko 

lauksaimniecību. Tāpat jāpapildina ar sporta bāzēm, bibliotēku apmeklētāju skaits, pēdējie dati par 

skolēnu skaitu, pievienot datus no VAS “Latvijas Valsts meži” par mežu izciršanu un apmežošanu. 

 

I.U. izsaka viedokli, ka Riebiņu novadam ir jāveido atpazīstamības zīmols. Kā viena no iespējām ir 

holokausta piemiņa, te ir vieta, kur tika iznīcināti ebreji. Jāatjauno tūrisma informācijas centra 
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darbība. Baznīcas un dievnami ir daudzi, tomēr tie nav atvērti apmeklētājiem. Tiek izteiktas bažas, 

ka novadā sabiedriskā ēdināšana ir problemātiska. Riebiņos ir aizvērta kafejnīca.  

Diskusijā par novada atpazīstamību tiek minēts, ka Stabulnieku pagastā ir “Prāta Vētras” solista 

Renāra Kaupera dzimtas saknes, varbūt slavenības palīdzētu pievērst uzmanību novadam. Arī Helēna 

Rubine, kura ir pētījusi ārstniecības augus, ir no šī novada, viņai ir lauku mājas. I.G. piezīmē, ka no 

valsts ceļiem nav norādes uz Riebiņu novadu, grūti orientēties un to atrast. 

Izskan priekšlikums, ka par Riebiņu novadu pietrūkst publikāciju, vajadzētu grāmatu par novada 

cilvēkiem un notikumiem, piemēram, Rušonā ir pazīstama daudzbērnu ģimene.  

Tiek minēts ierosinājums – attīstīt pieejamību Bicānu ezeram, kurš varētu piesaistīt apmeklētājus.  

I. J.: Pašvaldība īsteno uzņēmēju atbalsta projektus, 2017. un 2018. gadā tikai piešķirti 4 granti, 

Lomos atvērta gaļas žāvētava. 

Izskan ierosinājums noīsināt anketu jautājumus, lai vienkāršāk aizpildīt. 

I.J.: Jāmin, ka novadā ir izveidoti optiskā interneta punkti, šobrīd ir 5, būs septiņi visos novada ciemos. 

Sapulci slēdz: 15:15 

Kopā sabiedriskās apspriedes sanāksmi apmeklēja 14 dalībnieki (dalībnieku saraksts pieejams 

pašvaldībā). 
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5. Saņemtie institūciju atzinumi 

Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes laikā tika saņemti 

sekojoši institūciju atzinumi: 

1. 04.12.2018., Latvijas Republikas Krustpils novada pašvaldība, atzinums par Riebiņu 

novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 
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2. 10.12.2018., Akciju sabiedrība “Gaso”, atzinums par Riebiņu novada teritorijas 

plānojuma nosacījumiem. 
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3. 11.12.2018., Valsts vides dienesta atzinums par Riebiņu novada attīstības programmas 

2019.-2025. gadam 1.redakciju. 
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4. 28.12.2018., Līvānu novada domes atzinums par Riebiņu novada attīstības programmas 

2019.-2025. gadam projekta 1. redakciju. 
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5. 28.12.2018., Akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģiona atzinums 

par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakciju. 
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6. 28.12.2018., Veselības inspekcijas atzinums par Riebiņu novada attīstības programmas 

2019.-2025. gadam projekta 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. 
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7. 28.12.2018., Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” atzinums par Riebiņu novada 

attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekta 1. redakcijas publisko apspriešanu. 
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6. Pārskats par saņemtajiem ieteikumiem, komentāriem  Riebiņu novada 

attīstības programmai 2019. – 2025. gadam 

Pēc 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas tika saņemti  9 priekšlikumi, apkopojums sniegts 

tabulā. 

Nr.
p.k. 

Atsauce uz 
sējumu  

Komentārs vai 
ieteikums 

Komentāra 
iesniedzējs - 

vārds uzvārds, 
amats 

Atbilde uz komentāru vai ieteikumu 

1 AP III sējums, 
Rīcības plāns 

   Pievienot investīciju 

plānā 

apsaimniekošanas 

pasākumus no dabas 

aizsardzības plāniem.  

I.J., Attīstības 
un plānošanas 

daļa 

Ieteikums ņemts vērā, precizēts 
rīcības plānā kā pasākums - veikt 
apsaimniekošanas pasākumus ĪADT 
saskaņā ar izstrādātajiem Dabas 
aizsardzības plāniem, finansējums 
saskaņā ar Dabas aizsardzības 
plāniem. 

2 AP I sējums, 
eošās situācijas 

analīze 

Par makšķerēšanu 

izveidot atsevišķu 

sadaļu, jo 2018. gadā 

ir daudz uzlabojumi un 

izstrādāti projekti  

I.J., Attīstības 
un plānošanas 

daļa 

Ieteikums ņemts vērā, precizēts 
dokumentā. 

3 AP I sējums, 
eošās situācijas 

analīze 

Papildināt - sadaļa/ 

informācija par 

jaunajiem, pašvaldības 

atbalstītajiem 

uzņēmējiem 

I.J., Attīstības 
un plānošanas 

daļa 

Ieteikums ņemts vērā, precizēts 
dokumentā. 

4 AP II sējums, 
Stratēģiskā daļa 

Sadaļā “Atbilstība 

reģionālās nozīmes 

plānošanas 

dokumentiem” 

precizēt sadaļas 

nosaukumu uz 

“Latgales programma 

2010.-2019. gadam”. 

Visās sadaļās dzēst 

“Riebiņu novada 

attīstības stratēģija 

2012-2017”. 

Latgales 
Plānošanas 

reģions 

Ieteikums ņemts vērā, precizēts 
dokumentā 

5 AP II sējums, 
Stratēģiskā daļa 

Izvērtēt un ņemt vērā 

blakus esošo 

pašvaldību teritorijas 

 Dokumentā tiek pievienota analīze par 
Riebiņu novada AP saskaņotību ar 
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Nr.
p.k. 

Atsauce uz 
sējumu  

Komentārs vai 
ieteikums 

Komentāra 
iesniedzējs - 

vārds uzvārds, 
amats 

Atbilde uz komentāru vai ieteikumu 

attīstības dokumentus 

(Preiļi, Līvāni, 

Krustpils, Varakļāni, 

Viļāni, Rēzeknes 

novads, Aglonas, 

Daugavpils novads. 

blakus esošajām teritorijām tabulas 
veidā. 

6 AP II sējums, 
Stratēģiskā daļa 

Stratēģiskās daļas 

apakšdaļā “Latgales 

plāns 2018-2020 un 

pārējās sadaļās 

izmantot precīzu 

dokumenta 

nosaukumu “Rīcības 

plāns Latgales reģiona 

ekonomiskajai 

izaugsmei 2018-2021. 

gadam”. Nav 

saprotama šīs sadaļas 

iekļaušana, jo minētā 

rīcības plāna galvenais 

uzsvars nav kūdras 

resursu izpēte.  

 Precizēts dokumentā sekojošā tekstā - 
Rīcības plāns Latgales reģiona 
ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021. 
gadam paredz investīcijas publiskās 
infrastruktūras attīstībā (t.sk. 
sasniedzamība un pieejamība kā 
priekšnosacījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai), kuri ļautu pilnvērtīgāk 
izmantot Latgales plānošanas reģiona 
teritoriālās priekšrocības. Rīcības 
plāna mērķis ir panākt reģionālo 
atšķirību mazināšanos, nodrošinot 
Latgales reģionā efektīvus pasākumus 
ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai, 
jaunu darbavietu radīšanai un 
labklājības paaugstināšanai. Riebiņu 
novada AP atbilstošas vidējas termiņa 
prioritātes - VTP3 Efektīvas 
uzņēmējdarbības attīstība, VTP1 
Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves 
telpas izveide. 

7 AP V sējums, 
Riebiņu novada 

attīstības 
programmas 
īstenošanas 
uzraudzība 

Sadaļā “Riebiņu 

novada attīstības 

programmas 

īstenošanas 

uzraudzība” nav 

skaidri nodalīta 

prasība ietvert 

informāciju par 

īstenošanas rezultātu 

atbilstību ilgtspējīgās 

stratēģijas izvirzītajiem 

stratēģiskajiem 

mērķiem – ilgtermiņa 

 Tiek ietverta informācija par to, ka 
ziņojumā ir jāietver informācija par 
īstenošanas rezultātu atbilstību 
Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības 
stratēģijai un izvirzītajiem mērķiem un 
ilgtermiņa prioritātēm: 
 
SM1 Unikāla, pievilcīga, Latgales lauku 
tradīcijās un modernajās tehnoloģijās 
balstīta dzīves vide.  
SM2 Dažādotas lauku ekonomiskās 
aktivitātes, kuras balstītas dabas 
resursu ilgtspējīgā izmantošanā. 
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Nr.
p.k. 

Atsauce uz 
sējumu  

Komentārs vai 
ieteikums 

Komentāra 
iesniedzējs - 

vārds uzvārds, 
amats 

Atbilde uz komentāru vai ieteikumu 

mērķiem. Lūgums 

papildināt. 

SM3 Demokrātiska, iekļaujoša, 
līdzdarbošanās un atbildības 
sabiedrība. 
 
Ilgtermiņa prioritātes 
IP1 Jaunās tehnoloģijas un mobilitāte
  
IP2 Jaunu nodarbju un inovāciju 
veicināšana uzņēmējdarbībā, 
pievienotās vērtības radīšana 
IP3 Iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana. 
Tiek norādīti Riebiņu novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam 
darbības politikas rezultātu rādītāji, 
tajos ietverot stratēģisko mērķu 
rezultātu atbilstību. 

8 AP IV sējums, 
Investīciju plāns 

Precizēt projektu 

ieviešanas laiku 

projektu idejām SAM 

3.3.1., investīciju plāna 

pielikuma projektiem. 

 Precizēts tekstā.  

9 AP I sējums, 
eošās situācijas 

analīze 

Lietot tekstā vārdu 

“maģistrālais 

gāzesvads” vietā 

“Pārvades gāzesvads” 

AS Conexus 
Baltic grid 

Ieteikums ņemts vērā, precizēts 
dokumentā 
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7. Riebiņu novada sabiedrības aptauju rezultāti 

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, 

kā arī, lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, Riebiņu novada pašvaldība laika posmā no 

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

aptaujāti 33 iedzīvotāji un 6 uzņēmēji. 

Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāiesniedz vērtējums par dažādiem pakalpojumiem, kuri 

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 

7.1. Pirmās 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 pasākumi apmierina 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 pakalpojumi 36,4% 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 

daudziem – 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 infrastruktūra ļoti 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% 
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Liela daļa aptaujāto iedzīvotāju neizmanto centralizēto siltumapgādi vai nav viedokļa par šo 

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

neapmierina 18,2% aptaujāto. Mazumtirdzniecības pakalpojumi drīzāk apmierina 57,6% aptaujāto 

iedzīvotāju, bet 39,4% respondentu atbild, ka neapmierina. Nav viedokļa - 3% aptaujāto par šo 

jautājumu. 

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% 

 

 

Aktīvās atpūtas pakalpojumi 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. 

Respondenti analizēja arī nepieciešamos pakalpojumus: atbalsts jauniešiem, veloceliņa Riebiņi – 

Preiļi nepieciešamība, darbs ar sociālā riska ģimenēm, ceļu uzturēšana, ielu apgaismojums.  Ceļa 

posms Sīļukalns - Dekšāres nekvalitatīvais stāvoklis, siltuma piegādes tarifi, darbavietu skaits ir 

ierobežots. 

 

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% 
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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% aptaujātie Galēnu 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. 

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 vērtē apmierinoši, tikai 12,1% aptaujāto to 

vērtē neapmierinoši, nav viedokļa 9,1% aptaujāto. Stabulnieku kultūras nama darbību 45,5% vērtē 
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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 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. 

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 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 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. 

Sociālais dienests Sociālās aprūpes centrs "Rušona" 
Ļoti apmierina 1   3% Ļoti apmierina 0   0% 
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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% 

 

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 Kastīres 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%, bet 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. 

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% 

Ļoti apmierina 1   3% 

Drīzāk apmierina 5   15.2% 

Drīzāk neapmierina 2   6.1% 

Ļoti neapmierina 1   3% 
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Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

27   81.8% 

 

Es neizmantoju šo 

pakalpojumu/ Man 

nav viedokļa 

24   72.7% 

 

Kotļerovas 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% 

 

Sīļukalna bibliotēku 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 
nav viedokļa 

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 
nav viedokļa 

6   18.2% 

 

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. 
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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. 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% 

 

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. 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. Kā negatīvu vērtējumi respondenti atzīmēja kultūras namu 

organizētos pasākumus, kuri nav mūsdienīgi. Kā pozitīvs piemērs tiek minēta Riebiņu kultūras centra 

darbība un piedāvātie pasākumi. Tiek minēta jaunu grāmatu nepieciešamība Sīļukalna bibliotēkā, 

nepietiekoša sporta bāze pagastos.   

Kā lielākie sasniegumi novadā pēdējos gados tiek minēta kultūras dzīve, sakārtots novada kopējais 

tēls, pozitīva attieksme no pašvaldības darbiniekiem. Respondenti pozitīvi atzīmē arī jauniešu centra 

darbību, gājēju celiņu izveidi Galēnos, skolu tīkla saglabāšanu. 
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Steidzamākie darbi Riebiņu novadā - ielu un ceļu infrastruktūra,  nodarbinātības paaugstināšana. Vēl 

pēc aptaujāto domām problēmas novadā ir tūrisma, aktīvās atpūtas jomā, vides sakoptība, ielas 

apgaismojums, izglītības, veselības, komunālie pakalpojumi. 

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

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

Respondentu ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai: pašvaldībai aktīvāk darboties sociālajās 

vietnēs, uzlabot saskarsmi ar apmeklētājiem, piesaistīt jauniešus uz Riebiņu novadu, radīt jaunas 

darba vietas. Respondenti uzsver nepieciešamību uzlabot izglītības kvalitāti Riebiņu vidusskolā, 

veikt ceļu infrastruktūras atjaunošanu.  

http://www.riebini.lv/
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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. Aptaujā aktīvākās bija sievietes 

- 78,8%,  aptaujā piedalījās tikai 21,2% vīriešu. Anketas aizpildīja respondenti vecumā no 26-45 

gadiem – 51,5% respondentu, vecumā no 46-60 gadiem - 27,3%, no 18-25 gadiem 18,2% un tikai 3% 

aptaujāto ir vecumā virs 61 gada. Vairāk kā pusei aptaujāto ir augstākā izglītība – 57,6%, 27,3% ir 

vidējā speciālā izglītība, vidējā 6,1% un student -  9,1% aptaujāto. 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. Lielākajai daļai aptaujāto darba vai mācību vieta atrodas Riebiņu pagastā – 27,3%, 21% 

Preiļu novadā, 21% citur – Rīgā, Ogrē, ārpus Latvijas.  
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7.2. Uzņēmēju aptaujas rezultāti 

Puse no aptaujātajiem uzņēmējiem darbojas lauksaimniecības, zivsaimniecības vai mežsaimniecības 

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

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

trešā daļa – 33% ir pašnodarbinātas personas un 16,7% -  sabiedrības ar ierobežotu atbildību. 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. Puse no aptaujātajiem savu uzņēmējdarbību 

veido Riebiņu pagastā, un pa 16,7% Sīļukalna, Silajāņu un Stabulnieku pagastos. Uzņēmēju 

uzņēmumos strādājošo darbinieku skaits pārsvarā ir no 1-5 darbiniekiem -  83,3% uzņēmumu, no 11-

20 darbiniekiem  - 16,7% uzņēmumos. 

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.  Tiek uzsvērts, ka nav brīvas lauksaimniecībā izmantojamas zemes, citi uzsver, ka viss 

atkarīgs tikai no paša veiksmes un idejām, kokapstrāde vienmēr ir perspektīva.   

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

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

autoceļi – 15,4%. Tiek uzsvērta  IT tehnoloģiju nepieciešamība, telpu piedāvājuma trūkums, 

industriālās platības, pievedceļu un komunikāciju nepieciešamība. Pēc uzņēmēju domām, novada 

ekonomisko profilu jeb specializāciju veido lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība – 

83,3% un tirdzniecība 16,7%. 

IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai 

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

cenšas nodrošināt savu iztiku, veicināt uzņēmējdarbību. 

STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS 

Darba iespējas, veselības aprūpes pieejamība, migrācija, infrastruktūras uzlabošana, ceļu 

remonti, segumu maiņa, ceļa posma Sīļukalns - Dekšāres seguma maiņa.  
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7.3. Atkārtotas Riebiņu novada sabiedrības aptaujas rezultāti 
Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada dzīvē un attīstības plānošanā,  sekmētu sadarbību ar 

pašvaldību, kā arī, lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, Riebiņu novada pašvaldība veica 
iedzīvotāju papildus aptauju. Tika aptaujāti 183 iedzīvotāji, 52 vīrieši un 130 sievietes. Vidējais aptaujāto 
vecums 43,1 gads. 

 
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. Aptaujas 
rezultāti atspoguļoti gan diagrammu veidā, 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 

 
SABIEDRĪBAS APTAUJAS REZULTĀTI 

 
1. Jūsu dzīvesvieta atrodas: (vairākas atbildes 

iespējamas) 
2. Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt 

dzīvesvietu? 

Riebiņu pagasts 38   20.3% 

Rušonas pagasts 16   8.6% 

Silajāņu pagasts 62   33.2% 

Stabulnieku pagasts 15   8% 

Sīļukalna pagasts 18   9.6% 

Galēnu pagasts 26   13.9% 

Cits 12   6.4% 

Iesniegto atbilžu 
summa 

187   

Citas atbildes: 
 Jēkabpils novads 
 Preiļi 
 Preiļos 
 Pilsēta, bet ne Preiļi 
 Preiļi 
 Rīga 
 Rīga 
 Preiļi 
 Vārkavas novads 
 Preiļi 
 Preiļi 

Jā, Riebiņu novada 
robežās 

7   3.8% 

Jā, ārpus Riebiņu 
novada Latvijā 

25   13.7% 

Jā, ārpus Latvijas 7   3.8% 

Nē 133   73.1% 

Cits 10   5.5% 

Iesniegto atbilžu 
summa 

182   

Citas atbildes: 
 Iespējams, ja būs tāda 

nepieciešamība; atkarīgs gan no 
personiskiem, gan no ārējiem 
faktoriem 

 Nezinu 
 Nezinu 
 Visos iepriekš minētajos 
 Dzīvosim redzēsim! 
 Ja nebūs darba iespēju, citur Latvijā 
 Iespējams 
 Nav zināms 
 Neesmu patstāvīgs novada 

iedzīvotājs 
 Cerams, ka nenāksies 

Lielākā daļa no aptaujātajiem – 33,2% ir no Silajāņu pagasta, 20,3% no Riebiņu pagasta, savukārt 13,9% no 

Galēnu pagasta. Dzīvesvietu neplāno mainīt 73,1% aptaujātie iedzīvotāji. Novada ietvaros mainīs dzīvesvietu 

plāno 3,8% iedzīvotāju, ārpus novada robežām 13,7% iedzīvotāju un ārpus Latvijas 3,8%. 
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3. Kur Jūs iegūstat informāciju par pašvaldībā 
pieejamajiem pakalpojumiem un aktualitātēm 

novadā? (vairākas atbildes iespējamas) 

4. Kāda informācija, Jūsuprāt, ir vismazāk 
pieejama pašvaldībā? (vairākas atbildes 

iespējamas) 

domē, pagasta 
pārvaldēs 

54   15.1% 

Pašvaldības 
informatīvajos 
stendos 

34   9.5% 

mājas 
lapā www.riebini.lv 

121   33.8% 

pie pašvaldības 
darbiniekiem, 
deputātiem 

44   12.3% 

vietējā avīzē 
„Riebiņu novada 
ziņas” 

81   22.6% 

Cits 24   6.7% 

Iesniegto atbilžu 
summa 

358   

Citas atbildes: 

 sarunas mājās ar ģimeni 
 Klačas 
 Facebook.lv 
 Facebook 
 facebook 
 Sociālajos tīklos 
 Facebook.com 
 Facebook 
 no sociālajiem tīkliem 
 Sociālajos tīklos 
 Facebook 
 ja kādu satieku 
 facebook 
 Facebook 
 Facebook 
 no paziņām 
 neiegūstu 
 E-klase 
 visos iepriekš minētajos 
 Soc. tīklos 
 no kaimiņiem 
 citās interneta vietnēs 

Par pašvaldības 
darbību kopumā 

46   6.5% 

Par novada 
iestādēm 

33   4.7% 

Par izglītības 
jautājumiem 

23   3.3% 

Par vides stāvokli 33   4.7% 

Par bērnu iespējām 
ārpus skolas 

33   4.7% 

Par ūdens kvalitāti 45   6.4% 

Par būvvaldes darbu 47   6.6% 

Par novada domes 
deputātu darbu 

68   9.6% 

Par uzņēmējiem 
novadā 

46   6.5% 

Par sociāliem 
pakalpojumiem 

40   5.7% 

Par notiekošajiem 
sporta pasākumiem 

16   2.3% 

Par novadā 
notiekošajiem 
kultūras 
pasākumiem 

16   2.3% 

Par pašvaldību 
uzņēmumu darbību 

32   4.5% 

Par novadā 
pieejamajiem 
veselības 
pakalpojumiem 

46   6.5% 

Par jautājumiem, 
kas saistīti ar 
nekustamo īpašumu 

32   4.5% 

Par sniegtajiem 
komunālajiem 
pakalpojumiem 

23   3.3% 

Par darba iespējām 
novadā 

73   10.3% 

Par projektu 
realizāciju un ES 
finansējuma 
piesaistes iespējām 

41   5.8% 

http://www.riebini.lv/
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 visos iepriekš minētajos, no 
kaimiņiem, soc.tīklos 

 

fiziskām un 
juridiskām 
personām 

Cits 14   2% 

Iesniegto atbilžu 
summa 

707   

Citas atbildes: 

 informācijas pieeja ir atbilstoša 
vajadzībām un interesēm 

 ---- 
 Par novada izdevumiem 
 Tourism 
 nav bijis vajadzības uzzināt 
 Informācija ir pieejama ļoti 

daudzveidīga, manuprāt, 
pietiekamā apmērā 

 par iespējām ES projektu naudu 
piesaisti fiziskām un juridiskām 
personām 

 Visa informācija ir pieejama 
 novada majas lapas informācijas 

neesamība par novadā notiekošo 
nozarēs 

 ja interesējas, tad ir pieejama 
 neesmu politikis 
 Kas interesē, to atrodu! 
 īsti nezinu 
 nav viedokļa 

Informāciju par aktualitātēm un pakalpojumiem novadā 33,8% respondentu iegūst no mājas lapas 
www.riebiņi.lv, no pašvaldības izdevuma “Riebiņu novada ziņas” - 22,6% respondentu, bet 15,1% no 
pašvaldības iestādēm. Pēc iedzīvotāju vērtējuma, vismazāk pieejama informācija par darba iespējām novadā 
- 10,3%, par novada domes deputātu darbu - 9,6%, par būvvaldes darbu - 6,6%. 
 
 

5. Kādus pakalpojumus novadā Jūs un Jūsu 
ģimene izmantojat? (vairākas atbildes iespējamas)   

6. Kādus pakalpojumus novadā Jūs un Jūsu 
ģimene vēlētos izmantot? (vairākas atbildes 

iespējamas) 

apmeklēju kultūras 
pasākumus 

152   16.1% 

apmeklēju sporta 
pasākumus 

51   5.4% 

izmantoju sociālā 
dienesta sniegtos 
pakalpojumus 

21   2.2% 

apmeklēt kultūras 
pasākumus 

97   11% 

apmeklēt sporta 
pasākumus 

39   4.4% 

izmantot sociālā 
dienesta sniegtos 
pakalpojumus 

25   2.8% 
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ūdensapgādes 
pakalpojumus 

67   7.1% 

kanalizācijas 
pakalpojumus 

55   5.8% 

centralizētās 
siltumapgādes 
pakalpojumus 

11   1.2% 

konsultācijas par 
nekustamajiem 
īpašumiem 

30   3.2% 

apmeklēju jauniešu 
centru 

14   1.5% 

apmeklēju skolu 38   4% 

strādāju 62   6.5% 

bāriņtiesas 
pakalpojumus 

17   1.8% 

juridiskās 
konsultācijas 

5   0.5% 

konsultācijas 
projektu izstrādē 

6   0.6% 

lauksaimniecības 
konsultanta 
pakalpojumus 

48   5.1% 

atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumus 

103   10.9% 

sadzīves 
pakalpojumus 
(frizētava, apavu 
remonts, šūšanas 
ateljē utml.) 

14   1.5% 

pavadāt brīvo laiku 70   7.4% 

apmeklējat ģimenes 
ārstu, saņemat 
veselības aprūpes 
pakalpojumus 

44   4.6% 

saņemat pasta 
pakalpojumus 

101   10.7% 

veicu 
uzņēmējdarbību 
novadā, esmu 
pašnodarbināts 

29   3.1% 

Cits 9   1% 

ūdensapgādes 
pakalpojumus 

38   4.3% 

kanalizācijas 
pakalpojumus 

35   4% 

centralizētās 
siltumapgādes 
pakalpojumus 

13   1.5% 

konsultācijas par 
nekustamajiem 
īpašumiem 

40   4.5% 

apmeklēt jauniešu 
centru 

20   2.3% 

apmeklēt skolu 22   2.5% 

strādāt 69   7.8% 

bāriņtiesas 
pakalpojumus 

13   1.5% 

juridiskās 
konsultācijas 

39   4.4% 

konsultācijas 
projektu izstrādē 

41   4.6% 

lauksaimniecības 
konsultanta 
konsultācijas 

52   5.9% 

atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumus 

59   6.7% 

sadzīves 
pakalpojumus 
(frizētava, apavu 
remonts, šūšanas 
ateljē utml.) 

58   6.6% 

pavadīt brīvo laiku 59   6.7% 

apmeklēt ģimenes 
ārstu, saņemat 
veselības aprūpes 
pakalpojumus 

49   5.5% 

saņemt pasta 
pakalpojumus 

64   7.2% 

veikt 
uzņēmējdarbību 
novadā, būt 
pašnodarbināts 

38   4.3% 

Cits 13   1.5% 
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Iesniegto atbilžu 
summa 

947   

Citas atbildes: 

 ceļu uzturēšana, tīrīšana 
 atpūšos 
 piedalos pašdarbības kolektīvā 
 samaksāju zemes nodokli 
 izmantoju KAC pakalpojumus 
 KAC 
 nav viedokļa 
 dažas reizes gadā kultūras 

pasākumus Silajāņos 

 

Iesniegto atbilžu 
summa 

883   

Citas atbildes: 

 viss iepriekš minētais 
 --- 
 labāku ceļu uzturēšanu 
 uzņēmēju sadarbība un iesaiste 

LEADER kopprojektos 
 Izmantoju to,ko vēlos 
 labiekārtotas pludmales pie 

ezeriem 
 atrast darbu 
 grūti pateikt 
 nav viedokļa 
 Izmantoju to, ko vēlos 

Visvairāk aptaujātie iedzīvotāji izmanto kultūras pakalpojumus - 16,1%, atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumus - 10,9%, pasta pakalpojumus 10,7%, brīvā laika pavadīšana - 7,4% respondentu,  ūdensapgādes 

pakalpojumus - 7,1%. Liela daļa aptaujāto atzīmē, ka vēlētos saņemt kultūras pasākumus - 11%,  darba 

piedāvājumus - 7,8%, saņemt pasta pakalpojumus - 7,2%, pavadīt brīvo laiku - 6,7%, sadzīves pakalpojumus - 

6,6%. 

 
7.Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Riebiņu novadā 

Atkritumu apsaimniekošana Centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija 
Ļoti apmierina 31   17% 

Drīzāk apmierina 49   26.9% 

Apmierina 70   38.5% 

Drīzāk neapmierina 5   2.7% 

Ļoti neapmierina 4   2.2% 

Grūti pateikt 9   4.9% 

Nav pieejams 2   1.1% 

Neizmantoju 12   6.6% 
 

Ļoti apmierina 11   6% 

Drīzāk apmierina 22   12.1% 

Apmierina 36   19.8% 

Drīzāk neapmierina 19   10.4% 

Ļoti neapmierina 14   7.7% 

Grūti pateikt 6   3.3% 

Nav pieejams 11   6% 

Neizmantoju 63   34.6% 
 

Jautājumā par atkritumu apsaimniekošanu gandrīz pusei ir pozitīva atbilde – 38,5%, gandrīz trešajai daļai 

drīzāk neapmierina – 26,9%, 17% - ļoti apmierina. Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 

neizmanto 34,6% respondentu, apmierina 37,9% un 6% aptaujāto nav pieejams šis pakalpojums. 

Sadzīves pakalpojumi (frizētavas, u.c.) Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
Ļoti apmierina 2   1.1% 

Drīzāk apmierina 3   1.6% 

Apmierina 22   12.1% 

Drīzāk neapmierina 17   9.3% 

Ļoti neapmierina 18   9.9% 

Grūti pateikt 12   6.6% 

Ļoti apmierina 7   3.8% 

Drīzāk apmierina 18   9.9% 

Apmierina 28   15.4% 

Drīzāk neapmierina 14   7.7% 

Ļoti neapmierina 8   4.4% 

Grūti pateikt 19   10.4% 
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Nav pieejams 41   22.5% 

Neizmantoju 67   36.8% 
 

Nav pieejams 4   2.2% 

Neizmantoju 84   46.2% 
 

 

Respondentus sadzīves pakalpojumi kopumā apmierina - 14,8%, savukārt, sadzīves pakalpojumi nav pieejami  

22,5% respondentu, 36,8% neizmanto. Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus gandrīz puse aptaujāto 

neizmanto  - 46,2%, 10,4%  respondentu ir grūti pateikt, savukārt, pozitīvi vērtē 29,1% respondentu. 

Sabiedriskās kārtības dienests Pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūra 
Ļoti apmierina 5   2.7% 

Drīzāk apmierina 23   12.6% 

Apmierina 45   24.7% 

Drīzāk neapmierina 14   7.7% 

Ļoti neapmierina 7   3.8% 

Grūti pateikt 33   18.1% 

Nav pieejams 2   1.1% 

Neizmantoju 53   29.1% 
 

Ļoti apmierina 3   1.6% 

Drīzāk apmierina 20   11% 

Apmierina 52   28.6% 

Drīzāk neapmierina 41   22.5% 

Ļoti neapmierina 54   29.7% 

Grūti pateikt 7   3.8% 

Nav pieejams 0   0% 

Neizmantoju 5   2.7% 
 

Sabiedriskās kārtības dienests apmierina 40% aptaujāto, neapmierina 11,5% respondentu un 29,1% 

neizmanto šo pakalpojumu. Pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūru vērtē pozitīvi 41,2%, neapmierina 

gandrīz pusi aptaujāto  - 52,2% respondentu, grūti pateikt 3,8% aptaujāto. 

Centralizētā siltumapgāde Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 
Ļoti apmierina 5   2.7% 

Drīzāk apmierina 3   1.6% 

Apmierina 21   11.5% 

Drīzāk neapmierina 7   3.8% 

Ļoti neapmierina 3   1.6% 

Grūti pateikt 17   9.3% 

Nav pieejams 18   9.9% 

Neizmantoju 108   59.3% 
 

Ļoti apmierina 5   2.7% 

Drīzāk apmierina 9   4.9% 

Apmierina 23   12.6% 

Drīzāk neapmierina 11   6% 

Ļoti neapmierina 8   4.4% 

Grūti pateikt 32   17.6% 

Nav pieejams 18   9.9% 

Neizmantoju 76   41.8% 
 

Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar centralizēto siltumapgādi: apmierina 15,8% aptaujāto, neapmierina tikai 

5,4% aptaujāto, bet vairāk kā pusei šis pakalpojums nav pieejams  - 59,3%, grūti pateikt 9,9% aptaujāto. Ēku 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netiek izmantoti 41,8% aptaujāto iedzīvotāju, apmierina 20,2% 

iedzīvotāju, grūti pateikt 17,6 aptaujāto. 

Izglītības iespējas Riebiņu novadā Kultūras dzīve un pasākumu daudzveidība 
Ļoti apmierina 17   9.3% 

Drīzāk apmierina 22   12.1% 

Apmierina 56   30.8% 

Drīzāk neapmierina 10   5.5% 

Ļoti neapmierina 9   4.9% 

Grūti pateikt 17   9.3% 

Nav pieejams 2   1.1% 

Neizmantoju 49   26.9% 
 

Ļoti apmierina 46   25.3% 

Drīzāk apmierina 32   17.6% 

Apmierina 63   34.6% 

Drīzāk neapmierina 12   6.6% 

Ļoti neapmierina 2   1.1% 

Grūti pateikt 16   8.8% 

Nav pieejams 1   0.5% 

Neizmantoju 10   5.5% 
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Liela daļa aptaujāto iedzīvotāju neizmanto izglītības pakalpojumus vai nav viedokļa par šo jautājumu - 37,3%, 

savukārt tos, kuri izmanto šo pakalpojumu, apmierina 52,2% respondentu. Neapmierina 10,4% aptaujāto. 

Pozitīvi tiek novērtēti kultūras pakalpojumi novadā, tie apmierina 77,5% aptaujāto iedzīvotāju, bet 7,7% 

respondentu atbild, ka neapmierina. Nav viedokļa – 8,8% aptaujāto par šo jautājumu. 

Ielu apgaismojums Vides sakoptība 
Ļoti apmierina 22   12.1% 

Drīzāk apmierina 24   13.2% 

Apmierina 61   33.5% 

Drīzāk neapmierina 13   7.1% 

Ļoti neapmierina 15   8.2% 

Grūti pateikt 15   8.2% 

Nav pieejams 10   5.5% 

Neizmantoju 22   12.1% 
 

Ļoti apmierina 12   6.6% 

Drīzāk apmierina 40   22% 

Apmierina 79   43.4% 

Drīzāk neapmierina 17   9.3% 

Ļoti neapmierina 12   6.6% 

Grūti pateikt 14   7.7% 

Nav pieejams 2   1.1% 

Neizmantoju 6   3.3% 
 

Ielu apgaismojuma pakalpojumi Riebiņu novadā apmierina 58,8% aptaujāto, neapmierina 15,3% iedzīvotāju, 

bet liela daļa – 12,1% šos pakalpojumus neizmanto. Vides sakoptības pakalpojumi apmierina 72% no 

aptaujātajiem, 15,9% neapmierina šie pakalpojumi. 

Veloceliņi, gājēju celiņi Tūrisma pakalpojumi novadā 
Ļoti apmierina 10   5.5% 

Drīzāk apmierina 20   11% 

Apmierina 42   23.1% 

Drīzāk neapmierina 19   10.4% 

Ļoti neapmierina 12   6.6% 

Grūti pateikt 20   11% 

Nav pieejams 26   14.3% 

Neizmantoju 33   18.1% 
 

Ļoti apmierina 6   3.3% 

Drīzāk apmierina 9   4.9% 

Apmierina 41   22.5% 

Drīzāk neapmierina 22   12.1% 

Ļoti neapmierina 13   7.1% 

Grūti pateikt 27   14.8% 

Nav pieejams 6   3.3% 

Neizmantoju 58   31.9% 
 

Veloceliņi un gājēju celiņu infrastruktūra Riebiņu novadā ir apmierinoša pēc 39,6% aptaujāto viedokļa, 

neapmierina tikai 17% aptaujāto, bet 32,4% šos pakalpojumus neizmanto vai nav pieejami. Tūrisma 

pakalpojumi novadā arī ir apmierinoši, jo – 30,7% respondentu apmierina šī pakalpojuma kvalitāte. 

Neapmierina 19,2% aptaujāto iedzīvotāju un 35,2% nav viedokļa vai nelieto šo pakalpojumu. 

Ezeru apsaimniekošana Novada pagastu pārvalžu darbība 
Ļoti apmierina 6   3.3% 

Drīzāk apmierina 12   6.6% 

Apmierina 28   15.4% 

Drīzāk neapmierina 13   7.1% 

ļoti neapmierina 13   7.1% 

Grūti pateikt 35   19.2% 

Nav pieejams 4   2.2% 

Neizmantoju 71   39% 
 

Ļoti apmierina 13   7.1% 

Drīzāk apmierina 28   15.4% 

Apmierina 62   34.1% 

Drīzāk neapmierina 18   9.9% 

ļoti neapmierina 19   10.4% 

Grūti pateikt 25   13.7% 

Nav pieejams 0   0% 

Neizmantoju 17   9.3% 
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Ezeru apsaimniekošanas pakalpojumus liela daļa aptaujāto neizmanto 41,2%, neapmierina – 14,2% un 

19,2% nav viedokļa par šo jautājumu. Novada pagastu pārvalžu darbība iedzīvotājus apmierina  – 56,6%, 

neapmierina 21,3% un 13,7% respondentu nav viedokļa.  

 
8. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Riebiņu novadā: 
Atkritumu apsaimniekošana Centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija 

Ļoti apmierina 27   14.8% 

Drīzāk apmierina 118   64.8% 

Drīzāk neapmierina 7   3.8% 

Ļoti neapmierina 4   2.2% 

Grūti pateikt 16   8.8% 

Nav pieejams 10   5.5% 
 

Ļoti apmierina 9   4.9% 

Drīzāk apmierina 57   31.3% 

Drīzāk neapmierina 18   9.9% 

Ļoti neapmierina 17   9.3% 

Grūti pateikt 37   20.3% 

Nav pieejams 44   24.2% 
 

Jautājumā par atkritumu apsaimniekošanu 79,6% atbild pozitīvi, tātad apmierina, 6% aptaujāto neapmierina, 

14,3% no aptaujātajiem nav viedokļa par atkritumu apsaimniekošanu. Centralizēta ūdensapgāde un 

kanalizācija apmierina 36,2% aptaujāto, neapmierina 19,2% un grūti pateikt vai nav pieejams šis pakalpojums 

44,5% respondentu. 

Sadzīves pakalpojumi (frizētavas, u.c.) Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
Ļoti apmierina 1   0.5% 

Drīzāk apmierina 31   17% 

Drīzāk neapmierina 17   9.3% 

Ļoti neapmierina 12   6.6% 

Grūti pateikt 53   29.1% 

Nav pieejams 68   37.4% 
 

Ļoti apmierina 8   4.4% 

Drīzāk apmierina 59   32.4% 

Drīzāk neapmierina 19   10.4% 

Ļoti neapmierina 7   3.8% 

Grūti pateikt 73   40.1% 

Nav pieejams 16   8.8% 
 

Sadzīves pakalpojumu kvalitāte apmierina 40,6% aptaujāto, neapmierina 15,9% un grūti pateikt, vai nav 

pieejams pakalpojums vairāk kā pusei respondentu 66,5%. Sociālā palīdzība vai sociālo pakalpojumu kvalitāte 

apmierina 36,8% aptaujāto, neapmierina 14,2% respondentu un grūti pateikt vai nav pieejams pakalpojums 

48,9% aptaujāto iedzīvotāju. 

Sabiedriskās kārtības dienests Pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūra 
Ļoti apmierina 9   4.9% 

Drīzāk apmierina 65   35.7% 

Drīzāk neapmierina 17   9.3% 

Ļoti neapmierina 6   3.3% 

Grūti pateikt 72   39.6% 

Nav pieejams 13   7.1% 
 

Ļoti apmierina 3   1.6% 

Drīzāk apmierina 69   37.9% 

Drīzāk neapmierina 43   23.6% 

Ļoti neapmierina 56   30.8% 

Grūti pateikt 9   4.9% 

Nav pieejams 2   1.1% 
 

Sabiedriskās kārtības dienesta darbību 40,6% vērtē pozitīvi, 12,6% negatīvi un 46,7% nav viedokļa. Pašvaldības 

autoceļu un ielu infrastruktūras kvalitāte apmierina 39,5% iedzīvotāju, 54,4% neapmierina, bet 6% nav 

viedokļa vai nav pieejams šis pakalpojums. 
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Centralizētā siltumapgāde Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 
Ļoti apmierina 6   3.3% 

Drīzāk apmierina 31   17% 

Drīzāk neapmierina 10   5.5% 

Ļoti neapmierina 3   1.6% 

Grūti pateikt 58   31.9% 

Nav pieejams 74   40.7% 
 

Ļoti apmierina 5   2.7% 

Drīzāk apmierina 33   18.1% 

Drīzāk neapmierina 10   5.5% 

Ļoti neapmierina 4   2.2% 

Grūti pateikt 70   38.5% 

Nav pieejams 60   33% 
 

Centralizētās siltumapgādes darbība 20,3% aptaujāto tiek vērtēta apmierinoši, tikai 7,1% aptaujāto to vērtē 

neapmierinoši, nav viedokļa 31,9% aptaujāto, bet nav pieejams pakalpojums 40,7% respondentu. Ēku 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu kvalitāte apmierina 20,8% aptaujāto, neapmierina 7,7% 

aptaujāto, 38,5% nav viedokļa par šo jautājumu un 33% nav pieejams šis pakalpojums. 

Izglītības iespējas Riebiņu novadā Kultūras dzīve un pasākumu daudzveidība 
Ļoti apmierina 23   12.6% 

Drīzāk apmierina 77   42.3% 

Drīzāk neapmierina 9   4.9% 

Ļoti neapmierina 12   6.6% 

Grūti pateikt 52   28.6% 

Nav pieejams 9   4.9% 
 

Ļoti apmierina 56   30.8% 

Drīzāk apmierina 87   47.8% 

Drīzāk neapmierina 14   7.7% 

Ļoti neapmierina 2   1.1% 

Grūti pateikt 17   9.3% 

Nav pieejams 6   3.3% 
 

Izglītības iespējas novadā pozitīvi vērtē 54,9% aptaujāto, negatīvi vērtē 11,5% respondentu un nav viedokļa 

33,5% respondentu. RušoKultūras dzīvi un pasākumu daudzveidību pozitīvi vērtē 78,6% aptaujāto, negatīvi 

novērtējuši 8,8% aptaujāto un nav viedokļa – 12,6%. 

Ielu apgaismojums Vides sakoptība 
Ļoti apmierina 23   12.6% 

Drīzāk apmierina 83   45.6% 

Drīzāk neapmierina 17   9.3% 

Ļoti neapmierina 13   7.1% 

Grūti pateikt 30   16.5% 

Nav pieejams 16   8.8% 
 

Ļoti apmierina 16   8.8% 

Drīzāk apmierina 104   57.1% 

Drīzāk neapmierina 25   13.7% 

Ļoti neapmierina 9   4.9% 

Grūti pateikt 24   13.2% 

Nav pieejams 4   2.2% 
 

Ielu apgaismojuma pakalpojumu kvalitāti 58,2% novērtējuši pozitīvi, 16,4% negatīvi un neizmanto šo 

pakalpojumu vai nav viedokļa - 25,3%. Vides sakoptības pakalpojumus 65,9% vērtē pozitīvi un 18,6% negatīvi 

novērtē vides sakoptības kvalitāti. 

Veloceliņi, gājēju celiņi Tūrisma pakalpojumi novadā 
Ļoti apmierina 11   6% 

Drīzāk apmierina 58   31.9% 

Drīzāk neapmierina 21   11.5% 

Ļoti neapmierina 19   10.4% 

Grūti pateikt 37   20.3% 

Nav pieejams 36   19.8% 
 

Ļoti apmierina 9   4.9% 

Drīzāk apmierina 47   25.8% 

Drīzāk neapmierina 21   11.5% 

Ļoti neapmierina 14   7.7% 

Grūti pateikt 76   41.8% 

Nav pieejams 15   8.2% 
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Veloceliņi un gājēju celiņi apmierina 37,9% aptaujāto, 21,9% aptaujāto neapmierina  un gandrīz pusei nav 

viedokļa vai nav pieejams  - 40,1% respondentu. Tūrisma pakalpojumu kvalitāti novadā 30,7% novērtē pozitīvi, 

neapmierina 19,2% respondentu un 50% nav viedokļa vai neizmanto tūrisma pakalpojumus. 

Ezeru apsaimniekošana Novada pagastu pārvalžu darbība 
Ļoti apmierina 9   4.9% 

Drīzāk apmierina 42   23.1% 

Drīzāk neapmierina 11   6% 

Ļoti neapmierina 14   7.7% 

Grūti pateikt 84   46.2% 

Nav pieejams 22   12.1% 
 

Ļoti apmierina 13   7.1% 

Drīzāk apmierina 82   45.1% 

Drīzāk neapmierina 23   12.6% 

Ļoti neapmierina 19   10.4% 

Grūti pateikt 41   22.5% 

Nav pieejams 4   2.2% 
 

Ezeru apsaimniekošana Riebiņu novadā 28% respondentu apmierina, 13,7% neapmierina un 58,3% 

respondentu nav viedokļa par to. Novada pagastu pārvalžu darbību pozitīvi novērtē 52,2% respondentu, 23% 

novērtē to negatīvi un 24,7% neizmanto pakalpojumus vai nav viedokļa. 

Būvvaldes pakalpojumi   
Ļoti apmierina 7   3.8% 

Drīzāk apmierina 40   22% 

Drīzāk 
neapmierina 

17   9.3% 

Ļoti neapmierina 5   2.7% 

Grūti pateikt 99   54.4% 

Nav pieejams 14   7.7% 
 

Būvvaldes pakalpojumu kvalitāte apmierina 25,8% 

respondentus, neapmierina 12% aptaujāto un nav 

viedokļa vairak kā pusei aptaujāto 62,1%. 

 
9. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪKUMI Jūsu pagastā/novadā? (vairākas atbildes iespējamas) 

Slikts ceļu stāvoklis 111   11.8% 

Nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums 38   4.1% 

Nesakārtotas dabas teritorijas 46   4.9% 

Drošības un kārtības nodrošināšana 25   2.7% 

Veselības aprūpes pieejamība 41   4.4% 

Darba vietu trūkums 137   14.6% 

Zema pieejamās izglītības kvalitāte 21   2.2% 

Nesakārtota ūdensapgāde 30   3.2% 

Nesakārtota kanalizācija 38   4.1% 

Nesakārtota tūrisma infrastruktūra 30   3.2% 

Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības objektu siltināšana 37   3.9% 

Nesakārtota siltumapgāde 13   1.4% 

Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde 28   3% 

Trūkst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 45   4.8% 

Mazi, izkaisīti zemesgabali 28   3% 

Novada iedzīvotāju depresīvais noskaņojums 82   8.8% 

Novada iedzīvotāju nevēlēšanās strādāt 68   7.3% 
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Bailes uzsākt savu uzņemējdarbību, kļūt par 
pašnodarbināto personu 

48   5.1% 

Maz informācijas par attīstības iespējām novadā 63   6.7% 

Cits 8   0.9% 

Iesniegto atbilžu summa 937   

Citas atbildes: 

 Tādos ciematos kā Lomi un Maltas Trūpi nav apdzīvotās teritorijas norādes zīmes; 
 Jauniešu izbraukšana; 
 Sabiedrisko attiecību speciālista darbs - mājas lapā nav informācijas par visām nozarēm; 
 Ceļi ļoti sliktā stāvoklī; 
 Latvāņi un valsts autoceļa sliktais stāvoklis; 
 Klaiņojoši suņi; 
 Nav viedokļa. 

Visvairāk respondentu aptaujā kā lielākos trūkumus min darba vietu trūkumu - 14,6%, slikto ceļu kvalitāti -

11,8%, novada iedzīvotāju depresīvs noskaņojums -  8,8%. 

10. Kādi pašvaldības pakalpojumu uzlabojumi būtu jāveic Jūsu novadā/pagastā? (vairākas atbildes 
iespējamas) 

Jāizkopj publiskās atpūtas vietas, parki un apstādījumi 77   9.7% 

Jāremontē pašvaldības autoceļi un ielas 130   16.3% 

Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi 52   6.5% 

Jāuzlabo ielu apgaismojums 50   6.3% 

Vajadzētu vairāk soliņu, atkritumu urnu, velonovietņu un 
tml. 

51   6.4% 

Jāuzlabo ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 66   8.3% 

Jāuzlabo atkritumu savākšana/izvešanas pakalpojumi 22   2.8% 

Jāuzlabo kultūras un izklaides pasākumi 34   4.3% 

Jāuzlabo sociālie pakalpojumi 43   5.4% 

Jāuzlabo mobilo telefonu sakari 47   5.9% 

Jāuzlabo siltumapgādes pakalpojumi 12   1.5% 

Jāattīsta uzņēmējdarbībai labvēlīgās teritorijas 68   8.5% 

Jāinformē iedzīvotāji par attīstības iespējām novadā 82   10.3% 

Jāalgo viens speciālists, kurs darbosies ar iedzīvotājiem 
projektu iespēju konsultēšanā, uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, finanšu līdzekļu piesaistei 

50   6.3% 

Cits 13   1.6% 

Iesniegto atbilžu summa 797   

Citas atbildes: 

 Improve the quality of education; 
 Jāveicina cilvēku vēlme deklarēt šeit dzīvesvietu; 
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 Aktīvāk jāstrādā attīstības daļai un sabiedrisko attiecību speciālistam; 
 Jāraksta pašvaldibas projekti LEADER; 
 Remontēt ceļus, tie ir kritiskā stāvoklī; 
 Publiskas peldvietas; 
 Jāuzlabo ūdens kvalitāte; 
 Riebiņi – Silajāņi asfalta uzklāšana; 
 Mobilie sakari - BITE un Tele 2 nav zonas. 

Lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka jāuzlabo ielas un ceļi– 16,3%, vairāk jāinformē iedzīvotāji par attīstības 

iespējām novadā 10,3%, jāizkopj publiskās atpūtas vietas, parki un apstādījumi 9,7%. 

 
11. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko RIEBIŅU novadā vajadzētu 

attīstīt? (vairākas atbildes iespējamas) 

Tūrisms 46   5.7% 

Sports un aktīvā atpūta 43   5.4% 

Izglītība 51   6.4% 

Kultūra 39   4.9% 

Infrastruktūra (ceļi,komunikācijas) 106   13.2% 

Drošība un sabiedriskā kārtība 46   5.7% 

Komunālā saimniecība (ūdens un siltumapgāde, 
kanalizācija) 

48   6% 

Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības objektu siltināšana 26   3.2% 

Lauksaimniecība 75   9.3% 

Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde 63   7.8% 

Mežizstrāde un kokapstrāde 33   4.1% 

Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde 23   2.9% 

Uzņēmējdarbības (mājražošanas) attīstība 71   8.8% 

sadzīves pakalpojumu attīstība 44   5.5% 

Darbs ar novada iedzīvotājiem, iedzīvotāju motivācijas 
celšanai 

81   10.1% 

Cits 8   1% 

Iesniegto atbilžu summa 803   

Citas atbildes: 
 Atkritumu šķirošana arī viensētās; 
 Jāveicina uzņēmēju sadarbība un kopdarbība; 
 Atbalsts interešu izglītībai; 
 Tūrisma infrastrukturas attīstība, pludmaļu labiekārtošana; 
 Tūrismam un aktīvai atpūtai labvēlīgas infrastruktūras veidošana; 
 Darbavietas vajag, ražošanu uzsākt; 
 Dzīvokļu fonds; 
 Demogrāfiskās situācijas uzlabošana. 

Prioritārās jomas pēc aptaujāto viedokļa ir infrastruktūra - 13,2% respondentu atbilžu, iedzīvotāju motivācijas 

celšana - 10,1%, lauksaimniecība 9,3% un izglītība 6,4%. 
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12. Kādas ir Jūsu domas par perspektīvā plānoto Riebiņu novada reformu un pievienošanu Preiļu 
novadam? 

1. Īpašus ieguvumus neredzu, bet, ja būs nepieciešams, nav izvēles. 
2. Tā nav racionāla un pietiekami pamatota, lai to atbalstītu. Nesaskatu būtiskus iemeslus, lai to īstenotu. 
Neredzu praktiskus ieguvumus reālajā dzīvē. 
3.  Pozītīvas (4 atzīmes).  
4. Grūti pateikt (11 atzīmes). 
5. Riebiņu novadam jāpaliek Riebiņos. 
6. Neatbalstu pievienošanos Preiļu novadam, jo tad lauku teritorijas vēl vairāk atpaliks (2 atzīmes). 
7. Pievienoties Preiļu novadam. 
8.  Nevēlos, lai Riebiņu novads tiktu pievienots kādam citam novadam (2 piezīmes). 
9. Riebiņi bija slikts piemērs, tā “desa” nebija vajadzīga. Vajadzēja sākt ar apriņķiem. Tagad domājat 
pievienot Preiļu novadam pēc tam Daugavpils reģionam, kā domājat Rēzekne nav tuvāk? 
10. Atbalstu! Sen jau vajadzēja, jo tāpat lielākā daļa iedzīvotāju ir saistīta ikdienā ar Preiļiem. Un nav 
saprotama administrācijas algošana, it sevišķi nav saprotams, uz kāda pamata algas var būt lielākas, kā 
apkārtējos novados. 
11. Nepiekrītu. Mums ir ļoti foršs novads. Ja pievienos Preiļu novadam,tad tādi Riebiņi arī paliks kādi 
tagad ir. Diez vai Preiļu novads gūtos līdzekļus ieguldīs uzlabošanai Riebiņos. 
12. Maz ticams, ka lielāks novads labāk apsaimniekos attālos pagastus un sekmēs to attīstību. Domāju, 
visas attīstība notiks Preiļos un tuvākajos pagastos, nomales panīks, tāpēc uz novadu reformu skatos 
skeptiski. 
13. Atbalstu (14 piezīmes). 
14. Esmu pret tādai apvienošanai,vienreiz jau bija reforma. 
15. Atbalstu. Tik un tā svarīgākās iestādes atrodas Preiļos, nav isti nozīmes - braukt uz Riebiņiem vai 
Preiļiem vai tieši izdevīgāk un tuvāk ir Preiļi (kā kuram pagastam). Vienīgi uztrauc ceļu stāvoklis un 
uzturēšana, jo Riebiņos tas ir krietni labāk nekā Preiļu  ( jo tur akcents ir tikai uz pilsētu, ne lauku ceļiem). 
16. Iespējams,  tas būtu labāk, bet protams ja mūsu novadā uzlabosies infrastruktūra, ceļi, darbavietas, 
tad es atbalstītu Riebiņu novadu; 
17. Man vienalga, jo tas neko nemainītu gan iedzīvotāju, gan infrastruktūras labā. 
18. Grūti pateikt. Varbūt arī labāk. 
19. Būtu ļoti labi, lai pievieno Preiļu novadam. 
20. Nevērtēju. Izskatās ka neizbēgami. 
21. Nevēlos, lai apvieno (5 atzīmes). 
22. Neitrālas. 
23.  Riebiņu novads ir mākslīgi radīts un kropls. Visvairāk dotējamais novads valstī. Protams, ka to vajag 
pievienot pie spēcīgāka novada. Tas nav normāli, ka Rušonas pagasta iedzīvotājiem, lai tiktu uz novada 
centru, ir jābrauc caur citu novadu. Tāda teritoriju sadrumstalotība ir novedusi pie tā, ka tiek uzturēts 
pašvaldības darbinieku aparāts, bet pašai teritorijai attīstības un investīciju ieguldījumu iespējas ir 
praktiski mērāmas kā 0. Atbalstu pievienošanu Preiļu novadam. 
24. Manuprāt, tas ir ideālākais variants. Jau pašā sākumā domāju, ka nav jēgas atdalīties no Preiļu novada. 
Tagad tas ir arī lieliski pierādījies, jo Preiļu novads ir daudz attīstītāks un draudzīgāks iedzīvotājiem, kamēr 
Riebiņu novads gandrīz visos svarīgākajos rādītājos uzrāda sliktākos rezultātus valstī. Patiess prieks, ka 
novadus apvienos. 
25. Ļoti pozitīvas! Lai apvieno pēc iespējas ātrāk. 
26. Prieks, ka apvienos novadus (2 atzīmes). 
27. Būs tā, kā izlems augšas. No iedzīvotājiem šajā jautājumā nekas nav atkarīgs. Kādreiz Riebiņi jau bija 
Preiļu rajons. Ja pievienos Preiļiem būs mīnuss, vidusskolu reformēs par pamatskolu. 
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28. Neko sliktu tajā nesaskatu. 
29. I think it's a great idea. 
30. Pirmo reizi dzirdu, nav viedokļa (4 atzīmes). 
31.  Ņemot vērā, ka tāpat lielākā daļa iedzīvotāju brauc uz Preiļiem, piemēram, iepirkties, izklaidēties utt., 
apmeklē citus pagastus, tad nekādas lielas un pamanāmas pārmaiņas tās nebūs. 
32.  Es atbalstu šo ideju, jo laika gaitā ir pierādījies, ka Riebiņu novada atšķelšanās ir izgāšanās un nesusi 
tikai sliktus rezultātus. Ceru, ka apvienojot ar Preiļu novadu, Riebiņu novads beidzot spēs būt 
konkurētspējīgs. 
33.  Manuprāt, slikti, ka apvienos! Daudzi iedzīvotāji zaudēs darba vietas un no pašreizējā novada 
teritorijas daudzi pārcelsies uz pilsētām. 
34. Švakāk nebūs un tas jau ir daudz. 
35.  Reformām par novadu apvienošanu nepiekrītu! Tas tikai nozīmē, ka vienam vadītājam būs jāpārvalda 
milzīga teritorija, un daudzas, mazākas teritorijas var palikt nepamanītas, bet attīstība vērsta uz 
konkrētām vietām un lietām! Pie tam apvienojot novadus cilvēki paliks bez darba. 
36. Где же здесь информация про плюсы и минусы? Что мы можем думать, если не знаем 
условий/Kur ir informācija par plusiem un mīnusiem, ko mēs varam domāt, ja nezinam noteikumus; 
37. Šis process nenovedīs ne pie kā laba - jo novads būs liels un ieguvēji no šī procesa, domājams, 
galvenokārt būs tikai Preiļu pilsētas iedzīvotāji. 
38. Iedzīvotājiem būs tālāk mērojams ceļš. 
39. Nepievienoties Preiļu novadam. 
40. Būs stiprāks Preiļu novads, iegūs jaunas teritorijas, jaunus nodokļu maksātājus, kuru līdzekļus varēs 
izmantot savām vajadzībām un attīstībai, Riebiņu lauki pārvērtīsies par auglīgām zemēm, kuras apstrādās 
viens vai divi cilvēki. Riebiņu novada jaunatne atstās Riebiņu novadu un varbūt brauks uz ārzemēm 
pavisam. Preiļu skolās kādu laiku būs jauni skolēni, vajadzēs internātu, lai bērni dzīvo tuvāk mācību 
iestādei. Optimizācija un virzība uz priekšu garantēta. Tieši Riebiņi - labs vasarnīcu rajons, vēl ūdenstilpni 
vajadzētu lielāku, bet to var izrakt. 
41. Es atbalstu to. Nesaprotu, kāpēc vispār bija jēga atdalīties no Preiļu rajona. Viss kļuvis sliktāks tikai pēc 
tā. 
42. PRET, jo pievienošanas gadījumā vairāk labuma būs pilsētai, un lauki kļūs vēl tukšāki. 
43. Tikai negatīvas, nevajag atdoties Preiļu novadam, vajag pašiem turēties un sevi pierādīt kā 
dzīvotspējīgus, atbalstot ikvienu ģimeni kura dzīvo Riebiņu novadā. 
44. Sen jau vajadzēja, mūsu pagastam Preiļi pieejamāki un vieglāk sasniedzami. Lai veicas. 
45. Gribētos, lai Riebiņu novads pastavētu kā tagad. 
46. Atbalstu, jo man kā Gaiļmuižas iedzīvotāju neapmierina, ka novada centrs ir Riebiņi. 
47. Uzskatu ka novadam kopumā tas nebūs ieguvums. Attīstības perspektīvas mazināsies, sakarā ar to ka 
novada centra būs Preiļi un līdzekļi koncentrēsies tam apkārt. 
48.  Nepievienoties Preiļiem, jo Riebiņu novadā - mazākā novadā vairāk saskatāmas ikviena cilvēka 
vajadzības un iespējas. 
49.  Jo ātrāk tas notiks būsim tikai ieguvēji. Samazināsies nodokļu izšķērdēju aprindas un liela birokrātija. 
50.  Ir nepieciešama un nekavējoši, jo valstī tik mazi novadi nedrīkst pastāvēt, kuri ir administratīvi dārgi 
gan 15 deputātu, gan administrācijas uzturēšanā. Kā ari tiek nevajadzīgi būvēti dažādi infrastruktūras 
objekti mazos ciematos, kur mazo iedzīvotāju skaitam esot šie objekti stāv tukši, piemēram nosiltināta -
izremonteta Silajāņu skola, Sīļukalna skolas viena ēka, kuras ir jau slēgtas vai tuvākā laikā slēgs, liela halle 
uzbūveta Galēnos, ieguldot 1,5 milj.eiro mazā ciematā, kur labi, ja skolas 60 bērni izmanto pakalpojumu. 
Vēsturiski jau visu laiku gan veselības pieejamibu, gan tirdzniecības, sabiedriskos, ēdināšanas 
pakalpojumus izmanto Preiļu pilsētā, ari Valsts iestādes atrodas Preiļu attīstības centrā. Novadā nav 
kvalitātes un skolēnu skaits ir par mazu 10.-12. klasēs 35 skolēni, lai pastāvētu vidusskola. Novada 80 % 
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skolēni izvēlas kaimiņu Preiļu, Aglonas, vidusskolas, kur turpina mācīties, nevis savu Riebiņu vidusskolu. 
Tāpēc domājot par finanšu saimniecisku un rentablu izmantošanu, ir jāveic novada pievienošana Preiļiem. 
51. Viennozīmīgas atbildes nav, jo īslaicīgi būs gan ieguvumi, gan zaudējumi. 
52. Labāk Preiļu novadu pievienot Riebiņu novadam. 
53. Nesen atvienoja, tagad atkal pievienos. Lai jau! Labāk pie Preiļiem nekā pie Daugavpils vai Rēzeknes. 
54. Varbūt būtu labāk. 
55. Gan jau, ka gailis i nenodziedās, kā pievienos. 
56. Novadam ir jabūt apvienotam ar Preiļiem, jo tik mazs novads nav spējīgs racionāli nodrošināt nodokļu 
maksātāju naudas izmantošanu, pakalpojumus, ko sniedz valsts un privātie, arī veselības aprūpe - Preiļu 
slimnīca - Riebiņu iedzīvotāji vienalga brauc saņemt uz attīstības centru. 15 deputāti izšķieš lieki 
nevajadzīgi nodokļu naudas sev maksājot lielākās algas starp Latgales pašvaldībām. Novada domē pastāv 
divu ģimeņu "uzņēmums ".  Šāda situācija veicina korupciju un interešu konfliktu, kas kopumā neveicina 
novada labas pārvaldības principus. 
57. Vienalga kur braukt uz Riebiņiem vai uz Preiļiem. 
58. Ja novads aizver acis uz tādiem ciemiem kā Lomi, Silajāņi un Maltas-Trūpi. Tad es to pilnībā atbalstu. 
59. Būtu ļoti labi, lai pievieno Preiļu novadam. 
60. Labas. 
61. Drīzāk neapmierina. 
62. Neatbalstu (4 piezīmes). 
63. Droši vien, ka vidējais novada iedzīvotājs īpašu atšķirību nejutīs. 
64. Atbalstu inovācijas. 
65. Katra reforma prasa papildus līdzekļus. Ir labs tas, kas izveidots, jau iestrādāts un veiksmīgi darbojas 
vairākus gadus. 
66. Kādreiz taču bijām visi Preiļu rajonā, tāpēc nekas svešs nav. 
67. Nav pretenziju. 
68. Jā, piekrītu pievienošanai. 
69.  Nepiekrītu, jo samazināsies darba vietas un radīsies lielāks bezdarbs. 
70. Kategoriski nepiekrītu par pievienošanos Preiļu novadam (2 atzīmes). 
71. Būs vēl lielāka nesakārtotība. 
72. Negatīvas (5 atzīmes). 
73. Neredzu perspektīvas pievienošanai.  
74. Nepiekrītu. 
75. Nav viedokļa (15 atzīmes). 
76. Droši vien neizbēgama varbūtība. 
77. Plānotā pievienošana Preiļu novadam neuzlabos situāciju Riebiņu novadā. 
78. Esmu pret reformu. 
79. Nevajadzētu pievienot Preiļu novadam. 
80. Pozitīvas, tas nav no iedzīvotājiem atkarīgs (2 atzīmes). 
81. Es negribētu. 
82. Noliedzoši. 
83. Var vienot. 
84. Ja no tā dzīves kvalitātes līmenis uzlabosies, tad - JĀ! Formalitāte - iedzīvotājiem mainās adrese un 
viss. 
85. Negatīvas. Tik daudz spēka tika ieguldīts, lai izveidotu un sakārtotu Riebiņu novadu, kāpēc tas tagad 
jāatdod Preiļiem?! Pievienošana citiem novadiem nozīmē darba vietu likvidēšanu pagastos, kā sekas būs 
ģimeņu pārcelšanās uz citiem novadiem. Nedrīkst to pieļaut. 
86. Man nepatīk (2 atzīmes). 
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87. Riebiņu novadam prioritāte. 
88. Saprotu, ka grūti izdzīvot mazam novadam, taču, iespējams, tad es zaudēšu savu darba vietu. Būs 
lielāka konkurence darba tirgū. Iespējams, mūsu pagasts kļūs vēl depresīvāks, aizmirsts. 
89. Būtu ļoti labi. 
90. Vēl vairāk samazināsies darba vietu skaits. 
91. Neesmu pret. 
92. Nevajag, tāpat ir labi, ja pievienos, labāk nebūs. 
93. Nebūtu slikti. 
94. Būtu vēlams pievienoties Preiļu novadam, jo tad var rasties dažādas iespējas, lai iedzīvotāji varētu 
attīstīt savu uzņēmējdarbību vai attīstīties citās sfērās. 
95. Drīzāk – negatīvi. 
96. Negatīva! Sakarā ar izmaiņām iedzīvotājiem nebūs pieejami daudzi pakalpojumu veidi. 
97. Lai paliktu tāds pats novads. 
98. Būšu apmierināta, ja būs salabots ceļš Silajāņi – Riebiņi. 
99. PAR RIEBIŅU novadu! Atkal reformas? Valstī daudz naudas. 
100. Reformai NĒ. 
101. Vai mēs būsim vajadzīgi Preiļiem? Esam pats nostūris. 
102. Paliksim bešā, kļūsim vēl depresīvāks pagasts, un noteikti zaudēsim savu vienreizību. 
103. Pozitīva - pievienošanās Preiļu novadam. 
104. Es neesmu par plānoto Riebiņu novada pievienošanu Preiļu novadam. Tas nozīmētu savas 
unikalitātes zaudēšanu, darba vietu samazināšanos. 
105. Nav nepieciešams. 
106. Nē, man nepatīk, mūs tik un tā aizmirsīs. 
107. Negatīvas, Riebiņu novadam prioritāte. 
108. Ļoti negatīvi, jau tāpat cilvēki brauc projām, nebūs novada - nebūs darba vietu tik daudz cilvēkiem, 
nāksies pārcelties ģimenēm ar bērniem, paliks tikai pensionāri un depresija. 
109. PRET pievienošanos Preiļu novadam. 
110. Tāpat nekas no tā nemainīsies. 
111.  Grūti pateikt. Bailes no pārmaiņām. Esam pieraduši dzīvot Riebiņu novadā, laikam nevajadzētu 
reformas. 
112. Viennozīmīgi nepiekrītu. 
113.  Neesmu pret apvienošanu, ja vien ir sakārtoti ceļi, jāasfaltē Silajāņi – Riebiņi. 
114. Esmu pret. 
115. Nē! Nekādā gadījumā. 
116. Nevajag, jābūt neatkarīgam novadam, kāpēc tad vispār vajadzēja veidot novadu. 
117. Neapvienot. 

 

29%

51%

20%
Jā

Nē

Nav viedokļa
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No 183 aptaujātajiem apmēram trešā daļa – 29% piekrīt pievienoties Preiļu novadam, 20% – nav viedokļa vai 

grūti pateikt, 51% nepiekrīt pievienoties Preiļu novadam. 

13. Kāds, Jūsuprāt, būtu nozīmīgākais Riebiņu novada ATTĪSTĪBAS VIRZIENS? 

Cilvēka labklājība 68   37.4% 

Infrastruktūras attīstība 44   24.2% 

Pakalpojumu attīstība 10   5.5% 

Uzņēmējdarbības attīstība 43   23.6% 

Apkārtējā vides un teritoriju labiekārtošana 6   3.3% 

Cits 11   6% 

Iesniegto atbilžu summa 182   

Citas atbildes: 
 Visi iepriekš minētie virzieni ir vienlīdz būtiski novada attīstībā; 
 Ātrāk pievienoties Preiļu novadam; 
 Ceļi; 
 Visu šo virzienu attīstība kopumā sekmēs arī visa novada attīstību. Visas nozares ir 

svarīgas; 
 Demogrāfiskās situācijas glābšana; 
 Skolu saglabāšana, darba vietu radīšana, motivēt jaunatni dibināt ģimenes novadā, 

atbalstot uzņēmējdarbību. 
 

Nozīmīgākais attīstības virziens, pēc aptaujāto domām, ir cilvēka labklājība - 37,4%, infrastruktūras attīstība - 

24,2%, uzņēmējdarbības attīstība - 23,6%. 

 

14. Jūsuprāt, trīs labāk paveiktie Riebiņu novada pašvaldības darbi 2016. - 2018. gadā: 
1. Autoceļu uzlabošana, atjaunošana (49 atzīmes).  
2.  Ieguldījumi izglītības infrastruktūrā (5 atzīmes). 
3. Ielu apgaismojuma uzlabošana Riebiņos un novada centros (25 atzīmes) 
4. Novada pārstāvēšana kultūras pasākumos, dalība Dziesmu un deju svētkos 2018. gadā. 
5. Kultūras pasākumi un kultūras attīstība (38 atzīmes).  
6. Riebiņu centra sakārtošanas darbi un ceļi (19 atzīmes) 
7. Tūrisms (4 atzīmes). 
8. Infrastruktūras uzlabošana (4 atzīmes).  
9. Zivju resursu kontrole novada ūdenstilpnēs. 
10. Atbalsts mazajiem uzņēmējiem. 
11. Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana (2 atzīmes).  
12. Kultūras un izglītības iestāžu ēku renovācija (5 atzīmes).  
13. Ezeru apsaimniekošana (projekti). 
14. Uzlabota autostāvvieta pie Riebiņu novada domes (6 atzīmes). 
15. Uzlabota apkārtējā apkārtne, pļavas, apstādījumi. 
16. Jauno uzņēmēju atbalsts laukos caur novada projektu, dodot līdzekļus - to noteikti jāatkārto. 
17. Norāžu uzstadīšana pagastos (ielas, iestādes) (2 atzīmes). 
18. Ceļa Latviešu Balborži-Kotlerova pārbūve. 
19. Novada skolu fasādes uzlabošana (3 atzīmes) un autoceļa (P58) ceļa uzlabošana. 
20. Gājējceliņi, projekti izglītības un veselības jomu pilnveidošanai.  
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21.  Swedbank bankomāts.  
22. Sarunas par novada pievienošanu Preiļu novadam.  
23. Ceļu remonts posmā starp Preiļiem un Viļāniem.  
24. Ceļa posma Stabulnieki - Viļāni remonts (2 atzīmes). 
25. Jauniešu centrs (5 atzīmes). 
26. Projektu konkurss jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (2 atzīmes). 
27. Slēpošanas trašu izveide, veselības veicināšanas projektu īstenošana (2 atzīmes). 
28. Klientu apkalpošanas izveide (2 atzīmes). 
29. Riebiņu novada svētki. 
30. Tualešu ierīkošana pie kapiem, kapsētu sakopšana (3 atzīmes). 
31. Jumtu nomaiņas skolām un kultūras namiem. 
32. Galēnu parka labiekārtošana, mazo grantu konkurss un realizācija, ceļa posms Riebiņu ciemā pa 
Saimniecības ielu. 
33. Galēnu pamatskolas iesaistīšanās izglītības pilotprojektā. 
34.  Gājēju celiņa izbūve Viļānu ielā Riebiņos, arī centra krustojuma pārbūve, bērna piedzimšanas pabalsta 
ieviešana, bezmaksas ēdināšana novada izglītības iestādēs daudzbērnu ģimeņu bērniem (tas nav gan par 
konkrētajiem gadiem, bet ļoti nozīmīgs atbalsts). 
35. Klientu apkalpošanas centrs Riebiņos (2 atzīmes). 
36. Uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana, piešķirot dāvinājumus biznesa idejām un uzņēmējvides 
sakārtošana, brīvpusdienas skolēniem. 
37. Kvalitāti panākta novada atpazīstamība Latgalē. 
38. Sporta aktivitātes (8 atzīmes).  
39. Kvalitatīvs domes un pašvaldību darbs. 
40. Saglabātas skolas (2 atzīmes). 
41. Iespējas darboties NVO. 
42. Ievēlēta Labākā novada vadība kopš novada pastāvēšanas laikiem, gājēju ietves pagastu centros, 
labāko kultūras pasākumu un populārako ballīšu vieta Latgalē. 
43. Atkritumu apsaimniekošana (2 atzīmes). 
44. Atbalsts skolas vecuma bērniem: ēdināšana (2 atzīmes), transports. 
45. Riebiņu vidusskolas labiekārtošana (2 atzīmes). 
46. Labāko uzņēmēju publiskošana un apbalvošana. 
47. Līdzekļu piesaiste novada attīstībai caur daudzajiem projektiem. 
48. Ir iespējas nodarboties ar ziemas sporta veidiem, konkrēti, slēpošanas trases, atbalsts mazo grantu 
projektu ietvaros. 
49. Senioru pašdarbības kolektīvu saiets, Latvijas 100-gades pasākumi. 
50. Nomainīts jumts pagasta pārvaldei. 
51. Labdarības akcija"Ja tu esi blakus man”. 
52. Galēnu pamatskolas remonts. 
53. Novada mājas lapas uzlabošana.  
54. Ceļš Latviešu Balborži – Kotlerova (5 atzīmes). 
55. Pagasta lauksaimniecības konsultantu finansēšana. 
56. Silajāņos ir tīrāks ūdens. 
57. Apmeklējot ārstu, varēja pārbaudīt veselību. 
58. Tiek apgūti ES fondu projekti. 
59. Nestrādājošu jauniešu iesaistīšana projektos. 
60. Labi noorganizēti novada svētki. 
61. Specializētā transporta iegāde novadā. 
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62. Riebiņu novada svētku tradīciju ieviešana ar dižošanās stendiem (2 atzīmes). 
63. Izvietotas ceļa zīmes (norādes). 
64. Jauna noteksistēma Silajāņu pag. mājai. 
65. Plāksnes, akas, novada svētku tradīcijas, veselības uzlabošanas projekts. 
66. Darbavietu saglabāšana. 
67.  Jaunu (vai veco) ceļu ierīkošana. 
68. Komunālā saimniecība. 
69. Apgūtie ES projekti, veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumi - vingrošanas lekcijas, jogas 
nodarbības.  
70. Rušonas pagastā sakārto ezeriem tuvumā esošo infrastruktūru, nopirktas laivas, labi strādā jauniešu 
centrs, Galēnos koka skulptūras. 
 

 

Visvairāk aptaujātie iedzīvotāji minējuši, ka novadā daudz strādāts pie ceļu atjaunošanas, kultūras pasākumu 

organizēšanas 36% un teritorijas labiekārtošanas darbiem 26%. 

15. Lūdzu, nosauciet trīs prioritāros darbus, kas Riebiņu novada pašvaldībai būtu jāveic 2019. - 2021. 
gadā: 

1. Autoceļu uzlabošana, infrastruktūras sakārtošana (65 atzīmes). 
2. Stadiona rekonstrukcija Riebiņos (2 atzīmes). 
3. Tūrisma potenciāls, ūdens resursu izmantošana, atpūtas vietu pilnveidošana (15 atzīmes). 
4. Demogrāfiskās situācijas uzlabošana. 
5. Jaunatnes intereses piesaiste novada aktivitātēm, jauniešu iesaiste projektos no visiem pagastiem, 
starptautiska mācību iestāžu sadarbība (2 atzīmes).  
6. Nākotnes perspektīvas izveide izglītībā un uzņēmējdarbībā (2 atzīmes). 
7. Dabas sakārtošana. 
8. Labklājības līmeņa celšana, jaunu darba vietu radīšana (28 atzīmes). 
9. Uzlabot pieejamību publiskajām ūdenstilpnēm (5 atzīmes).  
10. Mob.tel.tīklu uzlabošana. 
11. Ceļu uzturēšana ziemā (3 atzīmes). 
12. Jāsakārto ūdenstilpnes (jāielaiž zivis un jāiztīra krasti). 
13. Skolu tīkla optimizācija, reorganizācija (9 atzīmes). 
14.  Degradēto dabas un kultūras objektu sakopšana;,  
15. Kultūras pasākumi pagastos, ne tikai Riebiņu kultūras centrā, pagastos arī ir plašas telpas kur var 
uzņemt māksliniekus.  
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17. Vairāk jārūpējas par bērniem ierīkot rotaļu laukumu, āra trenažierus, spēļlaukumi (7 atzīmes). 
18. Informācijas ieguves avotu uzlabošana. 
20.  Jāatbalsta pašnodarbinātie jaunieši, jo normāla darba iespējas ir 0. 
21.  Jāveicina atkritumu šķirošana. 
22. Riebiņu vidusskolas stadions; skolas pagalma sakārtošana (3 atzīmes). 
23. Jāveic auto ceļu remonti uzliet melnos segumu uz grants autoceļiem Riebiņi-Lomi-Bortnieki (3 
atzīmes). 
24. Tādos ciematos kā Lomi-Bortnieki un Maltas Trūpi jāizvieto zīmes ar ciema nosaukumiem jo daudzas 
kurjeru un citu novadu firmas nevar atrast šo ciematu atrašanos vietu (3 atzīmes).  
25. Pievienoties Preiļu novadam (4 atzīmes). 
26. Uzlabot pašvaldības autoceļu Lomi-Kauperi 4km, jo šajā ciematā strauji attīstās uzņēmējdarbība, kā arī 
bērniem jādodas uz skolām. 
27.  Publiskās tualetes izveide Riebiņu centrā. 
28. Atpūtas vietas izveide Riebiņu centrā (brīvā dabā (piemēram, lapene). 
29. Uzņēmējdarbības attīstība, veicināšana (23 atzīmes). 
30. Jāuzlabo izglītības kvalitāte (12 atzīmes).  
31. Jāsargā tās vērtības, kas jau ir.  
32. Rekonstruēt ceļa posmu Dravnieki – Krogs, kritiskā stāvoklī īpaši rudens, ziemas un pavasara sezonā. 
33. Jāpilnveido darbs ar sociālā riska grupām. 
34. Pašvaldības uzņēmumu dibināšana. 
35. Vairāk uzmanības bērniem un jauniešiem ārpus novada centra. 
36. Vairāk labiekārtotu atpūtas vietu. 
37. Ūdens kvalitātes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (4 atzīmes). 
38. Jāmodernizē vidusskolas sporta stadions. 
39. Uzlabot autoceļu Riebiņi – Silajāņi (38 atzīmes). 
40. Sociālā sfēra, pakalpojumi, senioru politika, sociālo dienestu darba uzlabošana (6 atzīmes).  
41.  Mainīt pabalstu politiku. 
42. Jāuzlabo sabiedriskās kārtības nodrošināšana. 
43.  Galēnu pagastā pabeigt iesākto gājēju celiņu un ierīkot apgaismojumu ielās (5 atzīmes).  
44. Turpināt sakārtot infrastruktūru pagastu teritorijās, jāattīsta profesionālā mūžizglītība, jāveido 
strādājošām ģimenēm draudzīga vide novadā. 
45. Jāuzlabo arī kultūras pasākumu kvalitāte.  
46. Jāsamazina apkures tarifi, jo laukiem esošie tarifi ir ļoti dārgi. 
47. Attīstīt pakalpojumus - uzņēmējiem, zemniekiem (2 atzīmes). 
48. Atbalstīt ģimenes ar bērniem, turpināt bērnu bezmaksas ēdināšanu skolā, ģimenēm ar bērniem 
pastiprināt atbalstu interešu izglītībai (3 atzīmes). 
49. Atbalstīt NVO sektoru. 
50. Attīstīt aprūpes mājās pakalpojumu veciem cilvēkiem. 
51. Dzīvojamā fonda palielināšana, lai būtu iespējas dzīvot jaunām ģimenēm (4 atzīmes). 
52. Ezeru apsaimniekošana.   
53. To, ko solīja savās pirmsvēlēšanu programmās: ierīkot apgaismojumu Gaiļmuižas ciematā, kopt 
aizaugušos ezerus.  
54. Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana visos pagastos (6 atzīmes). 
55. Ūdens kvalitātes uzlabošana (4 atzīmes). 
56. Novada laikraksta piegāde katrā ģimenē. 
57. Izglītības iestāžu materiālais nodrošinājums atbilstoši jaunajiem standartiem. 
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58. Skolu saglabāšana (5 atzīmes). 
57.  Riebiņu, Ģelenovas parku labiekārtošana.   
58. Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana - brīvo dzīvokļu remonts Stabulniekos.    
59.  Ieviest ceļu nodokli - caurbraucot Riebiņu novadu, vismaz 14.-15. augustā.  
60. Piesaistīt investorus kāda rūpniecības objekta izbūvei, attīstīšanai, lai veicinātu izglītotu, jaunu, 
domājošu un uz inovācijām vērstu cilvēku pieplūdumu (2 atzīmes). 
61.  Darbs ar mājražotājiem. 
62. Likvidēto skolas ēku nodošana uzņēmējdarbībai (5 atzīmes). 
63. Novada mājas lapas pilnveidošana. 
64. Jāatbalsta tādus ciemus kā Lomi un Maltas Trūpi. Jo tur arī dzīvo cilvēki, kuri arī grib atrasties Eiropā, 
bet ne tikai skaitīties tajā, nav pat norādīti šie ciemi uz norādes ceļa zīmes. 
65.  Riebiņu novada domē laipnāk apkalpot klientus. 
66. Datoru bāzes atjaunošana Riebiņu vidusskolā. 
67. Inovāciju ieviešana sabiedrībā.  
68. Pašvaldības struktūras reorganizācija. 
69.  Jāuzceļ Disneylend. 
70. Sabiedriskā transporta pieejamība visa gada garumā maršrutā Preiļi-Kategrade-Lubāni-Aglonas stacija-
Preiļi (vismaz 2 reizes nedēļā).   
71. Bērnu laukumi daudzdzīvokļu namu pagalmos. 
72. Riebiņu centrālā iela no zīmes līdz zīmei, darbs ar lauksaimniekiem. 
73. Jāsakārto ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūra, attīrīšanas iekārtas Silajāņos (12 atzīmes). 
74. Atpūtas vietas labiekārtošana pie Ostrovas ezera (3 atzīmes).  
75. Atbalsts lauksaimniecības projektiem (5 atzīmes), pagaidu sabiedriskie darbi. 
76. Bērnu vasaras atpūta un pasākumi ārpusskolas, nometnes. 
77.  Motivēt cilvēkus piecelties no dīvāna un sākt strādāt. 
78.  Friziera pakalpojumi.  
79. Sporta pasākumi. 
80.  Saglabāt novadu, nepievienot Preiļiem (2 atzīmes). 
81. Izveidot vēl vienu SAC vai esošo paplašināt. 
82. Feimankas krastus iztīrīt visā Riebiņu novada teritorijā.  
83. Jānovāc bīstamie koki, kuri reāli apdraud cilvēku dzīvības. 
84. Biežāk rīkot deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem (3 atzīmes). 
85. Panākt mūsu tautiešus atgriezties dzimtenē. 
86. Jauniešu motivēšana atgriezties pēc studijām novadā (2 atzīmes). 
87. Kultūras nama remontēšana Silajāņos (2 atzīmes).  
88. Sadzīves pakalpojumu attīstība (2 atzīmes). 
89. Jāveicina, lai cilvēki sāk sportot, ievērot režīmu, atmet kaitīgos ieradumus, novadam vajadzīgi veseli 
iedzīvotāji, palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem.   
90. Veselības aprūpes pakalpojumi. 
91. Apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos.  
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Trīs prioritārās attīstības jomas pēc aptaujāto domām ir ielu un ceļu atjaunošana - 49%, darba vietu radīšana 

un atbalsts uzņēmējdarbībai - 37%, kā arī tūrisma attīstīšana Riebiņos - 14%.  

16. Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot vai strādājot Riebiņu novadā! (lūdzu ierakstiet): 
1. Ar kultūras un pašdarbības līmeni ar zemniekiem, saimniecībām, uzņēmējiem ar dabas daudzveidību, 
kas gan nav pietiekami izmantota. 
2. Labvēlīga vide, skaista apkārtne un bagātīga vietējā daba, kā arī atsevišķi aktīvi, pozitīvi un apzinīgi 
novadā dzīvojoši/strādājoši cilvēki. 
3. Makšķerēšanas iespējas. 
4. Populārie kultūras pasākumi novadā un kultūras dzīve (35 atzīmes). 
5. Tūrisma vietas un kultūrvēsturiskie objekti (5 atzīmes).  
6. Sakopts un skaists centrs. 
7. Piedzimu te un nāku no šī novada (6 atzīmes). 
8.  Mums ir tīra, sakopta vide, daudz ezeru (20 atzīmes).  
9. Klusums, maz cilvēku. 
10. Ar tiem uzņēmējiem kuri veic savu darbību (2 atzīmes). 
11. Ar daudziem izciliem, radošiem pedagogiem, kultūras darbiniekiem, strādīgiem zemniekiem, 
uzņēmējiem, atsaucīgiem pašvaldības darbiniekiem.  
12. Ar dievnamiem un prāvestiem kā garīgās dzīves uzturētājiem. 
13. Šeit ir var iegūt labu izglītību, šeit dzīvo ļoti labi, draudzīgi cilvēki. 
14. R.Mūka muzejs un tā darbība Galēnu pagastā (6 atzīmes). 
15. Trīs vītolu staļļi. 
16. Pašdarbības kolektīvi (8 atzīmes). 
17. Sporta joma ir labā līmenī (6 atzīmes), bet vajadzētu iesaistīt arī nesportiskos cilvēkus. Labi ceļi. 
Attīstīta lauksaimniecība. 
18. Ar novada iedzīvotāju patriotismu un čaklumu (22 atzīmes). 
19. Lepojos ar Riebiņu KC kolektīva možumu, Riebiņu KC pazīst gan tuvākās pilsētās, gan tālākās. 
20. Lepojos ar iedzīvotājiem, kas par spīti novada zemajiem rādītājiem dažādās jomās, turpina dzīvot 
novadā. 
21. Lepojos ar iestādēm - bibliotēku, jauniešu centru, kultūras notikumiem un skolu. 
22. Riebiņu novada saimnieku čaklums dara mani lepnu. 
23. Lepojos ar novada vidusskolu, kura šo gadu laikā ir kļuvusi par modernu un kvalitatīvu izglītības 
iestādi. 
24. Sorry, I will not be able to answer this question. 
24. Ar to, ka izglītībai tiek izrādīta cieņa un piešķirti līdzekļi. 
25.  Lepojos... Ar ezeriem! Ar ceļiem! Ar Pakāpieniem! Ar aktivitātēm! Ar ezera svētkiem! Ar bibliotēkām! 
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26. Ir lietas, kas priecē! Jauniešu centrs, bibliotēka, kultūras centrs un projektu daudzveidība. 
27. Ar savu pagastu - Rušonas. 
28. Es lepojos ar Riebiņu novadu! Ar tā attīstību katru gadu! Prieks redzēts katru jauno projektiņu, kuru 
sanāk realizēt un izpildīt dabā! Lepojos par sirsnīgiem vārdiem kurus bieži dzirdu par Riebiņu KC 
jaukajiem, skaistajiem un sirsnīgajiem pasākumiem! Es lepojos, jo redzu, ka Riebiņu novada kā novads 
attīstās un aug un to var saskatīt katrā nozarē! 
29. Varu paļauties uz novada vadību, novada domes priekšsēdētāju viņa pretimnākšanu dažādu 
jautājumu risināšanā.  Varu lepoties ar sakārtoto novada centru.Var lepoties ar draudzes priesteri Aivaru 
Kursīti. 
30. Sakārtota vide. Cilvēki, kuru darbs gūst atzinību Latvijas mērogā. Nedaudzie tūrisma objekti, kuri tiek 
atzinīgi novērtēti reģionā un ārpus tā.  
31. Lepojos ar cilvēkiem: darbaspējām, talantiem, patriotismu un spēju pārvarēt grūtības, Ar skaistiem 
dabas skatiem visos gadalaikos, sakoptām mājām, laukiem, ar mieru, klusumu un drošību, bez steigas un 
drūzmas. 
32. Ar ģimenes saimniecībām un radošiem cilvēkiem. 
33. Pastaru vējdzirnavas.  
34. Pirmkārt, lepojos ar savu bērnu sasniegumiem, savām mājām, un tad jau arī ar Riebiņu novadu 
kopumā un Riebiņu centru, cik pie mums te ir sakopts, cik jauka skola un bērnudārzs, cik forši sporta 
pasākumi. 
35. Lepojos ar savu darbu, ko daru ikdienā - strādājot savā zemnieku saimniecībā.  
36.  Ar pašvaldību saimniecisko darbu (3 atzīmes). 
37. Lepojos ar uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri strādā un attīsta novadu, dod darba vietas citiem. 
38.  Ar izglītības darbu Riebiņu novadā (3 atzīmes), ar Riebiņu novada CB un Stabulnieku bibliotēkas 
darbu, pašdarbības kolektīvu nesavtīgu devumu kultūras attīstībā.  
39. Pagastu ciematu centru sakoptība. 
40. Pašvaldības domes vadības pozitīvais tēls, kas motivē novada iedzīvotājus, uzņēmējus strādāt un 
dzīvot savā novadā. 
41. Jauniešu centra aktivitātes (2 atzīmes).   
42. Iespēja iegūt vidējo izglītību savā novadā (2 atzīmes). 
43. Ar novada vadītāju, kurš ir klāt visur un visās jomās, kuram ir pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem un 
māka palīdzēt aktuālu jautājumu risināšanā. 
44. Ar Rušonas pagasta bagātajiem ūdenstilpju resursiem un skaisto dabu. 
45. Ar vecajiem cilvēkiem - aroda meistariem. 
46. Dievs, daba, darbs. 
47.  Ar savu pagastu un cilvēkiem, kas strādā un nes Riebiņu novada vārdu ārpus novada un Latvijas. 
48. Aktīvu bibliotēkas darbību. 
49. Ar to, ka lauku novads bez pilsētas teritorijas spēj tikpat veiksmīgi darboties, kā blakus esoši novadi ar 
pilsētas teritorijām, reizēm būt pat pārāks. 
50. Ar ļaudīm, kas nav aizbraukuši un cīnās (4 atzīmes). 
51. Lepojos ar to, ka tiek ieguldīts darbs un finansējums mazo skolu saglabāšanai (2 atzīmes). 
55. Laba infrastruktūra. 
56. Ar ielu apgaismojumu (2 atzīmes).  
57. Ar vienkāršo zemnieku darbu, sakoptajiem laukiem (5 atzīmes). 
58. Ar pagasta deputātiem. 
59.  Maziņš novads, bet slavens - M. Bindukai apbalvojums LV mērogā. Riebiņu KC- grandiozi koncerti - 
Musiqq, šlēgeraptaujas. Latviešu dziesmu un deju svētkos kupls kolektīvu skaits. 
60.  Mākslinieku plenēri, sporta sacensībās labi sasniegumi, labākā sporta skolotāja Latvijā dzīvo Riebiņu 
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novadā, ļoti labi tautu deju kolektīvu sasniegumi Dziesmu un deju svētkos, Streičs mūsu novadnieks, 
Kažemāka mūsu sportiste! 
61. Lepojos ar savu dzimto vietu un cilvēkiem, kas nebaidās uzsākt savu darbu, piemēram, mājražošanu. 
62. Lepojas ar darbu Silajāņu pagasta pārvaldes vadītāju (2 atzīmes). 
63. Esam latgalieši. 
64. Riebiņu novada balles. 
65. Rūpes par kapsētām, projektu atbalstīšana, kas uzlabo dzīvi novadā. 
66. Daba. Man šeit ir sava zeme! 
67. Katrs vismazākais sasniegums ir lepnums. 
68. Lepojos, ka esmu šeit uzaugusi un, ka Riebiņu novadā ir darbs maniem vecākiem un brālim izglītības 
iespējas. 
69. Lepojos ar to, ka dzīvoju Silajāņu pagastā. 
70. Sirsnīgi cilvēki, skaista daba, patīk kā strādā Pokšāne, Piskunova, Bērziņš, Binduka, mūsu tradīcijas, 
dejotāji Jumalāni no vidusskolas. 
71. Ar cilvēkiem, kuri dzīvo novadā, ka nekur nebrauc projām (3 atzīmes). 
72. Rušonas ezeri! (2 atzīmes) "Amizieris"! Mārīte Pokšāne! Marta Binduka! Anita Siliņa (ex.Kažemāka). 
72. Ar priekšniekiem. Ar labu attieksmi pret saviem darbiniekiem. 
 

 

Riebiņu novada aptaujātie iedzīvotaji lepojas ar dabu un tīru vidi – 24%, ar novada cilvēkiem 33%, ar kultūras 

pasākumiem 43%. 

17. Priekšlikumi Riebiņu novada attīstības plānošanai! 
1. Iedzīvotāju komunikācija ar pašvaldības darbiniekiem varētu būt atklātāka, konkrētāki viedokļi un 
iedzīvotāju vēlmes, lai nonāk pie īstajiem speciālistiem. Jānosaka savi prioritārie mērķi, ko, kāpēc un kam 
attīstām, renovējam, vai ir ilgtspēja utt. 
2. Turpināt plānot un īstenot iecerētos projektus, pēc iespējas aptverot visus galvenos gan novada 
attīstības, gan iedzīvotāju prioritātēm un interesēm atbistošos virzienus. 
3.  Labiekārtot ceļus un ūdens apgādi kanalizāciju. 
4. Vajag veidot skaistu vidi ne tikai centrā, bet arī ārpus tā. Darbu nekad netrūkst. Vienmēr kaut kas ir 
jāsalabo vai jāatjauno. 
5. Vairāk jāņem vērā iedzīvotāju intereses. 
6. Turpināt iesāktās idejas. 
7. Pievienoties Preiļiem (5 priekšlikumi), lai samazinātu administratīvo aparātu.  
8. Sakārtot Lielo Ostrovas ezeru un izveidot atpūtas vietu (7 priekšlikumi). 
9. Galēnu muižas un tai piederošo ēku liktenis - iekonservēt, nojaukt vai sākt atjaunošanu. 
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10. Sadzīves pakalpojumu tīkla attīstība; tūrisma pakalpojumu paplašināšana; sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu pieejamība; izglītības un kultūras piedāvājumu kvalitātes paaugstināšana. 
11.Vairāk domāt par to, kā uzlabot cilvēku labklājību un viņi šeit justos droši, labi (4 priekšlikumi). 
12.Veidot ražošanu un darba vietas sadarbība ar uzņēmējiem un zemniekiem. 
13. Atbalstīt tos, kas vēlas darīt un attīstīties, iespēju konsultēties par iespējām Riebiņu novadā. 
14. Plānojot novada attīstību, skatīties secīgi, prioritāri, neaizmirstot nevienu pagastu, arī attālāku, 
uzsverot, ka katrs iedzīvotājs ir svarīgs. Rast risinājumus saglabāt vēlmi iedzīvotājiem palikt un strādāt 
novadā. 
15.  Valsts autoceļu infrastruktūra, uzlabot ceļu infrastruktūru (18 priekšlikumi), uzņēmumu atbalsts. 
16. Saliedētība un virzība attīstībai. 
19. Vairāk informēt par novada darbu. 
20. Pārveidot Riebiņu vidusskolu, lai skolnieki ar lepnumu vēlētos tajā mācīties, attīstīt pamatskolas izglītību 
augstā līmenī. 
21. Jāremontē arī citi ceļi ne tikai viens - galvenais novada ceļš. Ziemā un pavasarī grants ceļi ir briesmīgi. 
22. Padomāt par muižas parku un muižu - ko tur varētu sakopt, izveidot novadpētniecības muzeju. 
23. Kāpēc Preiļu vai Aglonas novada vidusskolu izglītības līmenis ir daudz augstāks par dažu kilometru attālo 
Riebiņu vidusskolu? Jārisina šis jautājums, vai jāslēdz skola. Koncentrēšanās uz mazāku klašu skaitu varētu 
uzlabot skolas kvalitāti. 
24. Galvenais rūpēties par novada iedzīvotāju labklājību, rūpēties par cilvēkiem. Veidot seminārus par to, 
kā kļūt veiksmīgam uzņēmējam.  Turpināt aktīvi piedalīties projektu realizēšanā. 
25. Develop road infrastructure! 
26. Veikt Riebiņu vidusskolas reformu no vidusskolas uz pamatskolu. Naudu ieguldīt ceļu remontos laukos. 
27. Pievērst uzmanību bērniem un jauniešiem ārpus novada centra. Bērnu rotaļu laukumi, labiekārtotas 
atpūtas vietas un kvalitatīvāki pasākumi. Jo viņi ir taču novada nākotne. 
28. Ieklausīties cilvēkos, saglabāt mazās skolas. 
29. Attīstiet tūrismu (6 priekšlikumi).  
30. Veidot projektus, kur cilvēks iegūst zināšanas, prasmes savai turpmākai esamībai. 
31. Piesaistīt jaunus, profesionālus speciālistus ar plašu, mūsdienīgu redzējumu. 
32. Vairāk piesaistīt uzņēmējus plānošanā. 
33. Iesaistīt darba plānošanā un attīstībā domes deputātus! (2 priekšlikumi)  Katram pagastam taču ir 
ievēlētas gudrās galvas, kuram iedzīvotājs atdodot savu balsi vēlēšanās, ir uzticējies! Vēlētos, lai domes 
deputāti izrāda iniciatīvu un iet ar priekšlikumiem par sava pagasta uzlabošanu, pilnveidošanu un iespējām! 
34. Vairāk uzklausīt iedzīvotāju domas un biežāk tikties (8 priekšlikumi). 
35. Patīk ceļu apgaismojums. 
36. Riebiņu domes plānošanas daļai uzlabot darba efektivitāti. 
37. Сократить штат работников думы, помогать предпринимателям/ samazināt darbinieku skaitu 
dome, atbalsīt uzņēmējus. 
38. Kritiski izvērtēt plānus, ņemot vērā situāciju. Domāju, ka skolu reorganizācija ir viens no sāpīgākajiem 
jautājumiem, bet domāju, ka tas būtu viens no primārajiem darbiem, kas jāpaveic. 
39. Uzlabot ielu apgaismojumu arī citos pagastos. 
40.  Novēlējums – plānojot, tomēr domāt arī par cilvēkiem, kuri grib šeit nodzīvot mūžu savā mājā, nevis 
pamestā ēkā, kas pārvērsta par sociālās aprūpes centru. 
41. Runājiet, tiecieties un diskutējiet ar cilvēkiem - regulāri, bieži un daudz (3 priekšlikumi). 
42. Zema līmeņa izglītību nepiedāvāt.   
43. Vairāk attīstīt sportu, sekmēt uzņēmējdarbību, atbalstīt daudzbērnu ģimenes. 
44. Piesaistīt pēc iespējas vairāk projektus, lai attīstītos un augšu novads, lai izdodas. 
45. Likt akcentu uz to, lai novads būtu interesants jaunatnei.Viņiem te dzīvot un strādāt. 
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46. Iespējami vairāk uzmanību koncentrēt infrastruktūras sakārtošanā (ielu apgaismojums, ceļu un ielu 
remontdarbi, bērnu laukumu izveidošana); pašvaldībai aktīvāk iesaistīties daudzīvokļu māju 
apsaimniekošanas, renovācijas iespēju jautājumos. 
47. Attīstības daļai aktīvāk strādāt pie idejām, kuras veicinātu netikai izklaides, tēriņus ārzemju braucieniem 
- Eiropa pilsoņiem, plenērus, bet veidot tūrisma produktu, infrastruktūŗu pie ezeriem, parkos, ar Preiļiem 
veidot tūrisma kopējus maršrutus, kas piesaistītu tūristus mūsu novadam, iesaistot mājražotājus. Ir jāstrādā 
nodaļai nopietnāk un kvalitatīvāk izstrādājot projektus, jo pēdējos gados LEADER neviens iesniegtais 
projekta nav atbalstīts. 
48. Neaizmirst par to, ka cilvēki dzīvo ne tikai pagastu centros. Arī pārējiem nepieciešama gan kultūra, gan 
ceļi. 
49. Jādomā par kaut kādām ražotnēm, sabiedriskajiem pakalpojumiem, varbūt jāslēdz līgumi ar 
pašvaldībām, kurās ir brīvas darba vietas un ar novada transportu uz turieni jāpārvadā cilvēki. 
50. Jaunu darba vietu radīšana. Veicināt jauniešu atgriešanos, lai dzimst vairāk bērnu un nepaliek tukšas 
mājas. Rūpes par to, lai būtu labi ceļi. 
51. Vairāk informācijas par pakalpojumiem. 
52.  Lai veicas, lai izdodas! Saglabāt esošās vērtības - tas jau ir darbs (5 priekšlikumi). 
53. Pievērst uzmanību: plānojot novada attīstību kontekstā ar Preiļu tuvumu, neieguldīt finanses soiālos 
pakalpojumos, ja Preiļu tuvumā tādi jau pastāv un ir izveidoti; veicinat tūrisma nozares attīstību, jo Preiļiem 
nav ezeru, bet mums ir. Veicināt mājražotāju un mazās uzņēmējdarbības attīstību novadā ar dāvinājuma 
grantiem. 
54. Больше денег выделять на ремонт автодорог а не на танцы. 
55.  Mazäkus nodokļus zemniekiem par zemi. 
56. Pēc iespējas censties saglabāt izglītības iestādes; balstīt uzņēmējus, novada IU; veco ļaužu aprūpe un 
atbalsts; jauno ģimeņu un novadā dzimušo bērnu finansiāls atbalsts. 
57.  Nebaidīties no nereālām idejām. Skolu reforma. 
58. Jaunu darba vietu organizēšana (14 priekšlikumi). 
59. Sadzīves pakalpojumu pieejamība. 
60. Jauniešu piesaiste novadā! (5 priekšlikumi) 
61. Spēcīgi profesionāļi attīstības plānošanas nodaļā; maksimāla iedzīvotāju izglītošana un iesaiste novada 
attīstību veicinošos pasākumos.  Pasākumi un projekti, kas nākotnē nodrošina ienākumus un peļņu; 
62. Rekonstruēt, asfaltēt ceļu Riebiņi – Silajāņi (16 priekšlikumi). 
63. Uzlabot ūdens un kanalizācijas sistēmu Silajāņos. 
64. Rīkot vasaras un citas nometnes bērniem, īpaši pusaudžiem, popularizēt aktīvu dzīvesveidu un sporta 
aktivitātes visos pagastos. Prātīgāk apsaimniekot Silajāņos bijušo skolu - atrast uzņēmēju, kas atvērs 
ražotni.  
65. Būtu nepieciešams atvērt kādu ražotni, lai cilvēkiem būtu darbs (3 priekšlikumi). 
66. Veselību, izturību un saticību! 
67. Vairāk darba iespēju, labāki ceļi un lai būtu frizētava. 
68. Saglabāt skolas - būs skolas, būs ģimenes novadā;  tīrīt dabu - lai neaug latvāņi,  nepakļauties Preiļiem! 
69. Piedomājiet, lai labāk sāktu dzīvot vienkāršā tauta! 
70. Racionāli izmantot budžeta līdzekļus; attīstīt iedzīvotāju labklājību, lai tie nebaidās realizēt savas idejas, 
jo kā zināms, novads attīstās līdz ar iedzīvotājiem, kas to apdzīvo. 
71. Silajāņos ierīkot veco ļaužu pansionātu. 
72. Deputātu, novada domes speciālistu izbraukumi uz pagastiem, lai tiktos ar cilvēkiem. 
73. Veicināt novada attīstību starp pagastiem.   
74. Labu veselību, izturību, saticību Riebiņu novada iedzīvotājiem! 
75. Vairāk ārstus speciālistus - zobārsts, acu ārsts, masāžas pakalpojumi, ēdināšanas vietas. 



 

Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (gala redakcija) 

58 
 

76. Galvenā novada vērtība - cilvēki. Būs cilvēki - strādīgi, krietni, uzņēmīgi - būs attīstība. Kas labi strādā, 
tas labi atpūšas! Tāpēc NOTURĒT iepriekšējā līmenī kultūras dzīvi, skolu skaitu, noturēt savu novadu -
neatdot teritorijas ne Preiļiem, ne citiem, sakārtot ceļus. Deputātiem vajag biežāk tikties ar sava pagasta 
iedzīvotājiem - ne uz ielas, bet sapulces jārīko! 
 
 

 
Riebiņu novada attīstības plānošanai iedzīvotāji iesaka asfaltēt ceļus – 51% aptaujāto respondentu, 

radīt darba vietas un veicināt uzņēmējdarbību, lai cilvēkus noturētu novadā 32% ,  attīstīt ezeru infrastruktūru, 
ierīkot pludmali - 17%. 
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Pielikumi 

Pielikums nr.1. Lēmums par programmas izstrādes uzsākšanu. 

Pielikums nr.2. Par grozījumiem programmas izstrādē. 

Pielikums nr.3. Par programmas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 

Pielikums nr.4. Lēmums par attīstības programmas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 

Pielikums nr.5. Lēmums par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu. 

Pielikums nr.6. Lēmums par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 

apstiprināšanu. 
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Pielikums nr.1. Lēmums par programmas izstrādes uzsākšanu. 
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Pielikums nr.2.  Par grozījumiem programmas izstrādē. 
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Pielikums nr.3.  Par programmas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 
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Pielikums nr.4. Lēmums par attīstības programmas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 
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Pielikums nr.5. Lēmums par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu. 

 
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv  

 Rīgā  

06.11.2018  

Lēmums Nr. 4-02/77  

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras  

nepiemērošanu  
Adresāts:  
Riebiņu novada dome, adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326;  

e – pasts: riebini@riebini.lv  

Plānošanas dokumenta nosaukums:  

Riebiņu novada attīstības programma 2019.–2025. gadam (turpmāk - Attīstības programma).  

Izvērtētā dokumentācija:  
Riebiņu novada domes (turpmāk - Izstrādātāja) 2018. gada 31. oktobra vēstule Nr.1.3-8/705 “Par 

atzinumu sniegšanu SIVN nepieciešamībai Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 

izstrādei”, iesniegums “Par plānošanas dokumenta Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. 

gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Iesniegums), Riebiņu novada domes 2018. gada 20. februāra 

sēdes lēmums (sēdes protokols Nr.4, 6.§) “Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. 

gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk - Lēmums), Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides 

pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) 2018. gada 26. oktobra vēstule Nr. 2.5.-07/2580 “Par 

stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”, Veselības inspekcijas 2018. gada 22. oktobra vēstule Nr. 

2.3.7-1/27503“Par viedokļa sniegšanu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību 

Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādei” un Dabas aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģionālās administrācijas (turpmāk - DAP administrācija) 2018. gada 23. oktobra vēstule Nr. 

4.8/5462/2018-N “Par attīstības programmas stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu”.  

Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis:  
Attīstības programmai var nepiemērot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk - Stratēģiskais 

novērtējums).  

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai:  
1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 23. viens prim panta pirmā daļa 

paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo Likumu var būt 

būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), tā 

izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk - Birojs) 

rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma  
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iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un 

iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai 

iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23. trīs prim panta 1.punkts noteic, ka 

Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams 

Stratēģiskais novērtējums.  

2. 2018. gada 31. oktobrī Birojā ir saņemta Izstrādātājas 2018. gada 31. oktobra vēstule Nr.1.3-8/705 

“Par atzinumu sniegšanu SIVN nepieciešamībai Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. 

gadam izstrādei” un Iesniegums, ar kuru pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Lēmumu, ir uzsākta 

Riebiņu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrāde. Atbilstoši Iesniegumam un 

Lēmumam:  

2.1. Attīstības programma tiek izstrādāta atbilstoši Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-

2030. gadam (turpmāk Ilgtspējīgas attīstības stratēģija) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, Riebiņu 

novada teritorijas plānojumam 2012.-2024. gadam (turpmāk Teritorijas plānojums), kā arī Latgales 

plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem un saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām, izvērtējot blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus. Plānošanas 

dokuments tiek izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka attīstības 

programmas saturu, izstrādes kārtību un prasības plānošanas dokumenta izstrādei;  

2.2. Attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, lai sasniegtu 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītās prioritātes, stratēģiskos mērķus un vīziju. Attīstības programma 

ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts un atbalsta plānošanai vietējā 

līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei;  

2.3. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam Attīstības programma tiks izstrādāta atbilstoši iepriekš 

izstrādātiem attīstības plānošanas dokumentiem, nemainot būtiski iepriekš plānotās prioritātes. Šobrīd 

Attīstības programmā un tās rīcības plānā nav plānoti pasākumi, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt vidi 

un cilvēku veselību, kā arī Likuma 1. un 2. pielikumā minētās darbības;  

2.4. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamo informāciju 

Riebiņu novadā ietilpst vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - aizsargājamo ainavu apvidus 

„Kaučers” (NATURA 2000 teritorija), dabas liegums „Rušonu ezera salas” (NATURA 2000 teritorija), 

dabas liegums „Jašas-Bicānu ezers” (NATURA 2000 teritorija) un dabas liegums “Lielais Pelečāres 

purvs” (NATURA 2000 teritorija). Minēto teritoriju aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka likums 

„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi 

Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Attīstības programmā nav paredzētas darbības, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt minētās teritorijas.  

3. Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk - Noteikumi Nr. 157) III daļā noteiktajam 

ir veikusi konsultācijas par plānošanas dokumenta Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību ar VVD 

Daugavpils RVP, Veselības inspekciju un DAP administrāciju. Iesniegumam pievienotas:  

3.1. VVD Daugavpils RVP 2018. gada 26. oktobra vēstule Nr. 2.5.-07/2580 “Par stratēģiskā 

novērtējuma nepieciešamību”, kurā atzīmēts, ka nav identificēti tādi būtiski vidi ietekmējoši faktori, 

kuru dēļ plānošanas dokumentam būtu nepieciešams veikt Stratēģisko novērtējumu. Vienlaikus VVD 

Daugavpils RVP norāda: “plānošanas stadijā ir grūti secināt, vai plānošanas dokumentam ir 

prognozējama ietekme uz vidi. Gadījumā, ja augstāk minētā plānošanas dokumenta izstrādei tiks 

piemērots stratēģiskais ietekmes  
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uz vidi novērtējums, tad Riebiņu novada domei VVD Daugavpils RVP ir jāiesniedz vides pārskata 

projekts, saskaņā ar MK 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes 

uz vidi novērtējums” 14.p. prasībām”;  

3.2. Veselības inspekcijas 2018. gada 22. oktobra vēstule Nr. 2.3.7-1/27503“Par viedokļa sniegšanu par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-

2025. gadam izstrādei”, kurā institūcija uzskata par iespējamu nepiemērot stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu Attīstības programmai, jo plānošanas dokumenta risinājumi nav saistīti ar Likuma 1. un 2. 

pielikumā noteikto darbības īstenošanu un neparedz darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti un radīt sabiedrības veselības riskus. Inspekcija rekomendē dokumenta izstrādāšanas 

laikā pievērst uzmanību tādiem jautājumiem kā pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanā, 

virszemes un pazemes ūdensobjektu apsaimniekošanā, kā arī trokšņa piesārņojuma un prettrokšņa 

pasākumiem;  

3.3. DAP administrācijas 2018. gada 23. oktobra vēstule Nr. 4.8/5462/2018-N “Par attīstības 

programmas stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu”, kurā DAP administrācija savas kompetences 

ietvaros sniedz viedokli, ka attīstības programmas izstrādē nepieciešams ņemt vērā īpaši aizsargājamo 

teritoriju aizsardzības prasības, kā arī vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kas nepieļauj 

teritoriju attīstības plānojuma dokumentos būtiskas izmaiņas, kam varētu būt negatīva ietekme uz dabas 

vērtībām, tādēļ pārvalde uzskata, ka ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma veikšana Riebiņu novada 

attīstības programmai 2019.–2025. gadam nav nepieciešama.  

4. Attīstības programma nav ietverta to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar Noteikumu Nr.157 

2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams, neatkarīgi no plānošanas nolūka un saturiskās 

ieceres. Līdz ar to jautājums par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību izriet no vērtējuma par 

sagaidāmās ietekmes būtiskumu. Novērtējis ar Izstrādātājas Iesniegumu sniegto informāciju, kā arī 

vadoties no Likuma 23. divi prim pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka konkrētā Attīstības 

programma atbilst plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams:  

 

4.1. Likuma 23. divi prim pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, ņem vērā 

plānošanas dokumenta būtību (23. divi prim panta 1.punkts, tostarp un to, cik lielā mērā tajā tiek ietverti 

priekšnoteikumi paredzēto darbību un projektu realizācijai, ievērojot vietas izvēli, darbības veidu, 

apjomu, nosacījumus un resursu izmantošanu, kā arī to, cik lielā mērā dokuments ietekmē citus 

plānošanas dokumentus atšķirīgos plānošanas līmeņos, pastiprina vai rada vides problēmas (23. divi 

prim panta 1. punkta a), b), c), d) apakšpunkts). Tāpat Likuma 23. divi prim pants 2. punktā noteic, ka 

jāņem vērā iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas un sagaidāmās ietekmes raksturs, - ilgums, 

summārās ietekmes, pārrobežu ietekmes, avāriju riski u.c. Savukārt Likuma 23. divi prim panta 3. un 4. 

punkts paredz, ka jāņem vērā ietekmei pakļautās teritorijas jutīgums, tostarp ietekmi uz aizsargājamām 

dabas un kultūras vērtībām, vides resursiem;  

4.2. šādā kontekstā Birojs secina, ka Attīstības programma ir paredzēta izstrādāt kā jauns plānošanas 

dokuments ar mērķi definēt vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu, lai sasniegtu Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā izvirzītos stratēģiskos mērķus un vīziju. Attīstības programma ir plānošanas 

dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība, un tās realizācija var notikt atbilstoši spēkā jau esošajiem 

hierarhiski augstākiem pašvaldības plānošanas dokumentiem. Attīstības programma tiek izstrādāta, 

ņemot vērā Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam un Riebiņu novada 

teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam;  

4.3. plānošanas dokuments, izstrādājot to atbilstoši Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 

2012.-2030. gadam un Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2012. - 2024.  
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gadam, nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš plānoto;  

4.4. DAP administrācijas vērtējumā attīstības programmas izstrādē nepieciešams ņemt vērā īpaši 

aizsargājamo teritoriju aizsardzības prasības, kā arī vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, 

kas nepieļauj teritoriju attīstības plānojuma dokumentos būtiskas izmaiņas, kam varētu būt negatīva 

ietekme uz dabas vērtībām;  

4.5. no Iesnieguma neizriet, ka Attīstības programmas izstrādes mērķis būtu ieplānot Likuma 1. un 

2.pielikuma darbības. Tomēr, ja plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiek identificētas/plānotas 

darbības, kas saistītas ar Likuma 1. un/vai 2.pielikumā iekļauto darbību īstenošanu vai ar iespējamu 

būtisku ietekmi uz vidi vai dabas vērtībām, pašvaldībai atkārtoti jākonsultējas ar VVD Daugavpils RVP 

par nosacījumiem un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešamību;  

4.6. plānošanas dokumenta īstenošana nav saistīta ar papildus būtisku negatīvu ietekmi uz vidi pie 

nosacījuma, ka, izstrādājot un īstenojot Attīstības programmu, tiks ievērotas publiskās apspriešanas laikā 

saņemtās institūciju atzinumu rekomendācijas un spēkā esošie normatīvie akti;  

4.7. vadoties no pašlaik pieejamās informācijas, plānošanas dokumentam stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūra nebūtu lietderīga, ņemot vērā iepriekš minētos Biroja secinājumus, to nepieprasa 

spēkā esošie normatīvie akti un tās nepieciešamība neizriet no Likuma 23. divi prim panta stratēģiskā 

novērtējuma nepieciešamības kritēriju noteiktajiem nosacījumiem.  

5. Līdz ar to Birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un iesniegto informāciju saskaņā ar Likuma 23. divi prim 

panta 1), 2), 3) un 4) punkta nosacījumiem, konstatē, ka Riebiņu novada attīstības programmai 2019. - 

2025. gadam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams.  

 

Piemērotās tiesību normas:  
 Aizsargjoslu likums;  

 Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pants, 23. divi prim pants, 23. trīs prim pants;  

 Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;  

 Likums “Sugu un biotopu aizsardzības likums”;  

 Teritorijas attīstības plānošanas likums;  

 Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” 5., 6., 7. punkts;  

 Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;  

 Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”;  

 Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”.  

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

Birojs saskaņā ar Likuma 23. trīs prim pantā noteikto izvērtēja Riebiņu novada domes 2018. gada 31. 

oktobra vēstuli Nr.1.3-8/705 “Par atzinumu sniegšanu SIVN nepieciešamībai Riebiņu novada attīstības 

programmas 2019.-2025. gadam izstrādei”, iesniegumu “Par plānošanas dokumenta Riebiņu novada 

attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” un tam pievienoto dokumentāciju par 

Attīstības programmas izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāciju un Likuma 23. divi prim pantā 

noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību 

normas un lietderības apsvērumus, Birojs  
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atbilstoši Likuma 23. trīs prim panta 1) punktam secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav 

paredzama tik būtiska negatīva ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu.  

Lēmums:  
 Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Riebiņu novada attīstības 

programmai 2019. - 2025. gadam.  

 

Direktors (paraksts*) A.Lukšēvics  

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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Pielikums nr.6. Lēmums par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 

apstiprināšanu. 

 


