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

Investīciju plāna 3. Pielikums 
 

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

specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. 

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

infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

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

īstenojamās projektu idejas 

 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējum

s 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1.Projekta ideja: Komercdarbības attīstībai un privāto investīciju apjoma palielināšanai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana un pilnveidošana Riebiņu 

novadā 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais projekts 

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

Veikt  pašvaldības autoceļu ceļu klātnes pārbūvi, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku 

teritorijās, tādējādi veicinot komercdarbības attīstību, privāto investīciju apjoma palielināšanu un  darbavietu radīšanu. 

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

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

jaunu darba vietu radīšanu gan Riebiņu novadā, gan apkārt esošos Preiļu un Viļānu, novados. 
Ir interese no ražojošo uzņēmumu puses attīstīt savu darbību  pieguļošā teritorijā. Taču šo uzņēmumu darbībai būtiska pašvaldības autoceļu grants ceļa segums ir novecojis, 

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

nodrošinātu saimnieciskās darbības attīstību šajā teritorijā, projektā plānota ceļa pārbūve. Pašvaldības autoceļiem Nr.15 Opūgi –Runcaunieki, Nr. 16 Gribolva –Apšu mājas, 

Nr. 27 Gribolva –z/s Liepas, Nr. 30 Gribolva- Vecbeči , Nr. 6 Krištobi-Meža Mičulīši, tiks veikta ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai, kā arī 

asfaltbetona seguma izbūve. 

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA Agrofirma Turība,  z/s Liepas, z/s Akmentiņi, z/s Upmalu mājas, z/s Ošlejas, SIA Ošas krasts, Modris Seržans, z/s 

Ivanānu mājas, SIA “Salang P”. 

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, apliecinājums par interesi un 

sadarbības līgumu slēgšana. 

 



1.1. Aktivitāte 

Komercdarbīb

as attīstībai un 

privāto 

investīciju 

apjoma 

palielināšanai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

sakārtošana un 

pilnveidošana 

Riebiņu novadā 

 

1.87 milj. 167816 

EUR 

1.7 milj. - - Veikta pašvaldības ceļa 

klātnes 

pārbūve un asfalta 

seguma 

izbūve 3.495 km. Radītās 

25 darba 

vietas, piesaistītās 

nefinanšu 

investīcijas 1306150  

EUR 

 

2016 2020  

 KOPĀ 1.87 milj. 167816 

EUR 

1.7 milj. - - - - - X 

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās 

nozarēs” specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 

N.p.k

. 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātai

s 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācija

s ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1. Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Riebiņu novada domes administratīvā ēka, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu 

pagasts, Sociālā dzīvojamā māja, Skolas iela 8, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, , Sīļukalna kultūras nams, Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna 

pagasts, Riebiņu novads 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  

Projekta idejas pamatojums:  

Ēkām nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi plānotā enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanai- ēku ārsienu, pamatu un jumta siltināšana, 

logu un durvju nomaiņa, iekšējo apkures tīklu pārbūve, jaunas elektroinstalācijas ierīkošana un apgaismes līdzekļu nomaiņa, rekuperatīvās ventilācijas sistēmas 

uzstādīšana. 

Veicot energoefektivitātes pasākumus pašvaldību ēkās Riebiņu novadā tiks : 

- palielināta pašvaldības ēku norobežojošo konstrukciju siltumnoturība, tādējādi tiks uzlabota ēku lietotāju un apmeklētāju komforta sajūta, samazinot enerģijas 

patēriņu apkures nodrošināšanai; 

- sekmēts optimāls elektroenerģijas patēriņš apgaismojuma nodrošināšanai, nomainot apgaismes lampas un veicot ieguldījumu elektroinstalāciju nomaiņā; 



- samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

Projekta ietvaros veiktas vairākas aktivitātes ar mērķi sekmēt CO2 emisijas samazinājumu: 

 energoaudita izstrāde, kas ļaus izvērtēt nepieciešamos renovācijas darbus un citus energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus; 

 tiks paaugstinātas siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām , tādējādi paaugstinot energoefektivitāti; 

 tiks veikta energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi; 

 tiks veikta rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, nodrošinot ēkām piemērotu telpu mikroklimatu; 

 tiks veikta automātiska ventilācijas intensitātes kontrole pēc telpu noslogotības ar CO2, mitruma un temperatūras devējiem, ar vienu kopēju vārstu ar 

analogo piedziņu uz katru telpu, ar režīma optimizācijas iespēju caur kontroliera interneta pieslēgumu visā turpmākajā ekspluatācijas periodā, kā rezultātā 

tiks nodrošināta ēkas ilgtermiņa energoefektivitāte; 

 tiks veikta apkures sistēmas iekārtu nomaiņa; 

 tiks samazināta elektroenerģija apgaismojuma nodrošināšanai, veicot ieguldījumus elektroinstalāciju nomaiņā.  

Katram pasākumam sasniedzamais rezultatīvais rādītājs aprēķināms atsevišķi. 

 

1.1. Energoefektiv

itātes 

paaugstināšan

a pašvaldību 

ēkās Riebiņu 

novadā 

700000 5% 85% - Valsts 

dotācija 

10% 

1. Primārās enerģijas 

gada patēriņa 

samazinājums ēkās par 

60 %.  

2. Siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums gadā par 

60%. 

 

2016 2019 Riebiņu novada 

dome 

 

Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam 

pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu pārbūve lauku apvidos”. 
 

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējum

s 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 



1.Projekta ideja: Riebiņu novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 

 
Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais projekts 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Riebiņu novada grants ceļu infrastruktūras sakārtošanu. 

Atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 

• Nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras 

stāvokli 
Atjaunot un pilnveidot pašvaldības autoceļus, uzlabojot Riebiņu novada publiskās infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku 

teritorijās, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanos. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:   

Tiek atbalstīti objekti, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras 

attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. 

Autoceļu kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas 

ietaises, atbalsta sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas 

laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas) un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ceļa 

zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums). 

Rušonas pagastā: 

1. Nr. 20 Kliškovas-Sededži-Stupāni  km 0,00-1,10  Garums: 1,10 km 

Nr. 42 Kliškovas-Sededži km 1,76-2,46   Garums: 0,70 km 

Garums kopā: 1,80 km 

2. Nr. 15 Upes iela (Kastīrē)  km 0,00-0,62   Garums: 0,62 km 

3. Nr. 35Lubāni-Spuldzeņi-Rušona km 0,00-1,82  Garums: 1,82 km 

4. Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,62  Garums: 0,68 km  

 

5. Nr. 24 Šņepsti-Ludvigova km 0,00-2,28   Garums: 2,28 km 

Nr. 25 Urči-Kotāni-Korsikova km 0,00-2,43              Garums: 2,43 km 

Garums kopā: 4,71 km 

6. Nr. 23 Stupāni-Ludvigova-Korsikova km 3,41-4,56             Garums: 1,15 km 

7. Nr. 16 Kastīre-Šņepsti km 0,00-1,71               Garums: 1,71 km 

8. Nr. 28 Eisāgi-Antonišķi-Makuši km 3,25-7,9  Garums: 4,65 km 

Pavisam kopā: 17,14 km 

 

Silajāņu pagastā: 

1. Nr. 9 Kotlerova-Latviešu Balbārži km 0,00-2,50  Garums: 2,50 km 

Nr. 7 Antāni-Kotlerova km 1,20-2,10               Garums: 0,90 km  

Garums kopā: 3,40 km 

 

2. Nr. 4 Pušča-Jačmenišķi-Kotlerova km 0,99-4,39  Garums: 3,40 km 



3. Nr. 20 Markova-Ostrova km 0,00-3,33   Garums: 3,30 km 

Pavisam kopā: 10,10 km 
 

Riebiņu pagastā: 

1. Nr. 1 Riebiņi-Kalnacki km 0,00-3,42               Garums: 3,42 km 

2. Nr. 15 Opūgi-Runcavnieki km 0,00-0,70   Garums: 0,70 km* 

Nr. 15 Opūgi-Runcavnieki km 0,70-4,19   Garums: 3,49 km 

3. Nr. 6 Pieniņi-Medvednieki km 0,00-1,97   Garums: 1,97 km 

4. Nr. 36 Zabegi-Pušča km 0,00-2,75    Garums: 2,75 km 

5. Nr.14 Kokorieši-Mazie Orieši km 0,00-0,97              Garums: 0,97 km 

6. Nr. 11 Kokorieši-Lielie Rumpi km 0,00-2,17              Garums: 2,17 km 

7. Nr. 51 Riebiņi-Skangeļu kapi km 0,00-0,92              Garums: 0,92 km 

Pavisam kopā: 16,39 km 
 

Galēnu pagastā: 

1. Nr. 3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0,00-2,00             Garums: 2,00 km 

2. Nr. 6 Galēni-Priževoiti-Lomi km 0,00-2,10             Garums: 2,10 km 

3. Nr.16 Griblova-Apšu mājas km 0,00-1,20                        Garums: 1,20 km 

4. Nr. 1 Zeimuļi-Sondori km 0,00-2,53              Garums: 2,53 km 

5. Nr. 18 Maltas trūpi –Brišķi km 0,00 – 1,32              Garums: 1,32 km 

 

6. Nr. 13 Galēni-Zeimuļi km 0,00-1,12             Garums: 1,12 km 

Nr. 2 Bērzu iela km 0,00-0,67              Garums: 0,67 km  

Garums kopā: 1,79 km 

  

7. Nr. 8 Torņu iela km 0,00-0,58    Garums: 0,58 km 

8. Nr. 4 Marinski-Maltas Trūpi km 0,00-3,10              Garums: 3,10 km 

Pavisam kopā: 14.62 km 
Stabulnieku pagastā: 

1. Nr. 4 Stabulnieki-Pastari km 0,00-3,43   Garums: 3,43 km 

2. Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0,00-3,70   Garums: 3,70 km 

3. Nr. 11 Pastari km 0,00-3,57     Garums: 3,57 km 

4. Nr. 7 ''Krogs"-Bojāri km 0,00-1,61    Garums: 1,61 km 

Pavisam kopā: 12,31 km 
Sīļukalna pagastā: 

1. Nr. 18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 1,00-2,84  Garums: 1,84 km 

2. Nr. 16 Opolie-Salenieki-Upenieki km 0,00-2,95  Garums: 2,95 km 

 



3. Nr. 2 Vārtsalas-Ūdrīši km 0,00-1,20               Garums: 1,20 km 

Nr. 1 Seiļi-Ereļi km 0,00-1,78    Garums: 1,78 km 

Garums kopā: 2,98 km 

4. Nr. 22 Kassalieši-Lečeja km 0,00-1,93   Garums: 1,93 km 

5. Nr. 15 Vecsēta-Kapsēta-Opolie km 1,00-2,44  Garums: 1,44 km 

6. Nr. 21 Brokas-Meža Eriņi-Kassalieši km 2,73-4,56             Garums: 1,83 km 

7. Nr. 29 Kassalieši-Kassalieši km 0,00-0,26   Garums: 0,26 km 

8. Nr. 4 Sondori-Ičaunieki-Sīļukalns km 0,00-3,64  Garums: 3,64 km  

Pavisam kopā: 16,87 km 
 

1.1. Aktivitāte 

Riebiņu 

novada 

pašvaldības 

grants ceļu 

infrastruktūr

as pārbūve, 
lai veicinātu 

uzņēmējdarbī

bu un 

apdzīvotības 

saglabāšanos. 

1.89 milj. 180778 

EUR 

1.69 milj. - - Veikta pašvaldības ceļa 

klātnes 

pārbūve un izbūve 19 km. 

Piesaistītas investīcijas 

1.69 milj.EUR  

2016 2020 - 

 KOPĀ 1.89 milj. 180778 

EUR 

1.69 milj. - - - - - X 

 

 

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

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

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

N.p.k. Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un to 

rezultatīvie 

rādītāji(Radītās darba 

vietas- 

Piesaistītās investīcijas- 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha)- ) 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 



1.Vidēja termiņa prioritāte 

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

Riebiņu novada esošo ielu  un laukumu un pašvaldības autoceļu pārbūve 27.35 km garumā, uzlabos Riebiņu novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras 

kvalitāti, nodrošinās tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos:, Polkorona –Voveri , 3.7 

km, Pastari 3.57 km, ''Krogs"-Bojāri 1.61 km, Pieniņi – Medvednieki 1.97 km , Opolie-Salenieki-Upenieki 2.95 km, Lubāni-Spuldzeņi-Rušona 1,82 km, Šņepsti 

–Ludvikova 2.28 km, Urči –Kotāni – Korsikova 2.43 km, Lauku iela 0.68 km,  Zabegi – Pusča 4.24 km, Galēni-Priževoiti-Lomi 2.10 km pārbūve. 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Riebiņu novada uzņēmējiem nozīmīgas ceļu infrastruktūras attīstību. Rekonstruēt pašvaldības ielas, laukumus un  autoceļus 27.35 

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

veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos. 

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

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

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

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): piemājas s-ba Jānis Balodis, p/s Zenons Balodis, p/s Aloīda Čeiča, Z/s"Puduļi, p/s Monika Rubāne , p/s Sietiņš, 

p/s Avoti, z/s Senči, z/s Jumis -3, z/s Veiduļi, z/s Voveri, z/s Ceriņi,z/s Kalnu oši, z/s Dimanti, p/s Apses, , zs Maijas, A.Briška, J.Šņepsts, zs Viktorija, Sia 

Agrofirma Turība, SIA ”Aglonas serviss”, SIA”MancoEnergy Latgale”,I.Amosovs -,J.Korotkova,,A.Mihailovs, z/sZemzari, z/s Viktorija. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, nodomu protokolu slēgšana 

1.1. Aktivitāte 

Riebiņu novada 

esošo ielu  un 

laukumu un 

pašvaldības 

autoceļu 

pārbūve 

1 260983,71 189147,55 1 071 836,15 - - degradēto teritoriju 

samazinājums 27.35 km 

/3,5 ha 

Radītas 20 darba vietas, 

piesaistītās investīcijas 

1 071 836,15 EUR.   

01.07.2016. 36 mēneši Preiļu novada 

dome 

 KOPĀ         X 

2. Projekta ideja: Aktīvās lauku atpūtas un ūdenstūrisma rekreācijas centra izveide Riebiņu novadā, Rušonas pagastā –  

Projekta idejas pamatojums: Izveidot kompleksu centrs, kurā tiks piedāvāti dažādi aktīvās lauku atpūtas pasākumi un piedāvāti ūdenstūrisma pakalpojumi.  
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības projekts 

Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta rezultātā tiks izveidota jauna moderna infrastruktūra Riebiņu novada Rušonas pagastā komercdarbības attīstībai, privāto 

investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.     

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): , SIA ”Edene LS“, SIA “Rušonas muiža”, z/s Silmalas, u.c. 
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, nodomu protokolu slēgšana. 

 

2.1. Aktivitāte Aktīvās 

lauku atpūtas un 

ūdenstūrisma 

rekreācijas centra 

izveide Riebiņu 

400000,00 60 000,00 340 000,00   Radītas 5 darba vietas, 

Degradēto teritoriju 

samazinājums (ha) – 3.00, 

piesaistītās investīcijas 

340 000.00 EUR. 

01.08.2016. 36 mēneši Preiļu novada 

dome 



novadā, Rušonas 

pagastā 

 KOPĀ         X 

 

LEADER projekti pašvaldībā 2016. gadā: 

Gaismas, skaņas, video pārraides un specefektu aparatūras iegāde un uzstādīšana Riebiņu novada KC kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanai  - 

līdzfinansējums 5000 EUR 

Informācijas stendu, norādes zīmju izvietošana Riebiņu novadā – apkārtējās vides pievilcības palielināšanai- līdzfinansējums 5000 EUR 

Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Riebiņu novada iedzīvotājiem – mobilā auto iegāde ar pieejamību personām ar 

kustību traucējumiem – līdzfinansējums 10000 EUR 

Eiropa pilsoņiem:  2 sadarbības projekti – līdzfinansējums 3000 EUR 

Vivre ensemble (Dzīvot kopā) Francija- COMUNE CHATILLON SUR INDRE 

Young Civic Participation & Volunteering (Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un brīvprātīgais darbs) Itālija – COMUNE DI LIBERI 

Citi projekti 

Zivju fonds- zivju mazuļu ielaišana Rušonas, Salmeja un Kaučera ezeros – līdzfinansējums 5000 EUR 

Valsts Kultūrkapitāla fonds - Profesionālās mākslas pieejamība reģionos- līdzfinansējums 1500 EUR 

Muzeju projekti M. Binduka – līdzfinansējums 800 EUR 

Latgales NVO fonds – Starpkultūru dialogs - Mākslas plenērs  - 2000 EUR 

Meža dienas 2016. gadā – līdzfinansējums 500 EUR 

 

 

Riebiņu novada domes 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja         Inese Reitāle 


