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IEVADS 

Riebiņu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar perspektīvu uz 12 

gadiem - līdz 2020.gadam. 

Teritorijas plānojums ir Riebiņu novada domes attīstības un zemes 

izmantošanas politikas dokuments turpmākai novada attīstībai. Plānojuma 

pamatuzdevums ir noteikt novada teritorijas atļauto izmantošanu un šīs 

izmantošanas ierobežojumus, kā arī norādīt noteiktiem mērķiem paredzētās 

teritorijas.  

Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, 

kā arī, uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu 

pārdalīšanu, būvniecību, tai skaitā esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un 

restaurāciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas 

labiekārtošanu, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu 

saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā. 

Ar MK noteikumiem Nr.926 “Noteikumi par Preiļu rajona Riebiņu 

novada izveidošanu” (spēkā esoši no 25.11.2004.) ir izveidots Riebiņu novads. 

Šie noteikumi nosaka, ka: 

1. Noteikumi nosaka, ka tiek apvienoti Preiļu rajona Galēnu pagasts, 

Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, 

Stabulnieku pagasts un izveidots Preiļu rajona Riebiņu novads. 

2. Preiļu rajona Riebiņu novada administratīvo robežu attiecīgajos 

plāna kartogrāfiskajos materiālos iezīmē Valsts zemes dienests. 

Riebiņu novada teritorijas plānojumā ietilpst: 

o Kartogrāfiskais materiāls mērogā 1:10000, kas sagatavots pamatojoties 

uz VZD Latgales reģionālās nodaļas sniegtās kartogrāfiskās 

informācijas, atbilstoši vienkāršotās valsts topogrāfiskās kartes 

saturam un specifikācijai; 



o Teksta daļas (paskaidrojuma raksta), kas sniedz vispārīgu informāciju, 

teritorijas pašreizējās izmantošanas raksturojumu un teritorijas 

plānotās (atļautās) izmantošanas mērķus un nosacījumus. 

o Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

o Pārskata par pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 

Tekstuālās daļas sagatavošanai izmantota pašvaldībā esošā informācija, 

statistikas dati un valsts iestāžu informācija, kā arī novada pagasta teritoriju 

skarošu plašāka mēroga plānošanas dokumentu, projektu un izpētes darbu 

materiāli, pašvaldības un rajona iestāžu speciālistu sniegtā informācija. 

Teritorijas plānojuma izstrādē iesaistīti novada būvvaldes speciālists, uzņēmēji, 

nevalstisko organizāciju pārstāvji, iedzīvotāji un konsultanti. 

Plānojums sagatavots saskaņā ar likumu “Teritorijas plānošanas likums” 

(12.06.2002.), MK noteikumiem Nr.883 „Vietējas pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi”, pamatojoties uz Riebiņu novada domes 11.03.2005. 

lēmumu Nr.7 &9 „Par Riebiņu novada teritorijas plānojuma un attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu” un valsts institūciju informāciju un 

nosacījumiem. 



PLĀNOJUMA PIELIETOJUMS 
 

Riebiņu novada teritorijas plānojums ir tiesisks pamats novada teritorijas 

izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas atļauto (plānoto) 

izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. 

Teritorijas plānojums pašvaldībai ir tiesisks pamats pieņemot turpmākos 

lēmumus par teritorijas izmantošanu un arī pamatojums projektu realizācijai, 

investīciju piesaistīšanai. 

Teritorijas plānojums iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem, uzņēmējiem ir 

garantijas un iespējas savu projektu realizācijai. 

Teritorijas plānojums visiem interesentiem kalpo kā informācija par 

Riebiņu novada teritoriju un tās turpmāko attīstību. 



PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATPRINCIPI UN MĒRĶI 

Riebiņu novada teritorijas plānojums izstrādāts, balstoties uz sekojošiem 
teritorijas attīstības un plānošanas pamatprincipiem: 

o Ilgtspējības princips, kas nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm 
kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, 
cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras 
mantojuma attīstību un saglabāšanu; 

o Interešu saskaņotības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojumu 
izstrādā saskaņā ar citiem teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā 
saskaņo valsts, plānošanas reģionu, pašvaldību un privātās intereses; 

o Daudzveidības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma 
izstrādē tiek ņemta vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo 
resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība; 

o Konkurences princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums rada 
vienlīdzīgus priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai; 

o Nepārtrauktības un pēctecības princips, kas nodrošina, ka izstrādājot 
jauno teritorijas plānojumu, tiek saglabātas tās teritorijas plānojuma 
daļas, kas ir spēkā esošas un kurām nav mainījies plānojuma 
pamatojums 

o Atklātības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts, iesaistot sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu 
pieņemšanas atklātumu. 

Riebiņu novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir veicināt teritorijas 
atpazīstamību un paaugstināt interesi par teritoriju esošo un potenciālo uzņēmēju acīs, 
veicināt teritorijas attīstību un veidot pievilcīgu investīciju vidi, kā arī nodrošināt 
kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem. 

 
Riebiņu novada attīstības prioritārie virzieni 
Novada attīstības prioritārie virzieni kalpo kā vadlīnijas pašvaldības darbā, lai 
sekmētu pašvaldības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
Novada attīstības politika ir vērsta uz pašvaldības potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu, 
stiprinot pašvaldības lomu un vietu gan Preiļu rajonā, gan Latgales reģionā. 

� Konkurētspējīga tautsaimniecība, daudzveidīga un aktīva uzņēmējdarbība 

� Tehniskās infrastruktūras un ceļu infrastruktūras attīstība 
 

� Progresīvas un pieejamas izglītības, kultūras un sporta veicināšana  

� Efektīvas pārvaldes sistēmas ieviešana  

� Sociālās infrastruktūras un kvalitatīvu pakalpojumu attīstība  

� Tūrisma veicināšana novadā un tā infrastruktūras uzlabošana  

� Augstas vides kvalitātes nodrošināšana 1 
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RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS REDZĒJUMS 
2020.GADĀ 

Riebiņu novada ģeogrāfiskais izvietojums ir Latvijas dienvidaustrumos– 

Latgales reģionā. Riebiņu novadu atpazīs kā vietu ar sakārtotu vidi un izglītības, 

kultūras, sporta, tūrisma centru. 

Riebiņu novada lepnums ir ainaviskās bagātības un kultūrvēsturiskais 

mantojums. Sakārtotā vide, vienotā lauku teritoriju apsaimniekošana, klusās dabas 

zonas, tūrisma objektu tīkls piesaistīs arvien vairāk tūristus no visas Latvijas un 

ārvalstīm. Riebiņu novada tūrisma aktivitātes atšķirsies no citiem Latvijas reģioniem 

ar savu vienreizību un neskarto dabu. 

Ekoloģiski tīro ražotņu un pakalpojumu attīstīšana, kā arī citu 

uzņēmējdarbības nozaru attīstība nodrošinās jauniešu atgriešanos Riebiņu novadā. 

Riebiņu novads ir ar vēsturisko mantojumu un tradīcijām bagāts novads, kura 

vide tiek veidota saskaņā ar ainavas un tradicionālās arhitektūras īpatnībām un ir 

atbilstoši 21. gadsimta prasībām. 

Riebiņu novada iedzīvotāji ir sabiedriski aktīvi, spēj patstāvīgi saskatīt un 

lietpratīgi risināt dzīves problēmas, apzinās piederību ģimenei, tautai un Latvijas 

valstij, atbild to priekšā par savu un līdzcilvēku rīcību, ir brīvi un toleranti kā 

uzskatos, tā arī uzvedībā. Riebiņu novada iedzīvotāji ir sava novada patrioti. 

Riebiņu novads ir dinamisks un konkurētspējīgs ar citiem Latvijas novadiem. 

Valsts politika ir labvēlīga uzņēmējdarbības attīstībai un novada ekonomiskajai 

izaugsmei. Vides, dzīvošanas un darba apstākļi Riebiņu novadā ir līdzvērtīgi citiem 

Latvijas novadiem. Riebiņu novadā ir attīstīta ražojošā sfēra – kokapstrādes, kūdras 

ieguves un pārstrādes, koksnes pārstrādes, būvmateriālu ražotnes eksportē preces uz 

ārvalstīm un apgādā vietējo tirgu. Pārtikas ražotāji un lauksaimniecības produktu 

pārstrādātāji izmanto apkārtējo zemnieku saimniecību produkciju un realizē 

pakalpojumus plašā tirgu. 

Tirdzniecības, sakaru, transporta, sadzīves un citu pakalpojumu kvalitāte 

apmierina uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzības.  

Riebiņu novada iedzīvotāji jebkurā vecumā ir motivēti paaugstināt savu 

izglītības līmeni. Tam tiek piedāvātas visplašākās iespējas. Rajona centrā – Preiļos 

izveidota funkcionēt spējīga sistēma izglītības un jaunatnes ilgtermiņa politikas 

īstenošanai. 



  

Riebiņu novada iedzīvotājiem ir plašas iespējas dažādu līmeņu izglītības 

iegūšanai un pilnveidošanai, pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai un atpūtai, ir 

pieejami visi nepieciešamie pakalpojumi un informācija. Riebiņu novads ir dzīvošanai 

pievilcīgs pagasts ar augstu vides kvalitāti. 

Riebiņu novadā iedzīvotāji  ir izglītoti, darbīgi, sabiedriski aktīvi cilvēki, ar 

vēlmi pēc mākslinieciski augstvērtīgas un vispusīgas kultūras, izklaides, atpūtas.  

Riebiņu novads ir novads, kurā īpaša uzmanība tiek veltīta vides kvalitātei. 

Katra paaudze apzinās savu atbildību par vidi, kurā dzīvo paši un kurā dzīvos 

nākamās paaudzes.      

Liela vērība tiek veltīta ekosistēmu un tām piemītošās bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai. Riebiņu novada vide ir pievilcīga gan novadniekiem, gan 

novada viesiem.    

Riebiņu novadam izaugsmes un stabilas attīstības pamats ir stabila un droša 

ģimene. Ģimenei labvēlīga sociāli ekonomiskā un psiholoģiskā vide sekmē esošo 

ģimeņu paplašināšanos un jaunu veidošanos. Ģimenēs valda noturīgas, harmoniskas 

savstarpējās attiecības. 

Riebiņu novada attīstība notiek vienmērīgi. Lai arī statistikas dati liecina par to, ka 

mirstība pārsniedz dzimstību, gribētos ticēt, ka šis process apstāsies esošajā līmenī un 

demogrāfiskā situācija novadā uzlabosies. 

Demogrāfiskā situācija liecina par iedzīvotāju drošību un ticību attiecībā uz savu, 

ģimenes un savu bērnu nākotni, kā arī par spēju nodrošināt normālus dzīves un 

personības attīstības apstākļus. 

Veselības aprūpe ir kvalitatīva, pieejama katram iedzīvotājam, neatkarīgi no 

sociālā stāvokļa un ienākumu līmeņa. Iedzīvotāji ir ieinteresēti un atbildīgi par savu 

veselību. Fiziskās aktivitātes ir katra iedzīvotāja ikdienas sastāvdaļa. Riebiņu novadā 

ir veselīga vide, un iedzīvotāji lieto kvalitatīvu pārtiku.  

Riebiņu novada iedzīvotāji ir ieinteresēti savas veselības saglabāšanā un 

izglītoti veselības jautājumos. 2                        
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1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts 

1.1. Novada teritorijas īss raksturojums 

2004.gada 16.novembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu par Riebiņu novada 

izveidošanu, kurā ietilpst Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu 

pagasts, Sīļukalna pagasts un Stabulnieku pagasts. 

Galēnu pagasts: 
Platība: 
8137,7 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 4845,6 ha (meliorēta – 
2916,6ha), meži – 2112.9 ha, ūdeņi – 171.7ha (uz 01.01.2008.) 
Iedzīvotāju skaits 1019 (uz 01.01.2008.). Apdzīvojuma blīvums – 13(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Galēni, Lomi 
 
Riebiņu pagasts: 
Platība: 
11008,6 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 6717,4 ha (meliorēta – 
4556,2ha), meži – 2670,4 ha, ūdeņi – 205,6 ha (uz 01.01.2008.) 
Iedzīvotāju skaits 1587 (uz 01.01.2008). Apdzīvojuma blīvums – 14(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Riebiņi, Pieniņi 
 
Rušonas pagasts: 
Platība: 
20583,7 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 6665,9 ha (meliorēta – 
1807,8ha), meži – 8150,5 ha, ūdeņi – 3413,2 ha (uz 01.01.2008.) 
Iedzīvotāju skaits 1811(uz 01.01.2008.). Apdzīvojuma blīvums – 9(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Kastīre, Aglonas stacija, Gaiļmuiža 
 
Silajāņu pagasts: 
Platība: 
7051,9 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 3742,6 ha (meliorēta – 
1912,4ha), meži – 2421,2 ha, ūdeņi – 132,5 ha (uz 01.01.2008.) 
Iedzīvotāju skaits 540(uz 01.01.2008.). Apdzīvojuma blīvums – 8(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Silajāņi, Rozaļina 
 
Sīļukalna pagasts: 
Platība: 
9457,1 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 3966,5 ha (meliorēta – 
2168,3ha), meži – 3184,8 ha, ūdeņi – 238,8 ha (uz 01.01.2008.) 
Iedzīvotāju skaits 686(uz 01.01.2008. ). Apdzīvojuma blīvums – 7(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Sīļukalns 
 
 



Stabulnieku pagasts: 
Platība: 
6736,4 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 4356,7 ha (meliorēta – 
2869,1ha), meži – 1651,3 ha, ūdeņi – 170,3 ha (uz 01.01.2008.) 
Iedzīvotāju skaits 957(uz 01.01.2008.). Apdzīvojuma blīvums – 14(cilv/km2) 
Lielākās apdzīvotās vietas: 
Stabulnieki, Polkorona 
 
Riebiņu novads ir tipiska lauku teritorija, kura ir izveidojusies apvienojoties sešām 

lauku pašvaldībām. 

Riebiņu novadā labi izveidota infrastruktūra: ir dzelzceļš, labs autoceļu sazarojums, 

skolas, pirmsskolas iestādes, bibliotēkas, kultūras nami, veikali, ģimenes ārstu 

prakses, aptiekas, auto servisi u.c. 

1.2. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi 
 

Sociālā infrastruktūra veidojusies kā teritorijas apdzīvojuma sastāvdaļa un 
sociālās infrastruktūras objektu izvietojumu teritorijā nosaka pieprasījums pēc 
attiecīgā veida pakalpojumiem, kas cieši saistīts ar iedzīvotāju skaitu, to 
vecumstruktūru, kā arī ar pastāvošo apdzīvoto vietu īpašībām. Sociālekonomiskie 
pakalpojumi (izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, mazumtirdzniecības, 
sabiedriskās ēdināšanas u.c.) galvenokārt koncentrējušies novada pagastu 
administratīvajos centros. 
 
Izglītība 

Riebiņu novada dome noteikusi izglītības sfēru kā vienu no prioritātēm un ir 
izvirzīts nosacījums, nodrošināt kvalitatīvu un visiem bērniem pieejamu izglītību. 
Riebiņu novada teritorijā patreiz darbojas 7 izglītības iestādes. Pirmsskolas vecuma 
bērniem tiek nodrošinātas apmācības visās Riebiņu novada teritoriālajās vienībās, ir 
izveidotas atsevišķas grupiņas pie skolām. Rušonas un Riebiņu pagastā darbojas 
pirmsskolas izglītības iestādes atsevišķi. Riebiņu pagastā ir iespēja apgūt vidējo 
izglītību. 
Novads nodrošina arī skolēnu pārvadājumus – Sīļukalna, Stabulnieku un Rušonas 
pagastos ir iegādāti autobusi skolēnu pārvadājumiem, bet Galēnu, Riebiņu un Silajāņu 
pagasta bērni galvenokārt mācību iestādēs nokļūst ar sabiedrisko transportu. 
Zemās dzimstības dēļ vairākās mācību iestādēs ir problēmas ar klašu komplektāciju, 
kā rezultātā tiek veidotas apvienotās klases Silajāņu un Gailīšu pamatskolā, kas 
turpmāk varētu negatīvi ietekmēt mācību kvalitāti 

 
Riebiņu pagasta teritorijā darbojas Riebiņu vidusskola, kurā mācības notiek 

gan krievu, gan latviešu valodā. 
2007./2008.māc.g. Riebiņu vidusskolā mācās 205 skolēni, no kuriem 86 

skolēni ir no citām pašvaldībām (Saunas un Preiļu u.c.). Riebiņu vidusskola paredzēta 
240 vietām. Riebiņu vidusskolai ir arī tās priekšrocības, ka skolai ir plaša sporta zāle, 
kurā notiek daudz ne tikai skolēnu sacensību, bet arī dažādi pieaugušo volejbola un 
basketbola turnīri rajona mērogā. Vidusskolā strādā 32 pedagogi. 2003.gadā tika 
veikta skolas katlu mājas renovācija, kas ļauj skolai nodrošināt kvalitatīvu siltuma 
padevi un kontroli. Riebiņu vidusskolai ir arī internāts 30 vietām, kas nodrošina citu 



pašvaldību bērniem palikšanas iespējas. Riebiņu pagastā darbojas pirmsskolas 
izglītības iestāde 60 vietām, kuras iespējams paplašināt atjaunojot brīvās telpas 
iestādē. 

Rušonas pagastā ir divas pamatskolas - Rušonas un Gailīšu pamatskola, kā arī 
divas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atrodas pamatskolu telpās. 

Kopā Rušonas pagasta izglītības iestādes apmeklē 182 skolēni, pārējie 
apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes. Rušonas pamatskolā mācās 104 skolēni un 
30 bērni pirmsskolas izglītības iestādē. Gailīšu pamatskolā mācās 48 skolēni. Gailīšu 
pamatskolā ir veikta klašu apvienošana, sakarā ar to, ka nav iespējams nokomplektēt 
klases. Rušonas pamatskolai 2002.gadā tika uzbūvēta jauna piebūve, kura atrisināja 
telpu trūkuma problēmas. Rušonas pamatskolai, pateicoties papildus līdzekļu 
piesaistei, 2001. gadā tika uzcelta jauna sporta zāle.  

Sīļukalna pagastā ir viena pamatskola, kuru apmeklē 76 skolēni, no kuriem 13 
skolēni ir pirmsskolas grupiņas audzēkņi. Šī pirmsskolas klasīte veidota sakarā ar to, 
ka Sīļukalnā atsevišķi nav izveidota pirmsskolas izglītības iestāde. Mūzikas skolu 
bērni apmeklē gan Varakļānu pilsētā vai Preiļos. Sporta zāles Sīļukalna pamatskolai 
nav.   

Stabulnieku pagastā ir viena - Dravnieku pamatskola, kuru apmeklē 127 
skolēni, kur 10 skolēni ir no citām pašvaldībām. 36 pašvaldības skolēni apmeklē 
mācību iestādes citās pašvaldībās. 
Pie Dravnieku pamatskolas darbojas arī pirmsskolas izglītības iestāde ar 16 
pirmsskolniekiem. 

Galēnu pagastā ir viena pamatskola, kuru apmeklē 121 skolēni, no kuriem 23 
skolēni ir pirmsskolas grupiņas audzēkņi. 2005. gadā Galēnu pamatskolai tika uzcelta 
sporta zāle ar plašām telpām gan basketbola un volejbola spēlēm, kā arī trenažieru 
zāles. 52 Galēnu pašvaldības bērni apmeklē citu pašvaldību mācību iestādes 
(vidusskolas, arodskolas, augstākās mācību iestādes). 

Silajāņu pagastā darbojas viena pamatskola ar 76 skolēniem. Skolā darbojas 
arī pirmsskolnieku klasīte, kuru apmeklē ne tikai 5gadnieki, bet arī jaunāki bērni. 
Silajāņu pamatskolā ir grūtības ar klašu nokomplektēšanu, kā rezultātā notiek klašu 
apvienošana ( negatīva iezīme - zūd mācību kvalitāte). Silajāņu pagasta 23 bērni 
apmeklē Riebiņu vidusskolu.  
 
Kultūras un reliģijas iestādes 
 
Riebiņu novada kultūras iestādēm ir jāsekmē novada iedzīvotāju nepieciešamību pēc 
mūsdienīgas kultūras pieejamības, nodrošinot saturīgu audzinošo, izglītojošo procesu. 
Pašvaldība sekmē sadarbību starp dažādu kultūras jomu pārstāvjiem. Riebiņu novada 
visām iedzīvotāju grupām ir iespēja apmeklēt kultūras, sporta un izklaides pasākumus 
pēc savām interesēm, un vienlīdzīgas iespējas ir nodrošinātas gan jauniešiem, 
bērniem, gan vecāka gadu gājuma cilvēkiem. Katrai vecuma grupai interesē noteikti 
kultūras pasākumi - tie ir valsts svētki, izstādes, mūzikas koncerti, masu- atpūtas un 
izklaides pasākumi, u.c.  
           Pašvaldība katru gadu plāno un atvēl finansējumu radošiem pasākumiem, kuri 
tiek organizēti kultūras namos, bibliotēkās. Dotētas tiek teātru izrādes, koncerti, jo 
iedzīvotāju maksātspēja ne vienmēr atbilst piedāvāto projektu izmaksām. 

Kultūras nami veicina kultūrzinību apguvi vispārējās izglītības ciklā un 
nodrošina cilvēkiem iespēju pašizteikties un apliecināties tajā jomā, kurā viņš to vēlas. 
Novadā ir 5 kultūras un 2 tautas nami, kuros darbojas daudz pašdarbnieku kolektīvi, 
kas kopj kultūras un tautas mākslas tradīcijas un bagātina kultūrvidi Riebiņu novadā. 



Bibliotēkas 
 

Riebiņu novada iedzīvotājiem ir pieejamas 9 bibliotēkas. Bibliotēkas sniedz 
iedzīvotājiem informācijas, izglītības un kultūras pakalpojumus. Bibliotēkas aktīvi 
iesaistās kultūras dzīvē, organizējot grāmatu un lasīšanu popularizējošus pasākumus, 
seminārus, grāmatu izstādes. Bibliotēkas tiek finansētas no pašvaldības budžeta. 
Bibliotēkas veidojas par mūsdienīgiem informācijas centriem, kas nodrošina 
iedzīvotājiem piekļuvi internetam, kā arī Latvijas un pasaules datu bāzēm (NAISS, 
LURSOFT, LETONIKA).  

Publiski pieejamie interneta punkti Riebiņu novada bibliotēkās: 
 Rušonas pagasta bibliotēkās - Gaiļmuižā, Kastīrē, Aglonas Stacijā, Silajāņu 

pagasta bibliotēkās Silajāņos un Kotļerovā, Stabulnieku, Sīļukalna, Galēnu, Riebiņu 
bibliotēkās. Turpinoties bibliotēku darba automatizācijas procesiem bibliotēku 
informācijas sistēmā tiek veidots elektroniskais katalogs un datu bāzes par novada 
vēsturi, ievērojamiem notikumiem un personībām.  

Tā kā bibliotēku attīstības iespējas ierobežo telpu neatbilstība, jādomā par 
mūsdienīgu bibliotēku projektu izstrādi un īstenošanu. Daudzām bibliotēkām ir 
nepieciešami telpu remonti, jo telpas ir drausmīgā stāvoklī. Bibliotēkas pakalpojumus 
jāpadara pieejamas arī cilvēkiem ar īpašam vajadzībām. 
 Bibliotēku prioritāte ir nodrošināt sabiedrības mūžizglītības procesu, 
komplektējot jaunāko nozaru, studijām nepieciešamo literatūru, latviešu 
oriģinālliteratūru un citu saistošu lasāmvielu. Ir pieauguši līdzekļi jauno grāmatu 
iegādei, radusies iespēja atjaunot grāmatu fondu, dažādot periodisko izdevumu klāstu, 
tādejādi apmierināt lasītāja vēlmi pēc jaunākās literatūras un preses izdevumiem. 
Tabulā ir apkopoti dati par Riebiņu novada bibliotēku grāmatu fondiem, bibliotēku 
apmeklētību. 

1.tabula 
Riebiņu novada bibliotēku grāmatu fonds un apmeklētība 2005. - 2007.g. 

Teritoriālā 
vienība 

Grāmatu 
fonds 

2005.g. 

Apmeklējumi 
2005.g. 

Grāmatu 
fonds 

2006.g. 

Apmeklējumi 
2006.g. 

Grāmatu 
fonds 
2007.g 

Apmeklējumi 
2007.g. 

Silajāņi 9928 704 9937 1062 9914 1125 
Sīļukalns 6973 1709 6365 1688 6210 1648 
Stabulnieki 14064 4627 13678 5867 13413 6858 
Galēni 11332 1515 10649 1953 10053 3097 
Riebiņi 19501 11264 20036 14256 17879 13071 
Rušona 11407 3407 11504 4361 11440 3675 

Kopā 73205 23226 72169 29187 68909 29474 
 

Izglītības iestādes, bibliotēkas, kultūras un tautas nami, kā arī primārās veselības 
aprūpes iestādes ir pieejamas visos Riebiņu novada pagastu centros. 
Riebiņu novadā par prioritāti ir izvirzīta izglītība, visās pagastu teritoriālajās vienības 
ir saglabātas skolas. 

  
Novada teritorijā ir 4 katoļu baznīcas: Riebiņu Sv. Franciska katoļu baznīca, Pieniņu 
Sv. Jezus Sirds katoļu baznīca, Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca, 
Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca. 



 
 
1.attēls Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīca 
 
Novadā ir 6 vecticībnieku lūgšanu nami : Lomu vecticībnieku lūgšanu nams, 
Makarovkas vecticībnieku lūgšanu nams, Tišas vecticībnieku lūgšanu nams, Skangeļu 
vecticībnieku lūgšanu nams, Kostigu vecticībnieku lūgšanu nams, Vilciņu 
vecticībnieku lūgšanu nams. Kā arī Riebiņu Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca Riebiņu 
pagasta teritorijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.attēls Skangeļu vecticībnieku lūgšanu nams 
 
Veselības aizsardzība un sociālā palīdzība 
 
Riebiņu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta sociālā aprūpe institūcijās:  

1. sociālā māja „Rudenāji” - Galēnu pagastā; 
2. diennakts sociālās aprūpes centrs „Rušona”- Rušonas pagastā; 
3. mājas aprūpe- ja persona pamatotu, objektīvu iemeslu dēļ nevēlas saņemt 

sociālo aprūpi institūcijā. 
 
 Sociālā māja „Rudenāji” 
 

Veco ļaužu sociālā māja „Rudenāji” ir Galēnu pagasta pašvaldības un SO 
„Mozaīka” sadarbības rezultātā iekārtota dzīvojamā māja ar mērķi nodrošināt 



dzīvojamo platību, sniegt komunālos pakalpojumus un sociālo aprūpi gados veciem 
cilvēkiem un invalīdiem. 
 Sociālajā mājā paredzētas 12 vietas. 2008. gada augustā sociālajā mājā bija 9 
iemītnieki. 
 

Sociālās aprūpes centrs “Rušona” 

Nevalstiskā sabiedrība Rušonas pagastā sieviešu klubs “Anemone”, atbilstoši 
saviem mērķiem un uzdevumiem , 2003. gada nogalē dibināja jaunu uzņēmumu – 
Sociālās aprūpes centru “Rušona”, kurš tika izveidots pateicoties projekta 
”Sociālās aprūpes centru “Rušona” izveide” atbalstam. Uzņēmumā tiek veikti 
sociālās aprūpes pakalpojumi, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību 
apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma un funkcionālo 
traucējumu dēļ. Pašlaik aprūpes centrā ir 23 aprūpējamās personas, ir plānots 
paplašināt aprūpes centra telpas, tāpēc tiek remontētas telpas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.attēls Sociālās aprūpes centrs „Rušona” 

Aprūpe mājās 
 

 Personu sociālā aprūpe mājās ir praktisku pakalpojumu komplekss mājās, 
personām, kuras pašas nevar sevi aprūpēt. Pašvaldība slēdz līgumu ar fiziskām 
personām par noteiktu aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu. 
 Tiesības uz patstāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas vecuma, garīgās 
attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un 
savu personisko aprūpi pašu spēkiem un personām slimošanas gadījumā vai 
atveseļošanās perioda laikā, arī pagaidu palīdzība, ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē 
bērnu vai pieaugušo personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem. 
 Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu veic sociālie aprūpētāji, sociālā 
aprūpētāja darba apjomu nosaka, ņemot vērā personai sniedzamo aprūpes mājās 
pakalpojumu apjomu. 
 Riebiņu novadā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek sniegta 
maksimāli tuvu dzīvesvietai, nodrošinot novada apvienojošos pagastos sociālā 



darbiniek pieejamību, kas sniedz personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos 
pakalpojumus. 

Uzņēmējdarbība  
  

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešams ieviest stratēģisku pieeju inovācijām, 
attīstīt sadarbību starp uzņēmumiem savstarpēji un apmācību iestādēm .  

Pašvaldībā, iesaistot vietējos uzņēmējus un arī mācību iestādes, ir izveidojusies 
spēcīga komanda, kas vēlas aktīvi darboties, apgūt arvien jaunas zināšanas un 
iemaņas, lai redzētu savu novadu spēcīgu un konkurētspējīgu. Šie cilvēki daudz mācās 
un strādā savu zināšanu papildināšanā, projektu sagatavošanas un vadības attīstībā. 

Pašlaik lielākie uzņēmumi novadā ir: 

� SIA “Angro” lobīto taras dēlīšu ražošana, eksports uz Eiropu. Vietējam tirgum 
gatavo kastes augļiem, dārzeņiem, zivīm, sēnēm.  

� SIA “Remontnieks’’ minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecība, 
akmeņogļu, būvmateriālu tirdzniecība, autotransporta pakalpojumi, lopbarības 
graudu malšana, noliktavas pakalpojumi.  

� SIA „ALBERTS GS” – dolomīta ieguve karjerā „Sīļukalns - 2”. 
� Z/S “Kļavas “ – nodarbojas ar kokogļu ražotni, izejmateriāli ir koksnes un 

kokmateriālu  nomaļi, bezatkritumu ražošana.  
� Z/S “Martinovi” izgatavo visu sezonu ekipāžas zirgam, jauniešu izklaides 

laivas – 6 cilv., divriteņu ratus. Veic dažādus projektus pēc individuāliem 
pasūtījumiem, izgatavo stendus, dīzeļu regulētājus , piedāvā javas maisītājus 
30 l (pašizgudrojums).  

� SIA “Pārsla - 2” nodarbojas ar ogu, dārzeņu, sēņu pārstrādi, konservēšanu un 
uzglabāšanu. Pieder Preiļu rajonā lielākās saldētavas un glabātavas. 

� IU “3 vītolu staļļi” nodarbojas ar šķirnes zirgu audzēšanu. Zirgu izjādes 
pakalpojumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.attēls IU “3 vītolu staļļi” 

� IU „Salang” nodarbojas ar traktortehnikas servisa pakalpojumiem. 
� SIA „Kontakts” – kokzāģētava un veikals. 
� SIA „Vicars” nodarbojas ar automašīnu remontu un lietotu automašīnu 

tirdzniecību. 



� SIA „Zabegi” – sadzīves atkritumu apsaimniekošana. 
� SIA „Dārznieks - 96” – stādu, puķu audzēšana siltumnīcās. 
� SIA „Latraps” -  lauksaimniecības tehnikas veikals, tehnikas remonts. 
� SIA „Everss V” – kokapstrāde, kokzāģētava. 
� SIA agrofirma “Turība” nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, 

piena lopkopību.  
� SIA „Kantoris 03” – atpūtas komplekss „Vīru kaprīze” un atpūtas bāze 

„Līdumnieki”. 
Novada uzņēmēji ir specializējušies un raduši pašapliecināšanās iespējas dažādās 

uzņēmējdarbības jomās. 

Viena no populārākajām uzņēmējdarbības jomām Riebiņu novadā ir tūrisms. 
Tūrisms ietekmē ikvienas sabiedrības sociālo, kultūras un ekonomisko dzīvi, savukārt, 
minētās sfēras ietekmē tūrisma attīstību. 
Riebiņu novads ir tūrisma attīstības iespējām bagāts, jo novadā ir resursi jaunu 
tūrisma produktu izveidei, esošo apzināšanai un to konkurētspējas palielināšanai. 
Atpūtas vietas ir ierīkotas Rušonas, Zolvas, Bicānu un Kategrades ezeru krastos. 
Eikšas ezera krastā jau vairākus gadus sekmīgi darbojas ūdensslēpošanas bāze un 
dārzkopības sabiedrība. Riebiņu novada teritorijā atrodas 31 ezers, kas arī ir tūrisma 
attīstības potenciāls.  

Riebiņu novads ņemot vērā tā ģeogrāfisko atrašanās vietu un interesanto 
vēsturi, ir labs tūrisma attīstības potenciāls, kas pilnībā netiek izmantots. Pašreiz 
nozares attīstību kavē informācijas nepietiekamība potenciālajiem tūristiem Latvijā un 
ārzemēs, zems tūrisma produkta konkurētspējas līmenis, nekvalitatīva tūrisma 
infrastruktūra, tūrisma pakalpojumu sniedzēju nepietiekama izglītība, it īpaši 
mārketingā, un ieinteresētības trūkums.3(sīkāks izklāsts par uzņēmējdarbību attīstības 
programmā) 

1.3. Dabas raksturojums 

1.3.1.Klimatiskie apstākļi 

 
To raksturo ilggadējs laika apstākļu kopums, ko nosaka saules radiācijas 

pieplūde un patēriņš, mitruma apmaiņa un atmosfēras cirkulācija. Saules radiācijas 

bilances rādītāji mainās no fizioģeogrāfiskajiem apstākļiem, kas rada atšķirīgus 

lokālos mikroklimatus. 

Latvijā dienas garums decembrī ir 6 – 7 stundas, jūnijā 17 – 18 stundas.  

Preiļu rajons atrodas mērenās joslas mežu zonā. Mērenajā joslā ir vērojams gada 

sezonu cikls (ziema, pavasaris, vasara, rudens), ko rada saules radiācijas pieplūdes 

izmaiņas.  

                                                
3 Riebiņu novada attīstības programma  



Klimatu ietekmē mērenai joslai raksturīgās Rietumu vēju nestās Atlantijas okeāna 

gaisa masas, kuras vasarā rada vēsu un mitru laiku, bet ziemā tās mazina aukstumu un 

rada atkušņus. Šo gaisa masu pastiprināta ietekme ir februārī, jūlijā un oktobrī.  

No decembra līdz janvārim un no aprīļa līdz jūnijam ir anticiklonāls raksturs. To 

ietekmē gaisa masas, ko atnes Austrumu vēji, vasarā tie dod siltumu, ziemā - 

aukstumu.  

Arktiskais jūras gaiss ieplūst ar ZR vējiem, kas pavasarī un rudenī atnes lietusgāzes, 

sniegu, bet ziemā aukstu un apmākušos laiku.  

Arktiskās kontinentālās (Novaja Zemļa Krievijas federācijā) ZA vēju nestās gaisa 

masas skar Latvijas A rajonus, t.sk. Preiļu rajonu, tāpēc ziemās nereti tas rada 

temperetūras pazemināšanos līdz – 40 0C, bet pavasarī un rudenī salnas. Vasarā šīs 

gaisa masas Latviju nesasniedz.  

Tropiskās jūras gaisa masas ar D un DR vējiem ieplūst no Vidusjūras apgabala. Ziemā 

iestājas atkusnis, ir apmācies miglains vai vējains laiks, vasarā – karsts tveicīgs laiks 

ar lietusgāzēm un pērkona negaisiem.  

Tropiskās kontinentālās gaisa masas (DA) Latviju sasniedz tikai vasarās. Tās atplūst 

no Kazahijas un V – Āzijas. Tad ir ilgstoši sauss un karsts laiks.  

Atlantijas okeāna gaisa masas dod lielāku pozitīvo temperatūru summu par  4 –6 0C, 

kā tas ir Z puslodē šajos pašos platuma grādos. Arī Baltijas jūras tuvums samazina 

gaisa temperatūras svārstības, kas vairāk attiecas uz Latvijas piekrastes rajoniem. 

Reljefa ietekmē augstienēs gaisa temperatūra ir par 0.5 – 1.0 0C zemāka nekā 

apkārtējos līdzenumos, bet bezsala periods par 2 nedēļam īsāks. Nokrišņu daudzums 

un sniega segas biezums augstienēs ir lielāks, it īpaši R nogāzēs (Latgales augstienes 

R nogāze Preiļu rajonā). Aizvēja nogāzēs to ir 10 – 15 % mazāk. Starppauguru 

slēgtajās ieplakās bezsala perioda ilgums samazinās, kas saistīts ar aukstā gaisa 

noplūšanu no pauguriem un “aukstuma ezeru” veidošanos skaidrās bezvēja naktīs. 

Veģetācijas periods (temperatūra virs 5 0C) Latvijā sākas aprīļa vidū un ilgst 180 – 

200 dienas, augu aktīvās augšanas periods (virs 10 0C) ir 135 – 140 dienas. Dažos 

gados salnas novērojamas līdz jūnija vidum, kūdras augsnēs tās var būt visu vasaru. 

Nokrišņi iespējami katru otro dienu (175 – 185 mm gadā). Tie biežāk ir rudenī un 

ziemā, retāk pavasarī un vasaras sākumā. Vasarā tie ir intensīvāki un var nolīt līdz 60 

– 80mm, augstieņu pretvēju nogāzēs, Feimaņu paugurainē nolīst līdz 100 mm. Ziemā 

nokrišņi ir ilgstošāki. 



Sniega sega lielākajā Latvijas daļā veidojas novembra vidū, pastāvīga sniega sega 

veidojas vēlāk un tā var sasniegt 30 – 40cm biezumu. Dienu skaits ar pastāvīgu sniega 

segu svārstās no 100 – 110 dienām. Tā var būt nepastāvīga, ko nosaka atmosfēras 

frontes.  

Augsnes sasalums sasniedz 60 cm, ļoti bargās ziemās 100 – 150 cm dziļumā. 

Lielākais vēja ātrums ir rudens mēnešos – oktobrī un novembrī, mazākais – vasarā. 

Visos gadalaikos veidojas migla (35 – 60 dienas gadā), vasarā ir pērkona negaisi, gadā 

vidēji līdz 25 dienām augstienēs. Nereti ir krusa, atkala, sniegputenis.  

Preiļu rajonā klimats ir kontinentālāks nekā republikas rietumu daļā. Ziemas 

aukstākas ar noturīgāku sniega segu, vasaras siltākas.  

Preiļu rajons ietilpst Dienvidaustumlatvijas klimatiskajā rajonā. 

Preiļu rajons pēc agroklimatiskā dalījuma ietilpst mitrajā kontinentālajā 

agroklimatiskā  rajona  mēreni siltajā (Austrumlatvijas zemienes, Preiļu rajona R daļa) 

apakšrajonā un siltajā apakšrajonā (Latgales augstiene, Preiļu rajona A daļa).  

Ziemā gaisa vidējā temperatūra – 7 0C (minimālā –30 0C) un +19 0C vasarā 

(maksimālā +34 0 C).Aktīvā temperatūras summa ir 1900 – 21000 (rajona rietumu 

daļā 1900 - 20000, rajona austrumu daļā 2000 - 21000) bezsala periods gaisā ir 135 – 

145 dienas, rajona Ziemeļos un Rietumos 130 – 140 dienas, dienvidos 140 –150. 

Sniega sega pastāv 117 dienas (novembris – marts). Pēdējās pavasara salnas gaisā ir 

no 05. maija līdz 15. maijam, pirmās rudens salnas ir no 04. novembra līdz 13. 

novembrim, vēlākais 29. novembrī. Augsnes sasalums sākas ātrāk rajona austrumu 

daļā no 10. decembra, rajona rietumu daļā no 10.decembra līdz 20. decembrim. Pilnīgi 

zeme atkūst no 10.aprīļa līdz 15.aprīlim. 

Gada vidējā nokrišņu summa rajona rietumu daļā līdz 650 mm austrumu daļā 650 – 

700 mm, Nokrišņu daudzums lielāks ir Latgales augstienes rietumu nogāzē, kas uztver 

valdošos vējus. 

Nokrišņu iztvaikotspējas koeficients R daļā - 1.5, A daļā – 1.7. Tādējādi augšņu 

mitruma sastāvs rietumu daļā : smagās, mitrās, pārpurvotās; austrumu daļā: mēreni 

mitrās, smilšmāla, smilts augsnes. 

 

1.3.2.Ainaviskās un kultūrvēsturiskās teritorijas un apkārtnes nozīmīgums 
 
Riebiņu novada teritorija ir maz pārveidota, tai raksturīga Latgales lauku ainava. 

Novada teritorijā atrodas 4 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 



Dabas liegums – „Lielais Pelečāres purvs” 

Dabas liegums – „Rušonu ezera salas” 

Dabas liegums – „Jašas – Bicānu ezers” 

Aizsargājamo ainavu apvidus –„ Kaučers” 

Divām no šīm teritorijām ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns ( Lielajam Pelečāres 

purvam un Jašas-Bicānu ezeram) 

Novada teritorijā atrodas 5 mikroliegumi: 

Viens - Galēnu pagastā , divi Stabulnieku pagastā un divi Rušonas pagastā. 

Novada teritorija ar mazpiesārņotu vidi (nav industriālu objektu), zemu iedzīvotāju 

blīvumu (vidēji uz novadu ir 10 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru), ekstensīvu 

lauksaimniecību ir piemērojama ne tikai lauksaimnieciskajai ražošanai, bet arī 

netradicionālajai lauksaimniecībai un lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai. 

Tūrisma objekti novada teritorijā ir minētie aizsargājamie dabas objekti, ezeri (32), 

Vidsmuižas muiža ar parku, Riebiņu muiža ar parku, Rušonas muiža, Ģeļenovas 

parks, kā arī lielais kultūras pieminekļu skaits – 24 (lielākais pieminekļu skaits ir 

Rušonas pagastā), atpūtas kompleksi, kas ierīkoti ezeru piekrastēs. 

1.3.3.Valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekļi 
2.tabula 

Aizsardzības 
numurs 

Statuss Nozare Nosaukums Vieta Datējums 

1907.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Karakapu senkapi 
(Kara kapi)  

Preiļu raj., Galēnu pag., 
Karakapos     

1908.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Karakapu 
pilskalns  

Preiļu raj., Galēnu pag., 
Karakapos un Zeimuļos    

4129.   
Valsts 
nozīmes  

Māksla  
Cilnis „Svētais 
vakarēdiens”  

Preiļu raj., Riebiņu pag., 
Riebiņu katoļu baznīcā  

18.gs.s.  

1924.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Šnepstu pilskalns 
(Lielais kalns) ar 
apmetni  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Šnepstos     

1927.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Kategrades 
pilskalns 
(Gorodok)  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Kategradē     

1928.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Krupenišķu 
pilskalns 
(Gorodok)  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Krupenišķos, Zalvu ezera 
A krastā  

   

1930.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Ludvigovas 
senkapi II  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Ludvigovā     

1931.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  

Ludvigovas 
senkapi I 
(Bogomolkas 
kalns)  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Ludvigovā, Stupānu ezera 
krastā  

   



1932.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Kurtoša 
(Rušonas) 
pilskalns  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Mazajos Muceniekos pie 
Kurtoša ezera  

   

1933.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Kristapēnu 
senkapi un 
apmetne  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
pie Kristapēnu kapsētas     

1934.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Pokšānu senkapi  
Preiļu raj., Rušonas pag., 
Pokšānos     

1935.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Rušenicas 
pilskalns  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Rušas upes labajā krastā     

1936.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Liepu salas 
apmetne  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Rušonas ezera Govsaliņā 
(Liepu salā)  

   

1937.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Upurkalns ar 
akmeni – kulta 
vieta  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Rušonas ezera Lielajā salā 
(Upursalā)  

   

1938.   
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Spuldziņu 
Melnais kalns – 
kulta vieta  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Spuldziņos     

1925.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Kastires senkapi  
Preiļu raj., Rušonas pag., 
Kastirē pie Jašas ezera    

1926.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  

Kastires Soda 
kalns (Lielais 
kalns, Dārza 
kalns) – soda 
vieta  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Kastirē pie Jašas upes 
iztekas no Jašas ezera  

  

1929.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Grebežu senkapi 
(Maskaļu 
kalniņš)  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Lejas Grebežos    

1939.   
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Stupānu senkapi  
Preiļu raj., Rušonas pag., 
Stupānos, Meireļa ezera 
tuvumā  

  

6506.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Rušonu katoļu 
baznīcas apbūve  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Vecrušonā  

18. gs. B. 19. 
gs.  

6507.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Rušonu katoļu 
baznīca  

Preiļu raj., Rušonas pag., 
Vecrušonā  

1766. 19. gs.  

6508.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Klosteris  
Preiļu raj., Rušonas pag., 
Vecrušonā, Rušonu katoļu 
baznīcas teritorijā  

18. gs. B. 19. 
gs. S.  

6509.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Žogs  
Preiļu raj., Rušonas pag., 
Vecrušonā, Rušonu katoļu 
baznīcas teritorijā  

19. gs. S.  

6129.   
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Pastaru 
vējdzirnavas  

Preiļu raj., Stabulnieku 
pag., Pastaros  

1891.g.  

8574. 
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra 
Riebiņu muižas 
kungu māja 

Preiļu raj. Riebiņu pag., 
Riebiņi  

18.gs 3.cet., 
19.gs 
sākums, 
19.gs 2. pusē 



Riebiņu muiža 
Riebiņu muižas vēsture iesniedzas 16. gadsimtā. Senāk lēņu īpašumus 

apkaimē sauca par Krevmuižu, iespējams, ka šīs muižas centrs saucās par Krevi vai 
(visticamāk) Kreviem, jo nepilnus 4 km no Riebiņiem, bet jau tagadējā Silajāņu 
pagastā, atrodas Krevu viensēta, kas līdz 1920. gada agrārreformai pastāvēja kā Krevu 
muiža. 
16.gs. vidū ordeņmestrs Pletenbergs tos nodevis Gerhardam Rēbinderam. Kopš 
1600.gada Ribeniški piederēja Korfu dzimtai. 17.gs. sākumā Korfi uzceļ Riebiņu 
muižu tagadējā vietā. Muiža vēlāk pārgājusi Rekiem, tad Veisenholfiem. Izveidots 
skaists ainavu parks, plašajā pils laukumā bija baseins ar strūklaku.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. attēls. Riebiņu muižas kungu māja 

Vēlāk Mihala Veisenholfa dēls Arnolds (1874) to pārdeva poļu inženierim 
S.V.Kerbedzam, kura dzimta te saimniekoja līdz 1.pasaules kara beigām. Nav zināms, 
kādā stāvoklī to 1874. gadā pārņēma Kerbedzi, kuri lielāko dzīves daļu pavadīja 
Polijā un citur. 20.gadsimta sākumā, ilgāku laiku pamesto pili, atjaunoja Jevgenija 
Kerbedza, tolaik plaši pazīstama filantrope, telpas nodeva mākslinieku, rakstnieku un 
komponistu atpūtai. Pēc J.Kerbedzas uzaicinājuma Riebiņos 1904.gadā pabija 
mākslinieks Konrāds Kržižanovskis (1872. – 1922.) ar saviem audzēkņiem no 
Varšavas skolas. Kādu laiku te dzīvojis slavenais lietuviešu gleznotājs un komponists 
Nikolajs Konstantīns Čurļonis (1875. – 1911.), kuram piederot izteiciens: “Riebiņi – 
tā ir īsta mākslinieku paradīze” 
1918.gadā agrārās reformas laikā muižas centrālo daļu nodeva Silajāņū pagasta 
pašvaldībai, kura savukārt te (1920.gadā) ierīkoja sešklasīgo pamatskolu, darbojās 
līdz 1979.gadam, pēc tam kolhozs izmantoja kā noliktavu. 

Šņepstu pilskalns 
Atrodas pie pašas šosejas kreisajā pusē braucot no Preiļiem. Lielais, iegarenais 

maizes kukulim līdzīgais kalns ir atsevišķs kalns, 19 metrus augsts un tā virsmas 
laukums ir 80 X 60 m. Pilskalna malas rietumos un ziemeļos mākslīgi 



pastāvinātas. Dienvidrietumu pusē tas bijis aizsargāts ar grāvjiem, bet starp tiem 
atradusies uzeja pilskalnā un ieeja pilī.  Kalna plakanums un slīpā dienvidu nogāze 
ilgus gadus tiek  apstrādāta, tādēļ dziļais kultūrslānis, kas sedz kalna virspusi, ir 
sajaukts un daļēji noarts uz leju. Pilskalnu lielā mērā postījuši mantrači. Vietējie 
zemnieki kādam Bogomoļeca tēvam Jaunā muižā nesuši pilskalnā atrastās 
senlietas veselām pīnēm. 1892. gadā pilskalnā izdarīti daļēji izrakumi. Atrasti 
keramikas priekšmeti un vēlā dzelzs laikmeta senlietas. Vēstures muzejā glabājas 
Šņepstu pilskalnā atrastie divi ovālie 5. gadsimta šķiltavakmeņi un vairākas citas 
senlietas. Šeit atrastās senlietas glabājas arī Viļņas muzejā.  
Teika stāsta, ka kalnam vienos sānos bijušas durvis. Aiz tām sēdējusi jauna meita 
ar melnu suni pie kājām. Jaunavai esot septiņus gadus jālasa no ērkšķu krūma 
ogas. Citā teikā par šo pašu meiteni teikts, ka viņa esot aizdevusi naudu ļaudīm. 
Reiz kāds cilvēks naudu neesot atdevis laikā un to sākuši mocīt velni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. attēls. Šņepstu pilskalns 

Rušenicas pilskalns 

Atrodas Rušonas pagasta, Rušeņicas upītes labajā krastā, 1 km uz 
dienvidaustrumiem no bijušās Rušenicas muižas.  Rušenicas pilskalna virsma ir 90 
m gara un 60 m plata. Pilī bijušas divas ieejas – ziemeļrietumos un dienvidos. 
Kultūrslāņa biezums ir apmēram pus metru. 
Pilskalns sev klāt pielaiž tikai kājām gājējus, lai tiktu līdz tam ir jāpārbrien pāri 
slīkšņai. Pilskalns izveidots uz kalna strēles, kam apkārt ir grāvji un 3 augsti vaļņi. 
Visspēcīgāk nocietināta pilskalna ziemeļrietumu daļa. Pilskalna izmantošana 
attiecināma uz 8 – 11 gadsimtu. Te atrasts uz vēlākiem viduslaikiem attiecināmas 
senlietas un arī pats kalns nostāstos saistīts ar bruņiniekiem. Šim pilskalnam ir 
militāra nozīme un tas netika izmantots patstāvīgai dzīvošanai. Tā ir ļoti izdevīga 
vieta, zemes šaurumā starp Rušonas un Zolvas ezeriem. Te novērojama unikāla 
parādība, Rušas upīte kas savieno abus ezerus, brīžiem tek uz vienu, brīžiem uz 
otru pusi. Tas ir atkarīgs no ūdens līmeņa vienā un otrā ezerā. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. attēls. Rušeņicas pilskalns 

Krupenišķu pilskalns 

Tā pakājē līkumo Smorodņakas upīte, kas ir robeža starp Preiļu un Rēzeknes 
rajoniem. Krupenišķu pilskalns ierīkots uz šaura kalna muguras, kas ar dienvidgalu 
vērsts pret ezeru.  Pilskalna plakums stipri noarts, grāvji un vaļņi gandrīz izzuduši 
un tas apaudzis ar kokiem. Uz pilskalna ir atrastas māla trauku lauskas, oglītes, 
apdeguši māla gabali, akmeņu drumslas, akmens vērpjamās vārpstas skriemeļi. Par 
pilskalnu ir nostāsts ka tajā glabājoties nauda. Latvijas pilskalnu hierarhijā tam ir 
diezgan ievērojama vieta. Tas ir samērā liels pēc visiem parametriem un uz tā ir 
dzīvojuši cilvēki. Šis pilskalns kopā ar citiem Latgales pilskalniem ir 
apliecinājums tam, ka dzelzs laikmetā šeit ir bijis blīvi apdzīvots novads ar augsti 
attīstītu kultūru. Periodā no 8. līdz 13. gadsimtam pilskalni tika veidoti kā 
nocietinātas apmetnes un dzīves vietas latgaļu ciltīm. Ņemot vērā arheoloģiju  ar 
visu šīs teritorijas apdzīvotību  uz Krupenišķu pilskalna senie latgaļi ir dzīvojuši 9. 
– 11. gadsimtā.  Tas ir maz pētīts, tāpēc vēl pilns ar arheoloģiskajiem 
noslēpumiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. attēls. Krupenišķu pilskalns 



Kategrades pilskalns 

Atrodas Kategrades ciemā pie Kategrades ezera. Tas  ir savrups kalns, kas 
paceļas 17 m pāri apkārtējiem laukiem. Pilskalna sāni ziemeļrietumos un 
dienvidrietumos stāvi, pārējās pusēs mākslīgi nocietināti ar grāvjiem un vaļņiem, 
kas laikam ritot ir noarti un gandrīz pavisam izzuduši. Virsmas laukums ir 50X70 
m. Kultūrslānis ir 1 m biezs un tajā ir atrastas senlietas, kas attiecināmas uz 9. – 
12. gs. Kategrādes pilskalnā arheoloģiskie izrakumi nav izdarīti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. attēls. Kategrādes pilskalns 

Spuldziņu Melnaiskalns 

Uzkalns ar zaļu zāli un kārkliem nogāzē. Melnaiskalns ir valsts nozīmes 
aizsargājamais arheoloģijas objekts – kulta vieta. Savu nosaukumu tas guvis no 
pagānisko upuru sadedzināšanas, tomēr kultūrslānis un atradumi liecina, ka tas 
izmantots arī kā dzīvesvieta.  Pierakstīti cauri gadsimtiem glabāti tautas nostāsti 
par upurēšanas rituāliem šajā vietā.  Zemes virskārta ir ļoti tumšā krāsā, kas liecina 
par dedzināšanu. Darbība uz šī pilskalna ritējusi pēdējos gadsimtos pirms un 
pirmajos gadsimtos pēc Kristus dzimšanas – agrīnā dzelzs laikmetā, kad visa 
Rušonas teritorija bija intensīvi apdzīvota. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. attēls. Spuldziņu Melnaiskalns 

Kristapiņu senkapi 

Pēc līdz doto senlietu bagātības un daudzveidības Kristapiņu senkapi liekami vienā 
virknē ar tādiem pazīstamiem šī laika līdzenajiem latgaļu kapulaukiem kā Ludzas 
Odukalns, Zvirgzdenes Kivti, Bērzgales Bonifacova, Pildas Ņukši un citi. 
Arheoloģiskie izrakumi šeit veikti kopš 1928. gada. Atklāti 315 apbedījumi. 8. – 
13. gadsimtā kapulaukā apglabāti vietējie latgaļu cilts piederīgie. Kapos dotās 
greznās senlietas ir vietējo amatnieku gatavotas. Šajā laikā novadā nav dziļāku 
pārnovadu ietekmju, un senlietu daudzveidība liecina par spēcīgu, savdabīgu un 
bagātu  vietējo kultūru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. attēls Kristapiņu kapi 

 



Upurkalns ar upurakmeni Rušonas ezera krastā 

Tas ir viens no nedaudzajiem Latgales senajiem kulta pieminekļiem. Kopā ar citām 
Rušonas ezera apkārtnes arheoloģiski nozīmīgām vietām tas veido vienotu 
arheoloģisko pieminekļu kompleksu. Salas centrālajā daļā Z-D virzienā stiepjas 
kaupre, kuras ziemeļu gals paceļas piecu metru augstumā virs apkārtnes. Augšā 
atrodas upurakmens, kura apkārtmērs pie zemes ir 5,5 metri, bet augstums – 1,2 
metri. Akmens ir no rupjgraudaina granīta. Iespējams, ka tanī ir bijis arī iedobums. 
Apkārt mazāki akmeņi un or tumšāku zemi pildīta lēzena bedre. Muzeju un 
kultūras pieminekļu zinātniskā pētniecības padomes arhīva materiālos minēti 
vietējo ļaužu nostāsti, ka uz akmens bijuši kaut kādi raksti un uz kalnu senos laikos 
vesti upurēšanas jēri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. attēls Upurkalns ar upurakmeni Rušonas ezera krastā 

 

Rušonas baznīca 

 Rušonas baznīcu un klosteri ceļ dominikāņu mūki 18.gs. otrajā pusē. Tā ir 
laukakmeņu un daļēji ķieģeļu mūra trīs jomu halles tipa garenbūve ar centrālo, 
frontālo zvanu torni virs galvenās ieejas. Kvadrātveida tornis ar četrām ailēm pret 
katru debess pusi vaiņagots ar nelielu piramidālo smaili. Būvapjoma uzbūve ļoti 
vienkārša, pat askētiska: taisnstūra apjoms bez kādām izbūvēm, ar slēgtu divstāvu 
priekštelpu, kuru no trīs jomu lūgšanu telpas atdala smaga mūra siena ar trīs 
pusaploces arkām otrā stāva līmenī. Lūgšanu telpas centrālais joms noslēdzas ar altāra 
nišu, kur sākotnēji atradās barokālās formās celts zems mūra altāris, ko balstīja divi 
pāri dorisku kolonnu ar izliektu virsdzegu. Virs zemākā altāra, visas telpas augstumā, 
atradās otrais altāra stāvs divu kolonnu portika ierāmējumā. (Tas skatāms tikai 



1920.gada fotoattēlos.) Aiz altāra nišas atradās slēgta presbiterija telpa, uz kuru varēja 
tikt tikai caur sānu ģērbkambariem, kas no abām pusēm piekļāvās altāra nišai. Liels 
baznīcas remonts notika 1939. – 1940.gadā. Iekštelpas tika pamatīgi atjaunotas: 
izveidojot vienotu centrālā altāra telpu zuda arī senākais mūra altāris, interjera apdare 
ieguva klasicisma stila iezīmes. Tomēr izteikti askētiska fasāžu apdare – lēzenie sienu 
stūru pilastri, dzegu profilējums, kolonnu veidojums, bet galvenais plāna vienkāršība, 
kur sienu biezums vietām sasniedz 1,40 m, smagnējie mazi logi ar segmentveida 
pārsedzi, nišu un ailu proporcijas liek domāt, ka tā ir drīzāk viduslaiku arhitektūra, 
nevis klasicisma laika būve. Baznīcā atrodas: glezna “Kristus Augšāmcelšanās” 
(19.gs. 1.p.), feretrons ar gleznām “Sv. Tekla” un “Sv. Juris” (19.gs. 1.p.), litogrāfija 
“Sv. Jāzeps ar Kristus Bērnu” (19.gs.v. S.Legrāns) un divi kokgriezuma krucifiksi 
(19.gs.). Aiz baznīcas atrodas divstāvu klostera ēka, kas ilgu laiku ir avārijas stāvoklī.  
 Objekts ir Latvijas valsts un Eiropas kultūras mantojums. 
 Valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Rušonas baznīcas apbūve” ietilpst 
pati baznīca, klosteris un žogs. 
 Pēdējos gados Rušonas baznīcā un klosterī veikti nopietni remontdarbi – tika 
nokrāsotas sienas, salabots jumts, pieliktas notekcaurules u.c. Lielāko daļu no 
remontiem nepieciešamajiem līdzekļiem piešķīra valsts, ko pārstāv Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija. 
 Pirmā Rušonas baznīca piederēja pie vecākajām Latgalē. Tā bija celta 16.gs. 
no koka. Jaunu koka baznīcu Rušonā uzcēla jezuīti 1677.gadā ar muižnieku 
Sokolovsku – Korabu atbalstu. Lai gan Rušonas draudze skaitījās jezuītu aprūpē, 
dažreiz tajā dzīvoja arī laicīgie garīdznieki. To liecina tiesas prāva starp prāvestu 
Miķeli Longinu un muižnieku Oskersku 1722.gadā, viņi tiesājās zemes lietā par 
Bernānu sādžu. 1730.g. Rušonā ir prāvests Dombrovskis, un kuru šis muižnieks šauj, 
lai atņemtu Bernānu ciema ražu. 
 Tajā pašā vietā, kur 16.gadsimtā stāvējusi koka baznīca. 1766.gadā Rušonā 
jaunu koka baznīcu uzbūvēja muižture Ieva Selicka. Pašreizējā Rušonas baznīca celta 
1816.gadā no ķieģeļiem par muižtures Ievas Selickas līdzekļiem. 
 Baznīca ir ar vienu vidēji augstu torni. Tai ir taisnstūra forma, no ārpuses 
apmesta un balti nokrāsota. Jumts cinka skārda. Apkārt baznīcas dārzam akmeņu 
mūra žogs. Galvenie vārti dzelzs, sarkanu ķieģeļu stabos. Aiz žoga veca kapsēta ar 
kapu krustiem. Zem baznīcas ir pagrabi, kur apbedīti mūki. Baznīcas ieejas durvis ir 
no gala, sāniem un no presbiterija gala, pretī klosterim. Grīda ir no flīzēm, bet griesti 
mūra, velvē veidoti. Baznīca ir vienas navas celtne. Kora telpa balstās uz mūra 
pīlāriem. Ir tikai harmonijs, jo ērģeles sadegušas, kad tornī iespēris zibens. Baznīcā ir 
četri altāri. Lielajā altārī sv. Miķeļa glezna, kas novēlēta šim un kam svin 40 stundu 
atlaidu svētkus 29.septembrī. Otrajā altārī ir sv. Ursulas glezna, bet trešajā sv. Antona. 
Labajos sānos no presbiterija ir liela sv. Jura kapela ar svētā gleznu. Uz Jēzus Sirds 
gleznas redzama Rušonas baznīca, jo mākslinieks, kas gleznojis, bija cēlies no šīs 
draudzes. Sv. Kristofora un Kristus Karaļa statujas atvestas no Jaunaglonas kapelas. 
Žirandoli baznīcai dāvājis ģenerālis Baško.  
 Draudzē ir 6 kapsētas. 
 Tagadējā baznīca ir celta 1816.gadā un ir veltīta Erceņģelim Miķelim. Ir 
zināms, ka pirms tās šajā vietā stāvējusi vismaz viena koka baznīca, ko dibinājusi Ieva 
no Falkersamiem Selicka. 1766. – 1832.g. Rušonas klosterī darbojās dominikāņu 
mūki. 
 Rušonas ciematiņš ir unikāla vieta Preiļu rajonā. Sākotnēji – 18.gs. – 19.gs. I 
pusē tas atradās nozīmīgu transporta ceļu krustojumā. Laikam ritot, šo ceļu 
nozīmīgums samazinājās, tika uzcelti jauni, ērtāki ceļi un dzelzceļš. Apdzīvotās vietas 



izaugsme pārtrūka. Rezultātā mēs šodien redzam iekonservētu 18.gs. ielu un apbūves 
izvietojuma struktūru, kur uz centrālās ass novietota muiža un baznīca. 
 Kad 1628. gadā Cēsu jezuīti no Rēzeknes devās uz Daugavpili, viņi apstājās 
Rušonā. Te viņi atrada, ka cilvēki piekopj pagāniskos rituālus un ved pagānisku 
dzīves veidu, kam nebija nekā kopēja ar kristīgo ticību. No jezuītiem pat slēpa “svētos 
kokus”, lai tos neizcirstu. No šī laika Cēsu jezuīti uzskatīja Rušonu par savu seno 
misiju vietu. Arī vēlāk draudzi un baznīcu izveidoja jezuīti no Daugavpils rezidences. 
1757.gadā kā misionārs Rušonā ir jezuīts Francis Sebastinovičs. Viņš arī bija Kastīrē 
5 gadu par prāvestu. 
 1766.gadā Rušonā uz dzīvi apmetās dominikāņi un tur nodibināja klosteri. 
Mūra klosteris atradās baznīcas tuvumā tūlīt aiz baznīcas dārza pretī prestbiterijam. 
Rušonas klostera vikarišts arī Rušonas draudzes garīgā aprūpe. Rušonas klosterim bija 
arī sava bibliotēka ar 151 grāmatu. No tām 5 bija latviešu valodā, 4 eksemplāri Miķeļa 
Rota “Katoļu mācība” un 1 nezināma autora eksemplārs. (par šīm grāmatām 1840.g. 
17. VI tika ziņots Mogiļovas konsistorijai.) 1832. gadā Rušonas dominikāņu klosteri 
slēdza. Baznīcu un draudzi nodeva laicīgo garīdznieku aprūpei. Metriku grāmatas tur 
bija vestas jau kopš 1750.gada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. attēls Rušonas baznīca 

Rušonas muiža 

 

Muižas ēka mūra, vienstāva ar divu stāvu centrālo daļu. Šīfera divslīpu, centrālajā 
daļā  četrslīpu jumts, simetrisks plānojums, centrālās ass līnija sakrīt ar baznīcas 
ass līniju, ēkas garenvirziens paralēls vaļņa garenasij. Rušonas baznīcas un muižas 
kompleksus savieno 218 m gara liepu aleja, tā cietusi pēdējo vētru laikā. Ēka 
netiek izmantota, agrāk tika izmantota kā skola un vasaras sporta nometne. Apkārt 
muižai no parka puses akmens žoga paliekas. No alejas uz muižu ved granta ceļš. 
Saglabājušies atsevišķi fragmenti no žoga, kas norobežoja parku no muižas, tā 



augstums 0,3 – 0,4 m. Celtniecības materiāls – šķelti laukakmeņi. J. Zilgalvis “ 
Latvijas arhitektūra 16. –20. gs. sākums” raksturo Rušonas muižu :  
“Neorenesanses arhitektūras pārstāvji Eiropā plaši izmantoja ordera un arkādes 
sistēmas. Šī tendence vērojama arī Rušonas pils fasādē. Šo ēku, kura saglabājusies 
līdz mūsu dienām, varam uzskatīt arī par  t.i. pusloka stila (rundbogenstil) piemēru. 
Rušonas muižas pils mierīgajās, izvērstajās formās jaušamas tās atbilstība mērķim 
– ar staltu cienīgumu reprezentēt muižas īpašniekus Arnoldu un Alfredu 
Zolondzus.” 
Muižas parks ieskauj kuižas centrālo ēku no ZR un DA, tam ir simetrisks 
plānojums. Parka ārējā daļā – aizauguši dīķi. Stipri postīts ir parka plānojums 
rietumu pusē, tāpēc parka pilnu apjomu nav iespējams noteikt. Parks stipri 
aizaudzis. Dīķi netiek tīrīti un regulēti. Parkā pārsvarā lapu koki (oši), rietumu 
pusē – viena lapegle. Tagad šai teritorijā tiek ganīti lopi, redzamas dažādas koka 
būvju atliekas . parkā , apmēram 130 m no muižas uz rietumiem  -DR uzcelta 
dzīvojamā ēka, kurā arī netiek apsaimniekota. 
 Tagad šī ēka ir katastrofālā stāvoklī un pašvaldībai nav līdzekļu tās 
renovācijas darbiem un restaurācijai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. attēls Rušonas muiža 

 

Kastīre  

 

Atrodas pie Jašas iztekas. Kastīrē ir arhitektūras piemineklis – bijušās Kastīres 
muižas stallis (19.gs.). Kastīres muiža no 19. gs . sākuma līdz  
20. gs. sākumam piederēja Žabu dzimtai, no kuras nākuši : poļu sacelšanās 
dalībnieks, ceļotājs N. Žaba (1805. – 1885.) un viņa brālis  - izcilais kurdu valodas, 
literatūras un vēstures pētnieks A. Žaba (1800.-1894.). Žabu dzimtas kapenes 
atrodas Eikša kapsētā.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

15. attēls Kastīres muižas stalli 

Pastaru vējdzirnavas 

 

 

Vienreizējas ar to, ka  ir vienīgās Latvijā 
rekonstruētās holandiešu tipa dzirnavas ar 
grozāmo vējtveres mehānismu. Te var izzināt 
īsto miltu tapšanas procesu.   

 

 

 

 

16. attēls Pastaru vējdzirnavas 

Karakapu senkapi un Karakapu pilskalns 
 

Kā zināms no 
nostāstiem par 
Vidsmuižu, „Kara 
kapi” ir pilskalns. No 
tā uz šo dienu ir 
palikusi tikai 

ziemeļaustrumu 
zemākā daļa, kur vēl 
šodien redzamas 
vaļņa paliekas. 
Augstākā kalna daļa 
esot norakta no 18-



20gs. Smiltis ir vestas gan muižas būvju celtniecībai, gan zemnieki izmantojuši 
savām vajadzībām. Ap šo kalnu savā laikā ir gājušas sīvas kaujas. Par to liecina tur 
atrastie kara kaujas cirvji. Domājams, ka karakapu senkapi ir izveidojušies Livonijas 
kara laikā. Šinī teritorija nav veikti arheoloģiskie izrakumi.  

 


