Izstrādāja: SIA „Baltkonsults” sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību
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1. Preiļu novada attīstības plānošanas principi
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka Preiļu novada virzību uz vēlamo novada attīstību līdz 2033.
gadam. Programmā ir noteikti stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, vidēja termiņa mērķi, kā arī
rīcības virzieni, lai īstenotu Preiļu novada ilgtspējīgās attīstības programmas ilgtermiņa prioritātes.
Rīcības virzienus skaidrāk definē attīstības uzdevumi, kuri ir noteikti Rīcības plānā, bet to finansējums
atspoguļots Investīciju plānā.
Stratēģiskajā daļā ir noteikta Preiļu novada ekonomiskā specializācija un loma reģionālajā, nacionālajā
un starptautiskajā līmenī.
Preiļu novada Attīstības programmas izstrādē ir ievērots Attīstības plānošanas sistēmas likums, un ir
ievērota atbilstība šādiem principiem:
Ilgtspējības princips — teritorijas attīstību plāno, lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo
resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību.
Pēctecības princips — jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, izvērtējot spēkā
esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi.
Vienlīdzīgu iespēju princips — nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses tiek
vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību.
Nepārtrauktības princips — teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo
procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus.
Atklātības princips — teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē iesaista sabiedrību un
nodrošina informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu.
Integrētas pieejas princips — ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti, atsevišķu
nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos plānošanas
līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām
teritorijām un vidi.
Daudzveidības princips — teritorijas attīstību plāno, ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un
materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību.
Savstarpējās saskaņotības princips — teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, tos
savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto.
Papildus paredzēts pielietot arī Eiropā un pasaulē jau izplatītu, bet Latvijā samērā jaunu pieeju – viedās
izaugsmes un attīstības principu — dažādu attīstības un saglabāšanas stratēģiju mijiedarbību, lai
palīdzētu aizsargāt veselību un apkārtējo vidi, kā arī veidotu sabiedrību pievilcīgāku, ekonomiski
stiprāku un sociāli dažādāku.
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2. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
2.1. Preiļu novada ekonomiskais profils/specializācija
Stratēģiskā daļa veidota, ievērojot stratēģiskās plānošanas pamatprincipu – definēt sasniedzamos
rezultātus no hierarhiski augstākā uz zemāku, konkrētāku līmeni. Sākotnēji ir noteikta pašvaldības
darbības misija un attīstības vīzija, kam seko stratēģiskais mērķis, ilgtermiņa prioritātes un vidēja
termiņa prioritātes, kā arī rīcības virzieni stratēģiskā mērķa sasniegšanai.
Papildus ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem Rīcības plānā ir definēti uzdevumi,
lai skaidrāk izdalītu konkrētu jomu un nozaru būtiskākos viedas attīstības virzienus.
Latgales plānošanas reģiona attīstības programmā 2010.-2017. gadam Preiļu novads norādīts kā
atbildīgais par nozaru programmas „Veselīga pārtika”, „Attīstības centru tīkls” apakšprogrammu „Preiļi”
un programmas „Sociālā uzņēmējdarbība” ieviešanu. Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona attīstības
programmu 2010. - 2017. gadam, Preiļiem noteiktā specializācija ir pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecības atbalsts. Papildnozares - atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte, tūrisms, kā arī
kokapstrāde, metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistikas pakalpojumi, dziedinoši un
veselību veicinoši pakalpojumi.
Preiļu loma Latgales pilsētu tīklā - Latgales lauku saimnieku centrs un modernas pārvaldības paraugs:
• reģionālas nozīmes attīstības centrs;
• lauku saimnieku un lauksaimnieciskās darbības atbalsta centrs Latgalē;
• pašvaldības darba izcilība pilsētas-lauku attiecībās;
• inovatīvi tūrisma risinājumi (Leļļu muzejs, Preiļu pils) – kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana;
• sociālā uzņēmējdarbība un sociālie uzņēmumi;
• izglītības izcilība.
Preiļu pilsētas kā pakalpojuma centra loma pārsniedz novada robežas, nodrošinot dažādus
pakalpojumus arī apkārtējiem Vārkavas, Riebiņu, Aglonas un Līvānu novadiem.
Preiļu novads Latgalē
Pilsēta, kurā runā latgaliski,
vieta, kur ir saglabāta un tiek
attīstīta latgaliskā identitāte
Veselīga pārtika – atpazīstami
vietējie mājražotāji un pārtikas
ražotāji
Saglabātas un popularizētas
vietējās amatniecības
tradīcijas
Kvalitatīvas izglītības, veselības
un sociālo pakalpojumu centrs
Atpazīstami kultūras, tautas
sporta pasākumi, iedzīvotāji
iesaistās mākslinieciskajā
pašdarbībā

Preiļu novads Latvijā
Lauksaimniecības ražošana un
piena produktu pārstrāde
Preiļu muižas komplekss un parks
– ceļotāju iekārots aktīvā un
izziņas tūrisma, kultūrvēsturiskā
un romantiskā piedzīvojuma vieta
Preiļu pils – autentiski atjaunots
kultūras mantojums, atpazīstama
kultūras un sabiedrisko pasākumu
norises vieta
Nemateriālais kultūrvēstures
mantojums Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzejā
Jāzepa Pīgožņa ainavu
glezniecības pasākumi un izstādes
Starptautiskais Autorleļļu festivāls

Preiļu novads pasaulē
Preiļu siera zīmols
Starptautiskais Autorleļļu
festivāls
Preiļu muižas komplekss un
parks – aktīvā un izziņas
tūrisma, kultūrvēsturiskā un
romantiskā piedzīvojuma
vieta
Preiļu pils – autentiski
atjaunots kultūras
mantojums, atpazīstama
kultūras un sabiedrisko
pasākumu norises vieta
Dabas harmonija, latgaliskas
mazpilsētas pievilcība ar
vietējo amatnieku un
ražotāju produkciju

Latgaliskās identitātes baudīšana
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Preiļu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā tiek uzsvērts, ka Preiļu novadā radīta uzņēmējdarbības
attīstību veicinoša vide, ar specializāciju – pārtikas rūpniecība un lauksaimniecības atbalsts. Preiļos ir
attīstīta tūrisma uzņēmējdarbība un kā īpašs tūrisma objekts – Preiļu muižas komplekss (tai skaitā pils)
un parks.

2.2. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu ietvars
Preiļu novads - pērle starp zaļajiem Latgales mežiem un dzidrajiem
ezeriem!

Vīzija

Stratēģiskais mērķis

Preiļi - Latgales lauku saimnieku centrs un modernas pārvaldības
paraugs!
Novads, kurā visu vecuma grupu iedzīvotājiem ir kvalitatīva dzīves vide, kurā
ekonomiskais pamats ir uzņēmējdarbība, kas nodrošina ilgtspejīgu attīstību un
demogrāfisku izaugsmi, kurš ir pievilcīgs gan kā biznesa vide, gan kā kvalitatīva
brīvā laika pavadīšanas vieta, vieta dzīvošanai.

Ilgtermiņa prioritātes

IP1: Dzīves vides
kvalitātes un
cilvēkresursu attīstība

IP2: Infrastruktūras
attīstība un pieejamība

IP3: Videi draudzīga
ekonomika un
konkurētspēja

Vidēja termiņa
prioritātes

VTP1: Pārvaldība un
pakalpojumi

VTP2: Ēkas un
savienojumi

VTP3: Izaugsme un
atbalsts

Lai varētu tiekties uz vīziju, ir izvirzīts stratēģiskais mērķis, savukārt, stratēģiskajam mērķim ir
pakārtotas 3 ilgtermiņa prioritātes, lai sekmētu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanos, uzņēmējdarbības
attīstību un novada konkurētspējas paaugstināšanos.

2.3. Ilgtermiņa prioritāšu un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība
Preiļu novada Attīstības programma balstās uz Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 20132033 noteiktajiem attīstības virzieniem, bet papildus tiek ņemta vērā arī viedas izaugsmes koncepcija:
Preiļu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013-2033

Preiļu novada Attīstības programma 2018-2024

Ilgtermiņa prioritātes

Vidēja termiņa
prioritātes

Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti

Dzīves vides kvalitātes un
cilvēkresursu attīstība, (izglītības,
kultūras,
veselības
aprūpes,
sociālās
palīdzības,
sociālo

VTP1: Pārvaldība un
pakalpojumi

Kvalitatīvi un daudzveidīgi izglītības un sociālie
pakalpojumi, pieejami veselības pakalpojumi,
plašs kultūras piedāvājuma un pasākumu
skaits, saglabāts un attīstīts kultūrvēsturiskais
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pakalpojumu
un
rekreatīvo
pakalpojumu) nodrošināšana un
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana
Infrastruktūras
attīstība
un
pieejamība

Videi draudzīgas uzņēmējdarbības
un ekonomikas attīstība un
nodarbinātības
veicināšana,
atbalsts inovācijām

mantojums, izglītoti, radoši jaunieši, atvērta
un droša dzīves vide

VTP2:
Ēkas
savienojami

un

VTP3: Izaugsme
atbalsts

un

Pieejama un kvalitatīva dzīves vides tehniskā
infrastruktūra – atjaunoti, asfaltēti ceļi,
veloceliņi, nodrošināts kvalitatīvs centralizētās
ūdenssaimniecības
un
kanalizācijas
pakalpojums, rekonstruētas siltumtrases,
energoefektīvs ielu apgaismojums novadā,
energoefektīvas publiskās ēkas, pieejami
stāvlaukumi, nodrošināta satiksmes drošība,
uzlabota izglītības, sociālo un veselības iestāžu
infrastruktūra un energoefektivitāte
Lietpratīgs atbalsts uzņēmējdarbībai un
uzņēmumiem, jauni rekreācijas, tūrisma
pakalpojumi
un
objekti,
revitalizētas
degradētās teritorijas un nodrošināts atbalsts
uzņēmējdarbībai,
uzņēmumu
skaita
pieaugums,
bezdarba
samazinājums,
atjaunots Preiļu muižas komplekss (t.sk. pils)
un parks

Preiļu novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva ir veidota, lai sniegtu pašvaldībai ilgtspējīgas
attīstības iespējas, nodrošinātu tās atsevišķo teritoriālo vienību – 4 pagastu: Aizkalnes, Pelēču, Preiļu
un Saunas pilnvērtīgu funkcionēšanu, dažādas saimnieciskās darbības iespējas un kvalitatīvu dzīves vidi
iedzīvotājiem, labvēlīgu investīciju vidi uzņēmējiem ar modernu un videi draudzīgu satiksmes un
inženiertehnisko infrastruktūru, saglabātu bagāto dabas un kultūrvēsturisko mantojumu.
Stratēģijā kā galvenie telpiskās perspektīvas attīstības virzieni tiek izvirzīti - apdzīvojuma sistēmas
attīstība, atvērtās lauku telpas izmantošanas daudzveidošana, industriālo zonu, infrastruktūras
attīstība.
Izvērtējot novada teritorijas attīstības priekšnoteikumus - ģeogrāfisko novietojumu, ekonomiskos,
dabas un kultūrvēsturiskos resursus Latvijas, Latgales reģiona un vietējās pašvaldības attīstības
kontekstā, ņemot vērā Preiļu novada pašvaldības ilgtermiņa attīstību, tiek iezīmētas pašvaldības
teritorijas telpiskās struktūras attīstības prioritārās funkcionālās telpas.
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2.4. Vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni
Lai īstenotu ilgtermiņa prioritātes, ir noteiktas 3 vidēja termiņa prioritātes un definēti tām atbilstoši 15
rīcības virzieni:

Vidēja
• termiņa
VTP1: Pārvaldība un
pakalpojumi
VTP1:
Pārvaldība
prioritātes
un pakalpojumi

VTP2: Ēkas un
savienojumi

VTP3: Izaugsme un
atbalsts

RV1.1. Nodrošināt
kvalitatīvu izglītības
piedāvājumu

RV2.1. Atjaunot
Preiļu novada ceļu
tīklu

RV3.1. Nodrošināt
lietpratīgu atbalstu
uzņēmējdarbības
attīstībai

RV1.2. Nodrošināt
pieejamus sociālās
palīdzības un
veselības
pakalpojumus

RV2.2. Uzlabot
sabiedrisko ēku
energoefektivitāti
un infrastruktūru

RV3.2. Sekmēt
konkurētspējīga un
atpazīstama tūrisma
piedāvājuma
attīstību

RV1.3. Paaugstināt
pašvaldības
pārvaldes kapacitāti

RV2.3. Pilnveidot
satiksmes drošības
infrastruktūru

RV1.4. Piedāvāt
daudzveidīgas,
kultūras, brīvā laika
un sporta aktivitāšu
iespējas

RV2.4. Uzlabot
komunālās
saimniecības
inženierkomunikācijas

RV3.4. Veidot pilsētas
zīmolu, attīstot
ainavu, Preiļu muižas
kompleksa, t.sk. pils
un parka
kultūrvēsturisko
mantojumu

RV2.5. Uzlabot IKT
un interneta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

RV3.5. Revitalizēt
degradētās
teritorijas

RV3.3. Veicināt
Preiļu novada
amatnieku un
ražotāju
atpazīstamību un
sociālās uzņēmējdarbības attīstību

Rīcības virzieni

RV1.5. Saglabāt un
attīstīt kultūras
mantojumu un
tradīcijas

RV2.6. Nodrošināt
videi draudzīgu
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas attīstību
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2.5. Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai
Matricā norādītie uzdevumi ir iniciatīvu kopums, lai īstenotu Preiļu novada Attīstības programmas
rīcības virzienus, nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi. Tie ir
skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi (skat. 4.3.1. attēlu. Preiļu novada Attīstības programmas
2018.-2024. gadam vidējā termiņa prioritāšu un rīcības virzienu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji).

Vidēja termiņa Rīcības virzieni
prioritātes
VTP1: Pārvaldība RV1.1. Nodrošināt
un pakalpojumi
kvalitatīvu izglītības
piedāvājumu

RV1.2. Nodrošināt
pieejamus sociālās
palīdzības un
veselības
pakalpojumus

RV1.3. Paaugstināt
pašvaldības pārvaldes
kapacitāti

Uzdevumi
1.1.1. Mūžizglītības
pasākumu
izstrāde
organizēšana dažādām mērķa grupām
1.1.2. Pedagogu tālākizglītības nodrošināšana

un

1.1.3. Jaunu apmācību metožu un mācību līdzekļu
izstrāde un ieviešana, izglītības programmu
piedāvājuma dažādošana
1.1.4. Dažādu atbalsta pasākumu organizēšana
pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un
skolotājiem
1.1.5. Jaunatnes
darbinieku
apmācība
un
neformālās izglītības attīstība, interešu un
profesionālās ievirzes izglītības piedāvājuma un
kvalitātes attīstība, atbalsts studējošajiem
1.2.1. Sociālās rehabilitācijas motivācijas programmu
ieviešana un nodrošināšana dažādām mērķa grupām
1.2.2. SIA Preiļu slimnīca un citu medicīnas iestāzu,
organizāciju
sniegto
pakalpojumu
klāsta
pilnveidošana
1.2.3. Sociālā pakalpojuma nodrošināšana un
modernizēšana dažādām mērķa grupām
1.2.4. Nevalstiskā sektora iesaiste sociālo
pakalpojumu sniegšanā
1.2.5. Sabiedrības iesaiste veselību veicinošos
pasākumos, dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā
1.2.6. E-pakalpojumu ieviešana veselības aprūpes
sistēmā
1.3.1. E-pakalpojumu izstrāde, e-pakalpojumu
funkcijas ieviešana
1.3.2. Pašvaldības sadarbības tīklu pilnveide,
pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšana
1.3.3.
Pašvaldības
darbinieku
kapacitātes
paaugstināšana
1.3.4. Plānošanas un nozaru attīstības dokumentu
izstrāde un ieviešanas uzraudzība
1.3.5. Pašvaldības un pašvaldības iestāžu IKT
modernizācija
1.3.6. Sociāli atbildīgu informatīvu kampaņu
organizēšana sabiedrības viedokļa veidošanai
1.3.7. Iedzīvotāju apmierinātības novērtējums
1.3.8. Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā un
sociālā dialoga veidošanā
8
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RV1.4. Piedāvāt
daudzveidīgas
kultūras, brīvā laika un
sporta aktivitāšu
iespējas

RV1.5. Saglabāt un
attīstīt kultūras
mantojumu un
tradīcijas

VTP2: Ēkas un
savienojami

RV2.1. Atjaunot Preiļu
novada ielu un ceļu
tīklu

RV2.2. Uzlabot
sabiedrisko ēku
energoefektivitāti un
infrastruktūru

RV2.3. Pilnveidot
satiksmes drošības
infrastruktūru

RV2.4. Uzlabot
komunālās

1.4.1. Starpnozaru pasākumu plāna un programmas
izstrāde kvalitatīvai resursu un apmeklētāju piesaistei
1.4.2. Brīvprātīgā darba aktivitāšu popularizēšana
1.4.3. Tautas mākslas kolektīvu un tradīciju
saglabāšana un popularizēšana
1.4.4. Preiļu novada ikgadējās Jāzepa Pīgožņa balvas
ainavu glezniecībā tradīcijas veidošana
1.4.5. Plenēru, meistarklašu un mākslinieku
rezidenču organizēšana
1.4.6. Tematisko jauniešu nometņu un dažādu
jauniešu iniciatīvu organizēšana
1.4.7. Bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošana epakalpojumu pieejamībai, kultūrvēsturiskā un literārā
mantojuma saglabāšanai, jaunāko tehnoloģiju
ieviešana, uzlabošana
1.4.8. Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sporta
pasākumu organizēšana, sporta propaganda
1.5.1. Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana
un saglabāšana, popularizēšana dažādām mērķa
grupām
1.5.2. Profesionālās mākslas un mūzikas pieejamības
nodrošināšana novadā
1.5.3. Novada vēstures un tradīciju apguves izglītības
pasākumu ieviešana bērniem un jauniešiem
2.1.1. Preiļu novada ceļu, satiksmes pārvadu un tiltu
infrastruktūras attīstība
2.1.2. Preiļu novada autostāvvietu un laukumu
pieejamības nodrošināšana – veloceliņu attīstības
redzējums, marķējums, izbūve, zīmes atjaunošana
2.2.1. Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un
energoefektivitāte
2.2.2. SIA Preiļu slimnīca ēkas infrastruktūras
uzlabošana un energoefektivitātes pasākumi
2.2.3. Sociālo pakalpojumu sniedzēju tehniskās
infrastruktūras uzlabošana un energoefektivitātes
pasākumi
2.2.4. Atbalsts jaunu ražotņu izveidē un
uzņēmējdarbības attīstībā
2.2.5. Kultūras iestāžu infrastruktūras uzturēšana,
rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana
2.2.6. Sporta infrastruktūras nodrošināšana treniņiem
un sacensībām, augstu sasniegumu sporta un
profesionālā sporta popularizēšana
2.2.7. Pašvaldības administrācijas ēku un publisko ēku
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi
2.3.1. Energoefektīva ielu un laukumu apgaismojuma
izveide
2.3.2. Drošības uzlabošana Preiļu novada valsts ceļu
posmos, veloceliņu plānošana un izbūve
2.3.3. Drošības uzlabojumi pie izglītības iestādēm
2.4.1.
Ūdenssaimniecības
un
kanalizācijas
pakalpojumu infrastruktūras rekonstrukcija
9
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saimniecības
inženierkomunikācijas
RV2.5. Uzlabot IKT un
interneta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

VTP3: Izaugsme
un atbalsts

2.4.2.
Centralizētas
siltumapgādes
sistēmas
rekonstrukcija
2.5.1. Interneta un mobilo sakaru pārklājuma
nodrošināšana visā Preiļu novada teritorijā
2.5.2. Pašvaldības sakaru infrastruktūras izveide –
publisko interneta pieejas nodrošināšanai Preiļu
novada teritorijā
2.5.3. IT atbalsta sistēmas izveide Preiļu novada
izglītības un publiskajās iestādē
RV2.6.
Nodrošināt 2.6.1. Vides aizsardzības prasībām atbilstošas
videi
draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide,
atkritumu
kompostēšanas laukuma izveide
apsaimniekošanas
2.6.2. Dalītās atkritumu šķirošanas organizēšana un
sistēmas attīstību
ieviešana
RV3.1. Nodrošināt
3.1.1. Sadarbība ar darba devēju organizācijām,
lietpratīgu atbalstu
uzņēmējiem un darba ņēmēju organizācijām
uzņēmējdarbības
3.1.2. Atbalsts Leader programmas un vietējo
attīstībai
iniciatīvu projektu realizācijai
3.1.3. Uzņēmējdarbības izglītošanas pasākumi
jauniešu auditorijai
3.1.4. Mārketinga pasākumi investoru piesaistei un
ražošanas attīstībai Preiļu novadā
3.1.5. Uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšanas
un atbalsta pasākumi
RV3.2. Sekmēt
3.2.1. Tūrisma infrastruktūras attīstība
konkurētspējīga un
3.2.2. Pastāvīgu festivālu un pasākumu organizēšana
atpazīstama tūrisma
un mārketinga pasākumi
piedāvājuma attīstību 3.2.3. Sadarbība ar reģiona novadiem kopīga tūrisma
produktu un maršrutu izstrādē un piedāvājuma
veidošanā
3.2.4. Rekreatīvā tūrisma attīstība
3.2.5. Tūrisma nozares iesaistīto kvalifikācijas
paaugstināšana
RV3.3. Veicināt Preiļu 3.3.1. Amatnieku un mājražotāju popularizēšana
novada amatnieku un 3.3.2. Tautas seno amatu centra izveidošana,
ražotāju
amatnieku tirdziņu attīstība
atpazīstamību un
3.3.3.
Sociālās
uzņēmējdarbības
idejas
sociālās
popularizēšana un uzņēmumu darbības uzsākšana
uzņēmējdarbības
attīstību
RV3.4. Veidot pilsētas 3.4.1. Preiļu muižas kompleksa, tai skaitā pils kā
zīmolu, attīstot
pilsētas atpazīstamības zīmola un tūrisma objekta
ainavu, Preiļu muižas
attīstības stratēģijas izstrāde
kompleksa un parka
3.4.2. Preiļu pils atjaunošana un kultūrvēsturiskā
kultūrvēsturisko
mantojuma ekonomiskā potenciāla izmantošana
mantojumu
3.4.3. Preiļu pils parka kompleksa atjaunošana
tūrisma produkta veidošanai
3.4.4. Pilsētas un novadu centru ainavas, vides
plānošana un attīstība
RV3.5. Revitalizēt
3.5.1. Degradēto teritoriju atjaunošana
degradētās teritorijas
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3. Saskaņotība un pēctecība ar plānošanas dokumentiem
Atbilstība nacionālās nozīmes plānošanas dokumentiem
Preiļu novada Attīstības programma izstrādāta, ievērojot saskaņotības principu, un ņemot vērā gan
hierarhiski augstāk stāvošus plānošanas dokumentus, gan Latgales reģiona un blakus esošo pašvaldību
attīstības plānošanas dokumentus.

Attēls nr.1. Preiļu novada Attīstības programmas sistēma.
Piemēra datu avots: Ieteikumi attīstības plānošanas un budžeta plānošanas sasaistes stiprināšanai “Sasaistes
izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” 2015.g. Norvēģijas
pieredzē balstīts metodiskais materiāls. Eksperte Inga Vilka un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija.

Saskaņotība ar “Latvija 2030”
Plānošanas dokuments “Latvija 2030” ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, kas
ir hierarhiski augstākais valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. Stratēģijas galvenie
uzstādījumi ir: „Laimīgs cilvēks labklājībā; ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids; radoša, iecietīga un
toleranta sabiedrība; sadarbībā radīta konkurētspēja”. Preiļu novada vidēja termiņa mērķi, rīcības
virzieni un uzdevumi veidoti saskaņā ar „Latvija 2030” mērķiem un virzieniem.
„Latvija 2030” prioritātes

Preiļu novada Attīstības programmas prioritātes
Vīzija
Latvija – mūsu mājas – zaļa un sakopta, radoša un Preiļu novads – pērle starp zaļajiem Latgales mežiem un
ērti sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras dzidrajiem ezeriem! Preiļi – Latgales lauku saimnieku
ilgtspējīgu attīstību mēs esam atbildīgi nākamo centrs un modernas pārvaldības paraugs!
paaudžu priekšā.
Mērķi, prioritārie ilgtermiņa virzieni, vidēja termiņa mērķi un rīcības virzieni
Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un Novads, kurā visu vecuma grupu iedzīvotājiem ir
bagātināšana.
kvalitatīva dzīves vide, kurā ekonomiskais pamats ir
Mērķis - saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras uzņēmējdarbība, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību un
kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas demogrāfisku izaugsmi, kurš ir pievilcīgs gan kā biznesa
kultūras telpai,
attīstot sabiedrības vide, gan kā kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas vieta, vieta
radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo dzīvošanai
identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi. VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:
RV1.4. Piedāvāt daudzveidīgas kultūras, brīvā laika un
Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai sporta aktivitāšu iespējas
stiprināšana
RV1.5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un
Radošas sabiedrības veidošana
tradīcijas
VTP3: Izaugsme un atbalsts
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Cilvēkkapitāla bāzes vērtība un produktivitāte.
Mērķis - saglabāt Latvijas cilvēkkapitāla bāzes
vērtību un kāpināt tā ražīgumu līdz ES vidējam
līmenim, attīstot prasmes, kas sekmē jaunradi,
elastību un līdzdalību darba tirgū.
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:
Nodarbinātības
programmas
darbaspēka
līdzdalības palielināšanai
Cilvēkkapitāla attīstība un produktivitātes
kāpinājums
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība

Iespēju vienlīdzība un vidusslāņa veidošanās.
Mērķis - pieaugot IKP, samazināt sociālo un
ienākumu
nevienlīdzību,
veicināt
sociālo
iekļaušanos, mazināt nabadzības riskus, sekmēt
sociāli un ekonomiski stabila vidusslāņa
veidošanos sabiedrībā
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:
Kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes pieejamība
Resursu pieejamība
Kvalitatīva un pieejama izglītība mūža garumā.
Mērķis - izveidot vienu no labākajām izglītības
sistēmām ES un kļūt par vienu no līderēm
pieaugušo
izglītības pieejamības un
izmantošanas ziņā.
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:
Izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības
procesa organizācijā
Skola kā sociālā tīklojuma centrs
E-skola un informācijas tehnoloģiju izmantošana
Izglītošanās mūža garumā.
Atjaunojama un droša enerģija.
Mērķis- nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību,
palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un
integrējoties ES enerģijas tīklos.
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:
Energoefektivitātes pasākumi
Dabas vērtību un pakalpojumu ilgtspējīga
apsaimniekošana.

RV3.4. Veidot pilsētas zīmolu, attīstot Preiļu muižas
kompleksa, tai skaitā pils un parka kultūrvēsturisko
mantojumu un tūrisma potenciālu.
Uzdevumi - kultūras mantojuma izmantošanai tūrisma
attīstībai, novada vēstures un tradīciju apguves izglītības
pasākumu ieviešana bērniem un jauniešiem, nemateriālā
kultūras mantojuma apzināšana un saglabāšana,
popularizēšana dažādām mērķa grupām
Rīcības
virzieni
un
uzdevumi,
kuri
sekmē
pašnodarbinātības pieaugumu, sociālo uzņēmējdarbību,
konsultatīvo, institucionālo atbalstu pašnodarbinātībai un
vietējam ražotājam.
Atbilst IP1: Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu
attīstība
VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
RV1.2. Nodrošināt kvalitatīvus sociālās palīdzības,
veselības un rekreatīvos pakalpojumus
RV1.3. Paaugstināt pašvaldības pārvaldes kapacitāti
VTP3: Izaugsme un atbalsts RV3.1. Nodrošināt lietpratīgu
atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai
RV3.3. Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju
atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
Atbilst IP 1: Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu
attīstība
VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
RV1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu
VTP3: Izaugsme un atbalsts
RV3.1. Nodrošināt lietpratīgu atbalstu uzņēmējdarbības
attīstībai
RV3.3. Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju
atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
Atbilst AP IP 1: Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu
attīstība
VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
RV1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu.
Uzdevumu līmenī ir mūžizglītības pasākumi, kultūras,
profesionālās mākslas un mūzikas pieejamības
nodrošināšana
VTP2: Ēkas un savienojami
RV2.5. Uzlabot IKT un interneta pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti
Atbilst AP IP 2: Infrastruktūras attīstība un pieejamība
VTP2: Ēkas un savienojami
RV2.2. Uzlabot sabiedrisko ēku energoefektivitāti un
infrastruktūru

Atbilst AP IP1: Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu
attīstība
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Mērķis - būt ES līderei dabas kapitāla saglabāšanā,
palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā.
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:
Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana

Sociālā kapitāla vērtības pieaugums.
Mērķis - izveidot publisko pārvaldību, kas ir
efektīva, spēj ne tikai ātri reaģēt uz pārmaiņām,
bet arī paredzēt un virzīt tās, radot sabiedrībai
nozīmīgus
un
nākotnē
nepieciešamus
pakalpojumus, un kurā aktīvi līdzdarbojas lielākā
daļa Latvijas sabiedrības.
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:
Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā
Pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija
E-pārvaldība un sabiedriskā inovācija

VTP2: Ēkas un savienojami
RV2.6.
Nodrošināt
videi
draudzīgu
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstību
RV1.3. Paaugstināt pašvaldības pārvaldes kapacitāti.
Uzdevumi - sociāli atbildīgu informatīvu kampaņu
organizēšana sabiedrības viedokļa veidošanai, sabiedrības
iesaiste veselību veicinošos pasākumos, dalība
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Atbilst AP ITP1: Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu
attīstība
VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
RV1.3. Paaugstināt pašvaldības pārvaldes kapacitāti
uzdevumos - sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā un
sociālā dialoga veidošanā, e-pakalpojumu izstrāde, epakalpojumu
funkcijas
ieviešana,
bibliotēkas
pakalpojumu pilnveidošana e-pakalpojumu pieejamībai,
kultūrvēsturiskā un literārā mantojuma saglabāšanai,
jaunāko tehnoloģiju ieviešana, esošo uzlabošana

Saskaņā ar „Latvija 2030” Preiļi ir reģionālas nozīmes attīstības centrs, nozīmīgs reģiona kultūras un ražošanas
centrs ar attīstītu sociālo infrastruktūru un daudzveidīgiem pakalpojumiem. Preiļu pilsētas potenciāls ievērojami
pārsniedz pārējo mazo pilsētu potenciālu.
Paredzēts, ka nākotnē reģionālās nozīmes attīstības centriem jāturpina specializēties, attīstot savstarpēji
papildinošu sadarbību, tādējādi sasniedzot nacionālas nozīmes attīstības centriem līdzvērtīgu cilvēkresursu un
ekonomiskās aktivitātes pievilkšanas spēku.
Preiļi ir reģiona apdzīvoto teritoriju robežas saskarsmes centrs, Latgales attīstības centru funkcionālā tīkla
atbalsta karkass jeb pilsētu „smaguma centrs”, kuru veido galvenās Latgales reģiona ekonomiskās izaugsmes
virzītājas – Daugavpils un Rēzekne pilsētas, kā arī Jēkabpils pilsēta Zemgales reģionā. Paredzēts, ka Daugavpils
attīstīsies kā nozīmīgs pārrobežu zinātnes, ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centrs, Rēzekne veidosies kā
kultūras un izglītības, inovatīvās uzņēmējdarbības centrs, savukārt Jēkabpils būs tranzītceļu krustpunkts. Šīs
pilsētas kopā funkcionēs kā reģiona ekonomiskās attīstības dzinējspēks un vārti starp austrumiem un rietumiem.
Funkcionālā tīkla konkurētspēju papildinās reģionālās nozīmes attīstības centri – Preiļi, Līvāni, Krāslava, Ludza un
Balvi, nodrošinot reģiona integrāciju pārrobežu sadarbības tīklos.
Nacionālais attīstības plāns 2020 (NAP 2020) ir galvenais valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments.
NAP 2020 ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, un tas ir saistīts ar
"Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam" un "Nacionālo reformu programmu stratēģijas "ES
2020" īstenošanai".
NAP 2020
Prioritāte "Tautas saimniecības izaugsme"
Rīcības virziens "Izcila uzņēmējdarbības vide"

Preiļu novada Attīstības programma
VTP3: Izaugsme un atbalsts
RV3.1.
Nodrošināt
lietpratīgu
atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai. Uzdevumos tiek paredzēti
uzņēmējdarbības izglītošanas pasākumi jauniešu
auditorijai, mārketinga pasākumi investoru piesaistei
un
ražošanas
attīstībai
Preiļu
novadā,
uzņēmējdarbības izglītošanas un atbalsta pasākumi
VTP2: Infrastruktūras attīstība un pieejamība
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Rīcības virziens "Energoefektivitāte un enerģijas
ražošana"
Prioritāte "Cilvēka drošumspēja"
Rīcības virziens "Cienīgs darbs"
Rīcības virziens "Stabili pamati tautas ataudzei"
Rīcības virziens "Kompetenču attīstība"
Rīcības virziens "Vesels un darbspējīgs cilvēks"
Rīcības virziens "Cilvēku sadarbība, kultūra un
pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats"

Prioritāte "Izaugsmi atbalstošas teritorijas"
Rīcības virziens "Ekonomiskās aktivitātes veicināšana
reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana"
Rīcības
virziens
"Pakalpojumu
pieejamība
līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu
radīšanai"
Rīcības virziens "Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana"

VTP2: Infrastruktūras attīstība un pieejamība
Energoefektivitātes programmas valsts un pašvaldību
sabiedrisko ēku sektorā
VTP1: Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu
attīstība
RV1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu
Uzdevumi: 1.1.1.Mūžizglītības pasākumu izstrāde un
organizēšana dažādām mērķa grupām
1.1.2. Pedagogu tālākizglītības nodrošināšana
1.1.3. Jaunu apmācību metožu un mācību līdzekļu
izstrāde un ieviešana, izglītības programmu
piedāvājuma dažādošana
1.1.4. Jaunatnes darbinieku apmācība un neformālās
izglītības attīstība
1.1.5. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības
piedāvājuma un kvalitātes attīstība
RV1.2. Nodrošināt kvalitatīvus sociālās palīdzības,
veselības un rekreatīvos pakalpojumus1.2.4.Sociālā
pakalpojuma nodrošināšana un modernizēšana
dažādām mērķa grupām
1.2.5. Nevalstiskā sektora iesaiste sociālo
pakalpojumu sniegšanā
1.2.6. Sabiedrības iesaiste veselību veicinošos
pasākumos, dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā
RV1.4. Piedāvāt daudzveidīgas kultūras, brīvā laika un
sporta aktivitāšu iespējas
1.4.3. Tautas mākslas kolektīvu un tradīciju
saglabāšana un popularizēšana
RV1.3. Paaugstināt pašvaldības pārvaldes kapacitāti
1.3.6. Sociāli atbildīgu informatīvu kampaņu
organizēšana sabiedrības viedokļa veidošanai
RV1.5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un
tradīcijas
1.5.1. Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana
un saglabāšana, popularizēšana dažādām mērķa
grupām
VTP1: Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu
attīstība , visi rīcības virzieni
VTP2: Infrastruktūras attīstība un pieejamība
RV2.1. Atjaunot Preiļu novada ceļu tīklu
RV2.3. Pilnveidot satiksmes drošības infrastruktūru
Visi rīcības virzieni
RV3.3. Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju
atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
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Atbilstība reģionālas nozīmes plānošanas dokumentiem
Latgales stratēģija 2030
Stratēģijā izvirzītais ilgtermiņa mērķis līdz 2030. gadam ir panākt straujāku Latgales reģiona
ekonomisko attīstību, lai palielinātu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo
potenciālu un padarītu Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. Lai sasniegtu izvirzīto
ilgtermiņa mērķi un īstenotu attīstības vīziju, definēti 4 stratēģiskie virzieni jeb ilgtermiņa prioritātes,
kas ir pamats saskaņotām darbībām un projektiem un ietvars finansējuma piesaistei:
Latgales stratēģijas 2030
ilgtermiņa prioritātes
Efektīvi uzņēmumi
Prasmes
Gudra pārvaldība
Savienojumi

Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.
gadam ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes
ITP3: Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja
VTP3: Izaugsme un atbalsts
ITP1: Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu attīstība
VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
ITP2: Infrastruktūras attīstība un pieejamība
VTP2: Ēkas un savienojami

Efektīvi uzņēmumi - Preiļu novada pašvaldība plāno turpināt atbalstīt uzņēmējdarbību, palīdzot radīt
jaunus uzņēmumus un darba vietas, attīstot videi draudzīgu ekonomiku un konkurētspēju.
Lai sasniegtu stratēģisko virzienu Prasmes, jāattīsta cilvēkresursi - Preiļu novada pašvaldība plāno
vispārējās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu attīstību, konsultācijas un atbalstu
uzņēmējdarbībai, projektu iniciēšanu un izstrādi, kā arī atbalstu sociālā dialoga formā.
Gudra pārvaldība ir reģiona sasniedzamība un pakalpojumu pieejamība. Preiļu novada AP paredz
nodrošināt pieejamus sociālās palīdzības, veselības, kultūras u.c. pakalpojumus, uzlabot pašvaldības
struktūrvienību un iestāžu darbu.
Savienojumu nodrošināšana paredz uzlabot tehnisko, satiksmes un drošības infrastruktūru,
paaugstināt ēku energoefektivitāti.
Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2010.-2017.gadam
Plānošanas dokumentā ir noteiktas Darbības programmas, kas mobilizē Latgales resursus (uzņēmumus,
pašvaldības, cilvēkus), izmanto vietējos dabas apstākļus, lai iekļautos ES attīstības procesos un
mazinātu negatīvās tendences. Preiļu novada AP stratēģiskais mērķis, ilgtermiņa un vidēja termiņa
prioritātes un rīcības virzieni atbilst Latgales reģiona attīstības stratēģiskajiem uzstādījumiem, lai
panāktu Preiļu novada resursu izmantošanu iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai.
Preiļu novads ir atbildīgs par šādu Latgales programmu ieviešanu:
• Apakšprogramma: Nozaru programmas (pilota programma „Veselīga pārtika”), kas atbilst Preiļu
novada AP noteiktajai specializācijai - pārtikas rūpniecība un lauksaimniecības atbalsts.;
• Apakšprogramma: Sociālā uzņēmējdarbība sadarbībā ar Balvu novada domi – atbilstoši rīcības
virzieniem par sociālo pakalpojumu attīstību, sociālo uzņēmējdarbību;
• Attīstības centru tīkls – apakšprogramma Preiļi. Rīcības plānā un Investīciju plānā identificētie
pasākumi un projekti.
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Latgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2010.-2017. gadam
vidēja termiņa mērķi
Veicināt negatīvo demogrāfisko un
migrācijas
procesu
apturēšanu
un
saglabāšanu
vismaz
320
tūkstošu
iedzīvotāju skaitu reģionā

Palielināt augstas pievienotās vērtības
īpatsvaru
Palielināt privātā sektora īpatsvaru
pievienotās vērtības radīšanā reģionā līdz
76%

Paaugstināt iedzīvotāju ienākumus reģionā,
sasniedzot 40% no ES vidējās bruto darba
samaksas līmeņa
„Latgale ID” (programma uzņēmējdarbības
atbalstam)
Uzņēmējdarbības izglītība
Augošu uzņēmumu atbalsts
Investīciju piesaiste
Nozaru programmas (pilota programma
„Veselīga pārtika”)
Sociālā uzņēmējdarbība

Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.
gadam vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni
VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
RV1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu
VTP2: Ēkas un savienojami
VTP3: Izaugsme un atbalsts
RV3.3. Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju
atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
VTP3: Izaugsme un atbalsts
VTP3: Izaugsme un atbalsts
RV3.1.
Nodrošināt
lietpratīgu
atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai
RV3.2. Sekmēt konkurētspējīga un atpazīstama
tūrisma piedāvājuma attīstību
RV3.3. Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju
atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
VTP1: Pārvaldība un pakalpojumi
VTP3: Izaugsme un atbalsts

Rīcības virzieni šo programmu izpildei:
RV3.1.
Nodrošināt
lietpratīgu
atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai
RV3.2. Sekmēt konkurētspējīga un atpazīstama
tūrisma piedāvājuma attīstību
RV3.3. Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju
atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
RV3.4. Veidot pilsētas zīmolu, attīstīt Preiļu pils un
parka kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma
potenciālu
RV3.5. Revitalizēt degradētās teritorijas
RV1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu
RV1.5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un
tradīcijas
RV1.2. Nodrošināt pieejamus sociālās palīdzības un
veselības pakalpojumus
2.2.2. SIA Preiļu slimnīca ēkas infrastruktūras
uzlabošana un energoefektivitātes pasākumi
2.2.3. Sociālo pakalpojumu sniedzēju tehniskās
infrastruktūras uzlabošana un energoefektivitātes
pasākumi
„Attīstības centru tīkls” (policentriskas Atbilst visi rīcības virzieni, jo vērsti uz Preiļu novada kā
attīstības programma)
nozīmīga attīstības centra attīstību, pakalpojumu
kvalitātes, dzīves kvalitātes un vides uzlabošanos
„Sociāli atbildīgā Latgale”
1.3.8. Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā un
sociālā dialoga veidošanā
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Latgales reģiona pievilcība” (mārketinga RV3.5. Revitalizēt degradētās teritorijas
programma caur pasākumiem)
RV3.4. Veidot pilsētas zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu
muižas kompleksa un parka kultūrvēsturisko
mantojumu
3.2.2. Pastāvīgu
festivālu
un
pasākumu
organizēšana un mārketinga pasākumi
„Savienojumi” (Transporta un sakaru RV2.3. Pilnveidot satiksmes drošības infrastruktūru
programma)
Preiļu novada Attīstības programmā ir ietverti Latgales plānošanas reģiona attīstības programmā 2010.
– 2017. gadam paredzētie atbalsta pasākumi, kuri atspoguļojas arī novada Rīcības plānā un Investīciju
plāna projektos:
• Preiļu kā novada centra infrastruktūras attīstība;
• Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana;
• Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide;
• Profesionālās un augstākās izglītības centru tīkls (reģiona augstskolas, koledžas, Latvijas
augstskolu filiāles, profesionālās skolas) un atbalsta pasākumi profesionālajai izglītībai;
• Darbaspēka kvalifikācijas celšanai, mūžizglītībai;
• Specializēto industriālo parku un esošo ražošanas teritoriju apkalpes infrastruktūras atbalsta
pasākumi;
• Sabiedriskā transporta atbalsta pasākumi pilsētas sabiedriskajam transportam un tā sasaistei
ar mazpilsētām, apkārtējo novadu teritorijām;
• Reģiona līmeņa centra pakalpojumu attīstība (pārvaldes, kultūras, sporta, sociālo pakalpojumi,
u.c.);
• Pilsētas centra reģenerācijas projekts (ar privātīpašnieku iesaistošo komponenti);
• Inovatīvu pilsētvides projektu realizācija (ielu telpas uzlabošana, zaļo zonu iekārtošana, aktīvās
atpūtas vietas, publiskās ārtelpas uzlabojumi, u.c.);
• Publisko pakalpojumu iestāžu kapacitātes stiprināšanas pasākumi.
Latgales reģiona pilsētu iedalījumam saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 ir
noteikta šāda telpiskās attīstības perspektīva:
Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības Daugavpils
centrs
Nacionālās nozīmes attīstības centri
Daugavpils, Rēzekne
Reģionālās nozīmes attīstības centri
Balvi, Ludza, Krāslava, Preiļi un Līvāni
Novadu nozīmes attīstības centri
Novadu centri un Daugavpils novada un Rēzeknes novada
lielākās apdzīvotās vietas - Vietējas nozīmes attīstības
centri
Vietējas nozīmes attīstības centri
Nosaka reģiona un vietējā līmeņa teritoriju attīstību
plānošanas dokumentos – Preiļu novada pagastu centri –
Līči, Ārdava, Aizkalne, Prīkuļi, Pelēči, Smelteri

Atbilstība vietējās nozīmes plānošanas dokumentiem un saskaņotība ar kaimiņu pašvaldībām
Preiļu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā ir noteiktas kopīgo interešu teritorijas ar citiem novadiem,
un tie ir - ūdenstilpnes, ūdensteces un ceļi. Ezeru un upju apsaimniekošanai jābūt tādai, lai nodarītu
iespējami mazāku postījumu dabas videi. Veidojot upju vai ezeru apsaimniekošanas plānus, ir
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jāsadarbojas ar kaimiņu pagastiem, vienojoties par atļauto un aizliegto darbību upju un ezeru ūdeņos.
Preiļu novada AP stratēģiskie uzstādījumi papildina kaimiņu novadu stratēģiskās attīstības redzējumu.
Programmas
nosaukums
Aglonas
novada
attīstības
programma 2012.2018. gadam

Daugavpils novada
attīstības
programma 2012.2018. gadam
Līvānu
novada
pašvaldības
integrētā attīstības
programma 2012.2018. gadam
Riebiņu
novada
sabiedrības
integrācijas
programma
un
rīcības plāns 2015.2020. gadam

Vārkavas novada
attīstības
programma 2012. 2018. gadam

Novadu loma
Preiļi ir pieturas punkts ceļojumā uz Aglonu, Aglona ir svētceļnieku galamērķis. Aglonas
iedzīvotāji izmanto Preiļu pilsētas piedāvātos kultūras, tirdzniecības, izklaides, izglītības
pakalpojumus. Kopīga sadarbība uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, kultūras
mantojuma saglabāšanas un attīstības pasākumos.
Aglona - pašvaldības īpašā loma attiecībā pret kaimiņu novadiem - sakrālā tūrisma
organizācija, sporta un aktīvās atpūtas organizācijas centrs, sociālās aprūpes centra
kompetence, novada izvēlētie stratēģiskie projekti ir balstīti vietas salīdzinošajās
priekšrocībās, tradīcijās un veido pamatu sadarbībai ar kaimiņu pašvaldībām.
Kopīga sadarbība teritoriju ekonomiskā potenciāla izmantošanas efektivitātes
paaugstināšanai un kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana. Daugavpils
novads - mazo uzņēmumu sadarbība, kooperācija, izstrādājumu un pakalpojumu
klasteri un ražošanas ķēdes. Preiļu novada specializācija ir papildinoša, tā nepārklājas
ar Daugavpils novadu.
Preiļu novads ir modernas lauksaimniecības paraugs, bet Līvānu novada identitāte –
uzņēmējdarbība, modernās tehnoloģijas, kas papildina Preiļu novada specializāciju.

Riebiņu novads atrodas tiešā Preiļu novada ietekmes areālā, kam ir vēsturiska saikne atrašanās kādreizējā Preiļu rajonā. Šī novada iedzīvotājiem ir būtiski Preiļu pilsētā
pieejamie izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības, darba pakalpojumi. Preiļu novads,
iesaistot Riebiņu novada pašvaldību, stiprina kaimiņu pašvaldību sadarbību, kopīgi
īstenojot reģionam būtiskus uzņēmējdarbības veicināšanas projektus, kopīgus kultūras
vides un pasākumu projektus. Riebiņu novada specializācija - lauksaimniecība, tūrisms,
kokapstrāde un rūpnieciskā ražošana. Pašvaldības īpašā loma attiecībā pret kaimiņu
novadiem - sporta un aktīvās atpūtas organizācijas centrs (volejbols, pludmales
volejbols). Kultūras dzīves organizācija - atpūtas pakalpojumu centrs Sīļukalnā,
filozofiskās domas vienība, sociālās aprūpes centra kompetence Reģionālās gleznu
galerijas un mākslas (sadarbībā ar Rēzeknes radošo pakalpojumu centru un kaimiņu
novadu mākslas skolām). Preiļu novada funkcionālā ietekme un sadarbība ir vides
uzlabošana gan uzņēmējdarbības, gan sociālo pakalpojumu jomā, jo Preiļi ir šo
pakalpojumu sniedzējs Riebiņu novadam. Jāzepa Pīgožņa ainavu glezniecības plenērs
papildina Riebiņu novada organizētos mākslas plenērus un pasākumus.
Ir izveidots Preiļu un Riebiņu kopīgs Tūrisma informācijas centrs.
Ja Preiļu novads ir latgaliskās identitātes vieta, tad Vārkavas novads sevi pozicionē kā
latvisku novadu. Vārkavas novadam ir uzsvars uz bioloģisko saimniecību, Preiļu
novadam - uz attīstītu lauksaimniecību dažādās nozarēs. Kopīga sadarbība pašvaldības
pakalpojumu sniegšanā.

Sadarbība ar minētajām pašvaldībām notiek arī vides uzlabošanā SAM projektu aktivitātēs, piemēram,
Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība ar mērķi
paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt
uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās
teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu
nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
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4. Programmas īstenošanas uzraudzības kārtība
Par Preiļu novada Attīstības programmas 2018. - 2024. gadam ieviešanu un īstenošanas uzraudzības
kārtību ir atbildīga Preiļu novada domes Attīstības daļa, iesaistot pašvaldības struktūrvienības un
iestādes.

4.1. Preiļu novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēma
Uzraudzības procesu vada Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs, iesaistot pašvaldības
struktūrvienību un iestāžu vadītājus, kuri veic uzraudzības procesa darbības saskaņā ar 4.1.1. tabulā
norādītajiem uzdevumiem.
4.1.1. tabula. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības galvenie uzdevumi un atbildīgās
institūcijas
Nr.
Veicamais uzdevums
Atbildīgā institūcija
1.
Apstiprināt Preiļu novada attīstības programmu Preiļu novada dome
2018.-2024. gadam, lemt par AP aktualizēšanas
nepieciešamību
2.
Preiļu novada AP īstenošanas uzraudzības Preiļu novada domes Attīstības daļa
koordinācija un uzraudzība
3.
Preiļu novada AP Rīcības plāna 2018. - 2024. Politiskajā līmenī – Preiļu novada dome
gadam īstenošanas nodrošināšana
Izpildes līmenī - par Rīcības plānā
uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās
Preiļu novada domes struktūrvienības
un iestādes
4.
Regulāra un sistemātiska kvantitatīvo un Preiļu novada domes Attīstības daļa,
kvalitatīvo datu vākšana, apkopošana un Preiļu novada domes struktūrvienības
analizēšana saskaņā ar Preiļu novada AP un iestādes
noteiktajām vidēja termiņa mērķiem un novada
attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem (4.2.1.
tabula)
5.
Ikgadējā pārskata "Pārskats par Preiļu novada Preiļu novada domes Attīstības daļa
attīstības programmas 2018. - 2024. gadam
īstenošanu” sagatavošana
6.
Ikgadējā pārskata „Pārskats par Preiļu novada Preiļu novada dome
attīstības programmas 2018. - 2024. gadam
īstenošanu” apstiprināšana, nepieciešamības
gadījumā lēmuma pieņemšana par grozījumiem
Attīstības programmā un/vai Rīcības plānā
7.
Sabiedrības
informēšana
par
Attīstības Preiļu novada domes Attīstības daļa
programmas īstenošanas rezultātiem (pārskata sadarbībā
ar
pašvaldības
publicēšana Preiļu novada interneta vietnē struktūrvienībām
www.preili.lv)
Preiļu novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam uzraudzības procesa rezultātu izvērtējums
katru gadu tiks iekļauts pārskatā „Pārskats par Preiļu novada attīstības programmas 2018.-2024.
gadam īstenošanu” par iepriekšējo gadu un vienu reizi 3 gados par 3 gadu periodu. Par pārskata
sagatavošanu ir atbildīga Preiļu novada Attīstības daļa atbilstoši pārskata sagatavošanas laika grafikam
(skat. 4.1.2. tabulā).

20

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

4.1.2. tabula. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ikgadējā pārskata sagatavošanas laika
grafiks
Atbildīgā
1.cet.
2.cet.
3.cet. 4.cet.
institūcija
Preiļu novada domes (1) Pārskatu datu analīze un (3) Ikgadējā pārskata „Pārskats (4) Sistemātiska
Attīstības daļa
nepieciešamības gadījumā par Preiļu novada attīstības datu vākšana un
rakstiska
papildu
datu programmas
2018.-2024. apkopošana
pieprasīšana
no
Preiļu gadam
īstenošanu”
novada
domes sagatavošana, ziņošana par
struktūrvienībām
un rezultātiem Preiļu novada
iestādēm
domei, rezultātu publicēšana
Preiļu novada domes (2) Pārskatu sagatavošana un Preiļu novada interneta vietnē
struktūrvienības un iesniegšana Preiļu novada www.preili.lv
iestādes
domes Attīstības daļai
Preiļu novada dome
(5) Pārskata apstiprināšana,
nepieciešamības
gadījumā
lēmuma pieņemšana par
grozījumiem
Attīstības
programmā un/vai Rīcības
plānā
Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam uzraudzības pārskata sagatavošana notiks 5
posmos (skat. 4.1.2. tabulu):
• 1.posmā sistemātiski tiek vākti un apkopoti dati (gada 3. un 4. ceturksnī);
• 2.posmā pašvaldības struktūrvienības un iestādes pēc Preiļu novada domes Attīstības daļas lūguma
līdz 15. februārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto saskaņā ar Preiļu novada AP
2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem, pasākumiem un aktivitātēm, iekļaujot
arī informāciju par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem;
• 3.posmā Preiļu novada domes Attīstības daļa analizē iesniegtos pārskatus un datus,
nepieciešamības gadījumā līdz 1. martam pieprasot papildu informāciju pašvaldības
struktūrvienībām un iestādēm;
• 4.posmā Preiļu novada domes Attīstības daļa sadarbībā ar Preiļu novada domes struktūrvienībām
un iestādēm līdz 1. maijam sagatavo ikgadējo pārskatu „Pārskats par Preiļu novada attīstības
programmas 2018.-2024. gadam īstenošanu” atbilstoši 4.3.1. tabulā dotajai pārskata struktūrai un
iekļaujamajai informācijai un ziņo par rezultātiem Preiļu novada domei, kā arī ne vēlāk kā 1 mēneša
laikā pēc pārskata apstiprināšanas informē sabiedrību par AP īstenošanas rezultātiem, publicējot
tos Preiļu novada domes interneta vietnē www.preili.lv;
• 5.posmā Preiļu novada dome apstiprina sagatavoto pārskatu un, nepieciešamības gadījumā,
pamatojoties uz pārskatā iekļautajiem secinājumiem un ieteikumiem, lemj par grozījumu veikšanu
Preiļu novada Attīstības programmā 2018.-2024. gadam un/vai Rīcības plānā.
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4.2. Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums
Preiļu novada attīstības pamatrādītāji (4.2.1. tabulā) palīdz novērtēt novada attīstību un salīdzināt to
arī ar citu Latvijas novadu attīstību.
4.2.1.tabula. Preiļu novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji
Rādītāja
Rādītāja
vērtība
Nr.
Rādītājs
vērtība bāzes
pārskata
gadā 2016.
gadā
-0,432
1
TAI (rangs)
69. vieta

Vēlamā
attīstības
tendence
2024. gadā

Datu avots



VRAA

10 392



PMLP

2

Iedzīvotāju skaits

3

Demogrāfiskā slodze

569



PMLP

4

Bezdarba līmenis, %
Ekonomiski aktīvo statistisko
vienību
skaits
uz
1000
iedzīvotājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
uz vienu iedzīvotāju, EUR

11,2



NVA

97



CSP

397



VRAA, CSP



Preiļu
novada
domes
veikta
aptauja

5
6

7

Iedzīvotāju īpatsvars % (no
aptaujātajiem), kas apmierināti
ar pakalpojumu, infrastruktūras
pieejamību un kvalitāti novadā

35

4.3. Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa mērķu sasniegšanas
rādītāju izvērtējums
AP īstenošanas uzraudzības ietvaros ik gadu jāveic vidēja termiņa prioritāšu un rīcības virzienu
sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot rezultātus 4.3.1. tabulā dotajā formātā.
Par Preiļu novada vidēja termiņa mērķu un rīcības virzienu sasniegšanas rādītāju iekļaušanu un
izvērtēšanu ikgadējā pārskatā „Pārskats par Preiļu novada attīstības programmas 2018. - 2024. gadam
īstenošanu” ir atbildīga Preiļu novada domes Attīstības daļa, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta
no Preiļu novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm saskaņā ar šajā nodaļā norādītiem datu
avotiem.
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros Preiļu novada attīstības pamatrādītājus ir
iespējams pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt, t.sk., veicot aptauju par iedzīvotāju
apmierinātību ar dzīvi novadā, papildus iekļaut jautājumus, kas ir aktuāli konkrētajā laika periodā vai
specifiski kādā atsevišķā jomā.

4.3.1. tabula. Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam vidējā termiņa prioritāšu un
rīcības virzienu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji
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Nr.

Rādītāja
Prognozētā attīstības
vērtība
tendence un rādītāja
pārskata
vērtība 2024. gadā
gadā
VTP 1: Pārvaldība un pakalpojumi

Rādītāja vērtība
bāzes gadā
2016.

Rādītājs

Datu avots

RV1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.

Bērnu un jauniešu (0 –
18 g.) skaits novadā
Skolēnu skaits
vispārizglītojošajās
izglītības iestādēs
Skolēnu skaits
profesionālajās izglītības
iestādēs
Izglītības iestāžu skaits
novadā
Augstskolās iestājušos
vidusskolu absolventu
skaits
Vidusskolas eksāmenu
nokārtojošo īpatsvars, %

1067

Nesamazinās

CSP, Novada
dome

1053

Nesamazinās

IZM, Novada
dome

579

Palielinās, par 5%

12

Nesamazinās

85 %

Nesamazinās

76,60 %

Palielinās par 15 %

IZM, Novada
dome
IZM, Novada
dome
Novada dome,
Izglītības
iestādes
IZM, Novada
dome, Izglītības
iestādes

Bērnu un jauniešu skaits
489
Palielinās par 15 %
Novada dome
interešu izglītībā
RV1.2. Nodrošināt kvalitatīvus sociālās palīdzības, veselības un rekreatīvos pakalpojumus
Iedzīvotājiem ir
nodrošināti kvalitatīvi
nepieciešamie sociālie
un veselības aprūpes
pakalpojumi

Aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar sociālo
un veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti

2.

Trūcīgo ģimeņu skaits

221

Samazinās 5%

3.

Trūcīgo personu skaits

356

Samazinās 5%

4.

Sociālo pakalpojumu
saņēmēju skaits

846

Samazinās 5%

5.

Iedzīvotāju mirstība

166

Samazinās 5%

6.

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
veselības un rekreatīvo
pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti

1.

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
pašvaldības pārvaldes
darbu

2.

Mājas lapas apmeklētāju
skaits mēnesī

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
Aptauja,
veselības aprūpes un
nepieciešamie
rekreatīvo
uzlabojumi
pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti
RV1.3. Paaugstināt pašvaldības pārvaldes kapacitāti

Aptauja,
nepieciešamie
uzlabojumi
14 000

Iedzīvotāji un uzņēmēji
ir apmierināti ar
novada domes un
pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību
darbu
Palielinās par 50 %
gadā

Novada dome,
aptauja

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
CSP, Novada
dome

Novada dome,
aptauja

Novada dome,
aptauja

Novada dome
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3.

Novada
pašvaldības
sekotāju skaits sociālajos
tīklos

4.

E pakalpojumu skaits

.5

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.

4.

Palielinās par 50 %
gadā

638

Novada dome

Palielinās, izveidoti 50
Novada dome
jauni e-pakalpojumi
Palielinās, atjaunoti
vismaz 80%
Pašvaldības IKT resursu
Administrācijas
pašvaldības
Novada dome
bāzes kvalitāte
IKT resursu bāze
administrācijas un
iestāžu datortehnikas
RV1.4. Piedāvāt daudzveidīgas kultūras, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas
38

Iedzīvotājiem
ir
nodrošināti daudzveidīgi
kultūras pakalpojumi

Aptauja –
nepieciešamie
uzlabojumi

Bibliotēkas pakalpojumu
lietotāju skaits
Bibliotēkas apmeklētāju
skaits
Iedzīvotājiem
ir
nodrošināti daudzveidīgi
kultūras pakalpojumi

57 528

Palielinās par 10%

393 899

Palielinās par 15%

Tautas
kolektīvos
skaits

mākslas
iesaistīto

Preiļu novada lietišķās
mākslas un vēstures
muzeja
apmeklētāju
skaits
Iedzīvotājiem
ir
nodrošināti daudzveidīgi
aktīvas atpūtas un sporta
pasākumi

Aptauja nepieciešami
uzlabojumi

Novada dome,
aptauja

Aptauja

Nemainīgs

Novada dome,
pašvaldības
iestādes

420

18 866

Novada dome
Palielinās par 25 %

Aptauja nepieciešami
uzlabojumi

mākslas

2 izstādes gadā

6 izstādes gadā

Profesionālās
mūzikas
pasākumu skaits
Meistardarbnīcu
un
plenēru skaits

3 koncerti gadā

4 koncerti gadā

1 – 2 gadā

4 plenēri gadā

nav

Palielinās, izveidota 1
ekspozīcija par novada
nemateriālo kultūras
mantojumu

Nemateriāla kultūras
mantojuma
ekspozīciju skaits

Novada dome

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
kultūras pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību
palielinās

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
aktīvas atpūtas un
sporta pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti
palielinās
RV1.5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas

Profesionālās
izstāžu skaits

Novada dome

Aptauja

Novada dome,
Bibliotēka,
muzejs, kultūras
centrs
Novada dome,
Kultūras centrs
Novada dome

Novada dome,
muzejs

VTP 2: Ēkas un savienojumi
RV2.1. Atjaunot Preiļu novada ielu un ceļu tīklu
1.

Rekonstruējamo pagastu
ceļu garums (km)

267 km

Pieaugums 3 % gadā

CSP, Novada
dome
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2.
3.

1.

1.

2.

3.

Veloceliņu garums (km)
1,6 km
3,5 km
novadā
Jaunu autostāvvietu un
0
4900 m2
laukumu izbūve (km2)
RV2.2. Uzlabot sabiedrisko ēku energoefektivitāti un infrastruktūru
Energoefektivitātes
pasākumi sabiedriskajām
58 %
100 %
ēkām
RV2.3. Pilnveidot satiksmes drošības infrastruktūru
Reģistrēto ceļu
satiksmes negadījumu
skaits

Modernizēto un
pārbūvēto katlu māju
skaits novada teritorijā

2.

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
pašvaldības sniegto
pakalpojumu

2.

Samazinājums 50 %
tāpat kā valstī kopumā

Ar energoefektīvu
apgaismojumu
1,8 km
Pieaugums 45 %
nodrošināto ielu garums
(km)
Ar novērošanas ierīču
aprīkotas izglītības
Nodrošinātas visas
iestādes vai izglītojamo
0
novada izglītības
skaits, uz kuriem
iestādes
attiecinās veiktie
drošības uzlabojumi
RV2.4. Uzlabot komunālās saimniecības inženierkomunikācijas

1.

1.

38

0

1

Aptauja nepieciešami
uzlabojumi

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
komunāliem
pakalpojumiem
palielinās
RV2.5. Uzlabot IKT un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

Novada dome
Novada dome

Novada dome

CSDD, Novada
dome

Novada dome

Novada dome,
izglītības
iestādes

Novada dome,
Preiļu saimnieks

Novada dome,
aptauja

50 % esošo
interneta
punktu
infrastruktūra ir
novecojusi

Pilnveidoti 8 interneta
pieejas punkti, 100
Interneta punktu
% modernizēta esošo
Novada dome
pieejamība
interneta pieejas
punktu infrastruktūra
Iedzīvotāji un uzņēmēji
Iedzīvotāju
Interneta un
Aptauja,
ir apmierināti ar
apmierinātība ar
mobilo sakaru
nepieciešamie
interneta pakalpojumu
interneta pakalpojumu
uzņēmumi,apta
uzlabojumi
pieejamību un kvalitāti
pieejamību un kvalitāti
uja
novadā
RV2.6. Nodrošināt videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzraudzību

1.

Otrreizējo izejvielu
šķirošanas
un šķiroto atkritumu
pieņemšanas
laukuma izveide

2.

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
atkritumu

Nav

Ir

Novada dome

Aptauja,
nepieciešamie
uzlabojumi

Iedzīvotāji un uzņēmēji
ir apmierināti ar
atkritumu
apsaimniekošanas

Novada dome
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apsaimniekošanas
pakalpojumu kvalitāti

pakalpojumu kvalitāti
novadā
VTP 3: Izaugsme un atbalsts

RV3.1. Nodrošināt lietpratīgu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai
1.
2.

3.

4.

Ekonomiski aktīvo tirgus
vienību skaits
Reģistrēto
uzņēmumu
skaits
Reģistrēto ilgstošo
bezdarbnieku skaits
attiecībā pret visiem
reģistrētajiem
bezdarbniekiem
Strādājošo
mēneša
vidējā
bruto
darba
samaksa

97

Palielinās, par 25 %c

679

Palielinās, par15 %

60%

Samazinās, par 45%

CSP
UR, Lursoft, VID

NVA

623
Palielinās, par 65 %

CSP

RV3.2. Sekmēt konkurētspējīga un atpazīstama tūrisma piedāvājuma attīstību
1.
2.

Tūristu skaits TIC
Jaunizveidoti
produkti

3034
tūrisma

2

Palielinās, par 30 %

Novada dome

4 jauni tūrisma
produkti

Novada dome

RV 3.3.: Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
1.

Jauni sociālās darbības
uzņēmumi

0

3

LURSOFT, VID,
Novada dome

2.

Amatnieku tirdziņi

5

7 x gadā

Novada dome

3.

Amatnieku centrs

0

1

Novada dome

4.

1.

Mājražotāju un
LURSOFT, VID,
23
50
amatnieku skaits
Novada dome
RV3.4. Veicināt pilsētas zīmolu, attīstot ainavu un Preiļu muižas kompleksa, tai skaitā pils un parka
kultūrvēsturisko mantojumu
67400
Tūristu skaits
Palielinās par 25%
Novada dome

2.

Atjaunota Preiļu pils (m2)

0

1551m2

Novada dome

3.

Atjaunots Preiļu muižas
komplekss (ēku skaits)
un parks (ha)

0

4 ēkas, 25 ha

Novada dome

RV3.5. Revitalizēt degradētās teritorijas
1.

Degradēto teritoriju
platības (ha)

2.

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
projektu attīstību
revitalizētajās teritorijās

0

Samazinās par 10 ha

Novada dome

Aptauja,
nepieciešamie
uzlabojumi

Iedzīvotāji un uzņēmēji
ir apmierināti ar
projektu attīstību
revitalizētajās
teritorijās

Novada dome
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4.4. Ikgadējā attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma
saturs un iekļaujamā informācija
Lai ikgadējais dokuments „Pārskats par Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam
īstenošanu” būtu pārskatāmāks un tajā iekļaujamā informācija atspoguļotu veiktās darbības un
sasniegtos rezultātus, 4.4.1. tabulā redzama pārskata struktūra.
4.4.1.tabula. Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam īstenošanas uzraudzības
pārskata struktūra un tajā ietveramā informācija
Pārskata nodaļa
Informācija
Ievads
Jāiekļauj neliela informācija par AP nozīmi un sasaisti ar citiem
plānošanas dokumentiem, informācija par AP uzraudzību,
kontaktinformācija komentāru un ieteikumu sniegšanai.
1. Preiļu novada attīstības Jāsniedz vispārīgs Preiļu novada attīstības raksturojums, iekļaujot
vispārējs raksturojums
attīstības pamatrādītāju izvērtējumu saskaņā ar 4.2.1. tabulas
rādītājiem.
2. Preiļu novada AP 2018.–2024. 2.1.nodaļā ir jāietver informācija par katra vidēja termiņa mērķa
gadam īstenošanas progress:
ietvaros veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm, jāanalizē to
2.1. Rīcības plāna 2018.-2024. izpilde vai novirze no plānotā.
gadam īstenošanas progress
2.2.nodaļā ir jāietver vidēja termiņa mērķu un rīcības virzienu
2.2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums saskaņā ar 4.3.1. tabulā doto
sasniegšanas
radītāju paraugu.
izvērtējums
3. Secinājumi
Jāietver apkopotās informācijas analīzes rezultāti par
konstatētām atšķirībām no pašvaldības plānotās attīstītības
tendencēm.
Secinājumiem jāietver arī ārējo vides faktoru analīze, kas
iespējams būtiski ietekmējuši pašvaldības AP īstenošanu.
4. Rekomendācijas
Jāietver informācija par ieteicamajiem uzlabojumiem,
grozījumiem un precizējumiem, kas veicami AP vai uzraudzības
procesā, pamatojoties uz iepriekšējās nodaļās veikto analīzi un
izdarītajiem secinājumiem.
5. Izmantotās informācijas avoti Jāietver visi informācijas avoti, kas izmantoti, sagatavojot
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu.
Pielikumi
Jāiekļauj informācija, kas pēc apjoma vai pārskatāmības nevar tikt
iekļauta pamatdokumentā, vai arī tā nav būtiska
pamatdokumenta sastāvdaļa, bet kalpo kā informatīvs materiāls.
Preiļu novada Attīstības programmas 2018. - 2024. gadam 3 gadu uzraudzības ziņojums struktūras
ziņā neatšķiras no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā jāiekļauj informācija, analīze un
secinājumi par trim gadiem.
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5. Preiļu novada Attīstības programmas Rīcības plāns 2018.-2024.gadam
Rīcības ir konkrēti pasākumi un aktivitātes, lai novads savā attīstībā sasniegtu izvirzītos uzdevumus. Rīcības plāns ir atbilde, kā sasniedzami plānotie
vidēja un ilgtermiņa mērķi un uzdevumi. Rīcības plānā ir noteikti konkrēti izpildes termiņi vai arī norādīts, ka uzdevums ir jāveic pastāvīgi kā ikgadējs
pasākums vai ilgtermiņā, kā arī ir norādīti atbildīgie izpildītāji, izpildes termiņš vai periods, finansēšanas avoti un iznākuma rezultatīvie rādītāji.
Atbilstoši situācijai, Rīcības plānu var aktualizēt katru gadu, veicot izmaiņas vai papildinājumus uzdevumos un rīcībās atkarībā no valsts likumdošanā
noteiktajām izmaiņām pašvaldību funkcijās, tehnoloģiju attīstībām un pašvaldībai pieejamajiem resursiem. Visas rīcības ir realizējamas, tomēr to izpildes
rezultativitāte negarantē rādītāju uzlabošanos, jo tas ir vairāku, tai skaitā valstī kopumā notiekošo procesu rezultāts, tāpēc novada pašvaldībai ir jāveic
Rīcības plāna uzraudzība un izvērtējums atbilstoši esošajai situācijai.
Preiļu AP Rīcības un Investīciju plāniem ir cieša saistība ar attīstības un budžeta plānošanu, jo, nosacīti, vienā pusē ir attīstības mērķi, rīcības virzieni un
uzdevumi, bet otrā pusē – budžets jeb reālie līdzekļi projektu, aktivitāšu un pasākumu īstenošanai, lai izpildītu uzdevumus izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Budžeta un Investīciju plāna sasaiste un ieteikumi budžeta plānošanā ir aprakstīti AP 1.sējumā - Esošās situācijas izvērtējuma sadaļā.

Rīcības plāns un Investīciju plāns savā starpā ir cieši saistīti. Rīcības plānā katram rīcības virzienam un uzdevumam ir minēti konkrēti pasākumi (aktivitātes,
rīcība, darbības), norādot katras darbības tiešo sasniegumu jeb rezultātu. Investīciju plānā ir ietverti konkrēti projekti, kas atbilst Rīcības plānam un
attiecīgo nozaru attīstības dokumentiem. Investīciju plānā ir iekļauti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanā.
Rīcības virzieni

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
periods

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

SM: Novads, kurā visu vecuma grupu iedzīvotājiem ir kvalitatīva dzīves vide, kurā ekonomiskais pamats ir uzņēmējdarbība, kas nodrošina
ilgtspējīgu attīstību un demogrāfisku izaugsmi, kurš ir pievilcīgs gan kā biznesa vide, gan kā kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas vieta, vieta
dzīvošanai
RV 1.1.
Nodrošināt
kvalitatīvu

IP1: DZĪVES VIDES KVALITĀTES UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
VTP 1: PĀRVALDĪBA UN PAKALPOJUMI
PB, VB, ESFL Uzlabotas dažādu vecuma grupu iedzīvotāju zināšanas,
1.1.1. Mūžizglītības pasākumu izstrāde un
Novada pašvaldība,
pastāvīgi
organizēšana dažādām mērķa grupām
NVO, izglītības iestādes
prasmes, nodrošināta lietderīga laika pavadīšana, atbalsts
un centri
dažādām NVO, pensionāru, invalīdu, represēto un citu
grupu aktivitātēm
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Rīcības virzieni
izglītības
piedāvājumu

Pasākumi/aktivitātes
1.1.2. Pedagogu tālākizglītības nodrošināšana

1.1.3. Jaunu apmācību metožu un mācību
līdzekļu izstrāde un ieviešana, izglītības
programmu piedāvājuma dažādošana

Atbildīgie izpildītāji
Novada pašvaldība,
biedrības, izglītības
iestādes un centri
IZM, novada
pašvaldība, NVO

1.1.4. Dažādu atbalsta pasākumu organizēšana Novada pašvaldība,
pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem Izglītības pārvalde
un skolotājiem

1.1.5. Jaunatnes darbinieku apmācība un
neformālās izglītības attīstība, interešu un
profesionālās ievirzes izglītības
piedāvājuma un kvalitātes attīstība,
atbalsts studējošajiem
1.2.1. Sociālās rehabilitācijas motivācijas
RV 1.2.Nodrošināt
programmu ieviešana un nodrošināšana
pieejamus
dažādām mērķa grupām
sociālās palīdzības 1.2.2. SIA Preiļu slimnīca un citu medicīnas
un veselības
iestāzu, organizāciju sniegto pakalpojumu
pakalpojumus
klāsta pilnveidošana

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
periods
ESF, VB
pastāvīgi
Nodrošināta pedagogu tālākizglītība un mūsdienīgas
mācību metodes, pieejas izglītības sistēmā
2018-2023

Pastāvīgi

Izglītības pārvalde, NVO Pastāvīgi

Novada pašvaldība,
biedrības

Pastāvīgi

Novada pašvaldība, SIA Pastāvīgi
Preiļu slimnīca

1.2.3. Sociālā pakalpojuma nodrošināšana un Novada pašvaldība,
modernizēšana dažādām mērķa grupām biedrības

Pastāvīgi

VB, ESF, PB, EK Gadā ieviesta vismaz 1 jauna apmācību metode, 3 jauni
mācību līdzekļi, tai skaitā digitālie, sekmēta inovatīvo
mācību darba formu ieviešana un radošums, mentoringa
kustība izglītībā, izglītības programmu dažādošana
PB, VB, ESFL Nodrošināta skolēnu ēdināšanas izdevumu segšana,
skolēnu pārvadājumu veikšana, sabiedriskā transporta
izdevumu segšana skolēniem un skolotājiem, mācību
olimpiāžu un citu konkursu/ pasākumu uzvarētāju
apbalvošana, skolēnu darbs vasarā novada pašvaldības
iestādēs, Ziemassvētku dāvanas (atkarībā no budžeta
iespējām)
PB, ES
Nodrošināta vismaz 3 jaunatnes darbinieku apmācība,
pilnveidotas darba metodes ar jaunatni, nodrošināta
interešu izglītības programmu dažādība, piesaistīti
dažādu jomu speciālisti, pilnveidotas darba metodes,
stipendiju fonda izveidošana studējošajiem
PB, ESFL
Izstrādātas un ieviestas sociālās rehabilitācijas
motivācijas programmas dažādām mērķa grupām, lai
iedzīvotāju atgrieztu sabiedriskajā un darba dzīvē
PB, VB, ES
Saglabāts diennakts sniegtais veselības pakalpojums,
izveidota bērnu un ķirurģijas nodaļa, nodrošināti
fizioterapeitu pakalpojumi skolās, feldšeru punkti,
sarkanā krusta aktivitātes, atbalsts asinsdonoriem
PB, VB, ESF
Izveidots sociālais pakalpojums bāreņiem pilngadību
sasniegušajiem, mobilā brigāde sociālā pakalpojuma
sniegšanai, identificētas aktuālās mērķa grupas un
sniegts nepieciešamais pakalpojums, nodrošināta krīzes,
pakalpojumu centra, pansionāta, dienas centra darbība,
patversmes/ atskurbināšanas pakalpojumi
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Rīcības virzieni

Pasākumi/aktivitātes
1.2.4. Nevalstiskā sektora iesaiste
pakalpojumu sniegšanā

Atbildīgie izpildītāji
sociālo Novada pašvaldība,
biedrības

1.2.5. Sabiedrības iesaiste veselību veicinošos Novada pašvaldība
pasākumos, dalība Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā
1.2.6. E-pakalpojumu
aprūpes sistēmā

RV1.3.
Paaugstināt
pašvaldības
pārvaldes
kapacitāti un
efektivitāti

ieviešana

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
periods
Pastāvīgi
PB, VB, ESF
NVO skaits palielinās, iesaistās sociālo pakalpojumu
sniegšanā, tiek deleģēti pienākumi
Pastāvīgi

2018-2021
veselības Veselības ministrija,
novada pašvaldība, SIA
Preiļu slimnīca

1.3.1. E-pakalpojumu izstrāde, e-pakalpojumu
funkcijas ieviešana
1.3.2. Pašvaldības sadarbības tīklu pilnveide,
pieredzes apmaiņas un labās prakses
pārņemšana

Novada pašvaldība,
valsts iestādes
Novada pašvaldība,
pagastu pārvaldes,
pašvaldības iestādes

1.3.3. Pašvaldības darbinieku kapacitātes un
efektivitātes paaugstināšana

Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
sadarbībā ar citām
pašvaldībām
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
Attīstības un plānošanas
nodaļa
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
pašvaldības iestādes
Novada pašvaldība,
Dabas pārvalde,
biedrības
Pastāvīgi
Novada pašvaldība,
pagastu pārvaldes,
pašvaldības iestādes

1.3.4. Plānošanas un nozaru attīstības
dokumentu izstrāde un ieviešanas
uzraudzība
1.3.5. Pašvaldības un pašvaldības iestāžu IKT
modernizācija
1.3.6. Sociāli atbildīgu informatīvu kampaņu
organizēšana sabiedrības viedokļa
veidošanai
1.3.7. Iedzīvotāju apmierinātības novērtējums

2018-2020
Pastāvīgi

PB, VB, ESF

PB, VB, ES

Īstenoto pasākumu un projektu skaits, iedzīvotāju
profilakses pasākumu skaits, saslimstības rādītāji
mazinās, visi iedzīvotāji veic profilaktiskās apskates un
veselības monitoringu
E-pakalpojumu pieejamība, ārstniecības personāla
iesaiste e-pakalpojumu ieviešanā

PB, VB

Paplašināts sniegto e-pakalpojumu klāsts, pilnveidoti
mājas lapas informatīvie pakalpojumi
PB, VB,
Noslēgts viens sadarbības tīkla līgums, vizītēs iesaistīti
Jaunatnes
uzņēmēji, pārņemta labākā pieredze, iesaistīšanās 2
programmas, pasākumos gadā. Dalība IZM un citu organizāciju
ES, KKF
rīkotajās apmācībās un sanāksmēs
PB, VB, ESFL Veikta pašvaldības darbinieku apmācība, uzlaboti
vispārējie efektivitātes rādītāji, paaugstinājusies
iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības pakalpojumiem
ESF, PB
Vismaz 2 plānošanas dokumentu izstrāde, Organizētas
sabiedriskās apspriešanas, veikts ikgadējās attīstības
programmu ieviešanas novērtējums
PB, VB
Novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs (izņemot
izglītības iestādes) modernizēti 50% datortehnikas
LVAFA, PB, ES, Vismaz 3 informatīvas kampaņas un pasākumi gadā par
Leader
videi atbildīgu dzīvesveidu, energoefektivitāti, atkritumu
šķirošanu, sociālo atbildību, veselīgu dzīvesveidu
PB, VB
Veiktas ikgadējās iedzīvotāju aptaujas, noteiktas
tendences iedzīvotāju apmierinātībai ar publiskajiem
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Rīcības virzieni

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
periods

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
pakalpojumiem, iedzīvotāju vērtējums pozitīvs un
uzlabojas

1.3.8. Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā Novada pašvaldība,
un sociālā dialoga veidošanā
biedrības

RV1.4. Piedāvāt 1.4.1.
daudzveidīgas
kultūras, brīvā
laika un sporta
aktivitāšu iespējas
1.4.2.

Pastāvīgi

PB,VB, ES

VB, PB

Starpnozaru pasākumu plāna un
programmas izstrāde kvalitatīvai resursu
un apmeklētāju piesaistei

Novada pašvaldība un
sporta, kultūras, NVO,
uzņēmēju sektora
pārstāvji

Pastāvīgi

Brīvprātīgā darba aktivitāšu
popularizēšana

Novada pašvaldība,
Izglītības pārvalde

Pastāvīgi

1.4.3. Tautas mākslas kolektīvu un tradīciju
saglabāšana un popularizēšana

Novada pašvaldība,
biedrības, kultūras
centrs, Preiļu novada
Vēstures un lietišķās
mākslas muzejs

Pastāvīgi

1.4.4. Preiļu novada ikgadējās Jāzepa Pīgožņa
balvas ainavu glezniecībā tradīcijas
veidošana

Novada pašvaldība
Pastāvīgi
sadarbībā ar Rīgas domi
un mākslinieku
apvienību, Preiļu
novada Vēstures un
lietišķās mākslas muzejs

Konsultatīvās padomes -1, sanāksmju skaits gadā –
vismaz 2, pašvaldības atskaites par paveikto – vismaz 5
publiski pasākumi gadā. Palielinās sabiedrības iesaiste
lēmumu pieņemšanā, palielinās iesaiste attīstības
plānošanā, pasākumu ieviešanā un apmeklējumā

Izstrādāts ikgadējs kultūras un sporta pasākumu plāns,
pasākumu programma 3 gadiem, plāns papildinošs
blakus novadu un reģiona pasākumiem, paredzētas
mārketinga aktivitātes pasākuma un novada
popularizēšanai
PB, ESFL, VB, Īstenoti divi brīvprātīgā darba aktivitāšu projekti gadā,
Erasmus+
palielināta brīvprātīgā darba aktivitāšu pieejamība
Jaunatnes
sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem
programma
PB, ESF,
Tautas mākslas kolektīviem iegādāti tērpi un mūzikas
Leader,
instrumenti, organizēti vismaz 5 gadā tautas mākslas
Nordplus
pasākumi Preiļu pilsētā un pagastu tautas namos, dalība
pasākumos ārpus novada, tradīciju popularizēšana un
saglabāšana, kultūras apmeklētāju skaita pieaugums
vismaz par 2% gadā. Nodrošināta tradicionālās kultūras
popularizēšana, pašdarbības attīstība un tradīciju
saglabāšana
PB, PL, VKKF Ik gadus tiek organizēts mākslinieku plenērs Preiļos,
konkurss par labāko ainavu gleznojumu un ikgadēja
balvas pasniegšana, izstādes tradīcija Preiļos
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Rīcības virzieni

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
periods
Plenēru, meistarklašu un mākslinieku
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
PB, VKKF, ES Vismaz 1 plenērs gadā, 1 mākslinieku rezidences un
rezidenču organizēšana
Preiļu novada Vēstures
tematiskās darbnīcas, izstrādātas mazās dizaina formas
un lietišķās mākslas
un objekti novada teritorijā
muzejs
Tematisko bērnu un jauniešu nometņu un Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
PB, VB, ESFL Organizētas 2 nometnes gadā. Veicināta jauniešu
dažādu jauniešu iniciatīvu organizēšana Izglītības pārvalde
sadarbība, paaugstināta jauniešu līdzdalība un
iesaistīšanās, nodrošināta iespēja jauniešiem brīvlaikos
pilnveidot zināšanas un prasmes, skolēnu darba vasarā
nodrošināšana
Bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošana e- Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
PB, ESFL
Uzlaboti bibliotēkas pakalpojumi novadā, sekmēta
pakalpojumu pieejamībai, kultūrvēsturiskā Kultūras centrs,
iedzīvotāja e-prasmju apguve un e-pakalpojumu
un literārā mantojuma saglabāšanai,
bibliotēkas
pieejamība, sekmēta lasīšanas kultūra, tradīciju
jaunāko tehnoloģiju ieviešana, uzlabošana
saglabāšana, kopienas kultūrvēsturiskā mantojuma
digitālā satura veidošana un pieejamība
Veselīga dzīvesveida popularizēšana,
Novada pašvaldība, NVO Pastāvīgi
PB, VB, ESFL Palielinās sporta pasākumu skaits par 1 gadā, aktīvo
sporta pasākumu organizēšana, sporta
sportotāju skaits palielinās, uzlabojas novada iedzīvotāju
propaganda
fiziskā veselība, tiek atbalstīti sporta klubi, novada
sportistu apbalvošana par sasniegumiem sportā
Nemateriālā kultūras mantojuma
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
PB, VB, ES,
Ekspedīcijas, materiālu izpēte un apkopošana,
apzināšana un saglabāšana,
Preiļu novada Vēstures
VKKF
organizētas vismaz 3 izstādes gadā, organizēti vismaz 6
popularizēšana dažādām mērķa grupām un lietišķās mākslas
pasākumi dažādām mērķa grupām, paaugstinās
muzejs, Kultūras centrs
sabiedrības informētība un pašapziņa
Profesionālās mākslas un mūzikas
Novada pašvaldība, KM, Pastāvīgi
PB, VB, VKKF Vismaz 3 profesionālās mūzikas pasākumi gadā, vismaz 2
pieejamības nodrošināšana novadā
mūziķu apvienības,
profesionālās mākslas izstādes gadā. Paaugstinās
kultūras centrs, Preiļu
profesionālās mākslas un mūzikas pieejamība reģionā,
novada Vēstures un
pieaug apmeklētāju skaits
lietišķās mākslas muzejs
Novada vēstures un tradīciju apguves
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
PB, VB, ES,
Ieviesto programmu skaits, izglītojamo skaits,
izglītības pasākumu ieviešana bērniem un izglītības iestādes, Preiļu
VKKF
paaugstinās valstiskās piederības un pilsoniskā apziņa
jauniešiem
novada Vēstures un
lietišķās mākslas muzejs
IP2: Infrastruktūras attīstība un pieejamība
VTP2: Ēkas un savienojami
Pasākumi/aktivitātes

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

RV1.5. Saglabāt 1.5.1.
un attīstīt kultūras
mantojumu un
tradīcijas
1.5.2.

1.5.3.

Atbildīgie izpildītāji
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Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
periods
Preiļu novada ceļu, satiksmes pārvadu un Novada pašvaldība,
2018-2024 KF, ERAF, ESFL, Atjaunoti 3% pašvaldības ceļu gadā. Uzlabota valsts,
tiltu infrastruktūras attīstība
pagastu pārvaldes, VAS
PB, VB
vietējās nozīmes ceļu, tiltu, satiksmes pārvadu
Latvijas Valsts ceļi
infrastruktūra novada teritorijā, veicot asfalta un grants
seguma ceļu rekonstrukciju, nodrošinot satiksmes
drošību
Preiļu novada autostāvvietu un laukumu Novada pašvaldība
2018-2020 PB, ES, Leader Izveidoti un labiekārtoti vismaz 3 laukumi, nodrošināta
pieejamības nodrošināšana – veloceliņu
kvalitatīva dzīves vide un pieejamība
attīstības redzējums, marķējums, izbūve
2018-2021 PB, ES, VB
Izglītības iestāžu infrastruktūras
Novada pašvaldība,
Veikti energoefektivitātes pasākumi visām novada
uzlabošana un energoefektivitāte
skolām, ēku un telpu rekonstrukciju, Preiļu valsts
izglītības iestādes
ģimnāzijas pieejamības nodrošināšana, samazināti CO2
izmeši
Novada pašvaldība,
2018-2021 PB, VB, ES
SIA Preiļu slimnīca ēkas infrastruktūras
Veikti energoefektivitātes pasākumi slimnīcai,
uzlabošana un energoefektivitātes
nodrošināta pieejamība, labiekārtotas un aprīkotas ārstu
pasākumi
prakses, uzlabota vide, samazināti CO2 izmeši
Pasākumi/aktivitātes

2.1.1.

RV2.1. Atjaunot
Preiļu novada ielu 2.1.2.
un ceļu tīklu
2.2.1.

2.2.2.

Atbildīgie izpildītāji

2.2.3. Sociālo pakalpojumu sniedzēju tehniskās Novada pašvaldība
infrastruktūras uzlabošana un
energoefektivitātes pasākumi

2018-2023

PB, VB, ES

Veikti energoefektivitātes pasākumi, nodrošināta
pieejamība Preiļu pansionātā, uzlabota vide, samazināti
CO2 izmeši

2.2.4. Atbalsts jaunu ražotņu izveidē un
uzņēmējdarbības attīstībā

Novada pašvaldība,
uzņēmēji, biznesa
atbalsta institūcijas

2018-2024

PB, VB, ES

Sagatavots pašvaldības brīvo nekustamo īpašumu
saraksts. Iespējas pieslēgties pašvaldības inženiertīkliem.
Biznesa parka vai līdzīgas atbalsta struktūras izveide

2.2.5. Kultūras iestāžu infrastruktūras
Novada pašvaldība,
uzturēšana, rekonstrukcija un
pagastu pārvaldes
energoefektivitātes paaugstināšana
2.2.6. Sporta infrastruktūras nodrošināšana
Novada pašvaldība,
treniņiem un sacensībām, augstu
pagastu pārvaldes,
sasniegumu sporta un profesionālā sporta bērnu un jauniešu
popularizēšana
sporta skola

2018-2021

PB, VB, ES

2018-2024

PB, VB, ES

Uzlabots kultūras iestāžu materiāltehniskais stāvoklis,
nodrošināta kvalitatīva infrastruktūra kultūras un
izglītības pasākumu rīkošanai
Paaugstinās sabiedrības un jauniešu iesaiste fiziskajās
aktivitātēs, nodrošināta pieejamība un kvalitatīva vide
sporta nodarbībām
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Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

2.2.7. Pašvaldības administrācijas ēku un
publisko ēku energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi
RV2.3. Pilnveidot 2.3.1. Energoefektīva ielu un laukumu
satiksmes
apgaismojuma izveide
drošības
infrastruktūru
2.3.2. Drošības uzlabošana Preiļu novada valsts
ceļu posmos, veloceliņu plānošana un
izbūve
2.3.3. Drošības uzlabojumi pie izglītības
iestādēm

Novada pašvaldība

Novada pašvaldība,
pagastu pārvaldes

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
periods
2018-2021 PB, VB, ES
Veikti energoefektivitātes pasākumi, nodrošināta
pieejamība, uzlabota pakalpojumu sniegšanas vide,
samazināti CO2 izmeši
2018-2020 PB, KPFI, ERAF Energoefektīva ielu un laukumu apgaismojuma izveide

VAS Latvijas Valsts ceļi

2018-2020

ERAF, KF, VB

Novada pašvaldība,
pagastu pārvaldes

2018-2020

ERAF, VB, PB

RV2.4. Uzlabot
2.4.1. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas
pakalpojumu infrastruktūras
komunālās
rekonstrukcija
saimniecības
2.4.2. Centralizētas siltumapgādes sistēmas
inženierkomunikā
rekonstrukcija
cijas

Novada pašvaldība,
Preiļu saimnieks

2018-2021

PB, VB, ES

Novada pašvaldība,
Preiļu saimnieks

2018-2021

PB, VB, ES

RV2.5. Uzlabot IKT 2.5.1.
un interneta
pakalpojumu
pieejamību un
2.5.2.
kvalitāti

Interneta un mobilo
sakaru uzņēmumi

2018-2020

UB

Nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva interneta un
mobilo sakaru operatoru darbība visā novada teritorijā

Pašvaldības sakaru infrastruktūras izveide Novada pašvaldība,
– publisko interneta pieejas
pagastu pārvaldes
nodrošināšanai Preiļu novada teritorijā
2.5.3. IT atbalsta sistēmas izveide Preiļu novada Novada pašvaldība
izglītības un publiskajās iestādē

2018-2020

PB, Leader

Modernizēta un uzturēta 8 esošo interneta pieejas
punktu infrastruktūra

2018-2020

PB, ES, Leader Atjautas IT tehnoloģijas, izveidotas drošas un
mūsdienīgas IT sistēmas nepārtrauktas darbības
nodrošināšanai
ES,PB, VB
Nodrošināta vides prasībām atbilstošs atkritumu
kompostēšanas laukums

RV2.6. Nodrošināt 2.6.1.
videi draudzīgu
atkritumu
apsaimniekošanas

Interneta un mobilo sakaru pārklājuma
nodrošināšana visā Preiļu novada
teritorijā

Vides aizsardzības prasībām atbilstošas
atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūras izveide, kompostēšanas
laukuma izveide

Novada pašvaldība,
pagastu pārvaldes

Pastāvīgi

Nodrošināta satiksmes drošība, uzlabota valsts ceļu un
satiksmes pārvadu seguma kvalitāte un satiksmes
organizācija, nodrošināts apgaismojums
Nodrošināta droša vide, kameru uzstādīšana pie izglītības
iestādēm
Uzlabojas pakalpojuma kvalitāte, dzeramā ūdens
kvalitāte Ārdavas ciemā un Preiļu pilsētas daudzdzīvokļu
namu mikrorajonos
Samazinās siltuma zudumi, palielinās energoefektivitāte,
uzlabojas pakalpojums un vide mājokļos
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Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

sistēmas attīstību 2.6.2. Dalītās atkritumu šķirošanas organizēšana Novada pašvaldība,
un ieviešana
pagastu pārvaldes,
biedrības

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
periods
Pastāvīgi
ES,PB, VB
Nodrošināta atkritumu šķirošana

IP3: Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja
RV3.1. Nodrošināt 3.1.1.
lietpratīgu
atbalstu
uzņēmējdarbības 3.1.2.
attīstībai

Sadarbība ar darba devēju organizācijām,
uzņēmējiem un darba ņēmēju
organizācijām
Atbalsts Leader programmas un vietējo
iniciatīvu projektu realizācijai

3.1.3. Uzņēmējdarbības izglītošanas pasākumi
jauniešu auditorijai

VTP3: Izaugsme un atbalsts
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
uzņēmēji, LDDK, LBAS

PB, ESFL

Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
Lauku atbalsta dienests

PB, VB ESFL

Pastāvīgi
Novada pašvaldība,
novada uzņēmēji, ,
jaunatnes darbinieki,
dažādi fondi, NVA, JSPA,
LDDK

ES, PB, UB

3.1.4. Mārketinga pasākumi investoru piesaistei Novada pašvaldība,
un ražošanas attīstībai Preiļu novadā
pagastu pārvaldes,
uzņēmēji, biznesa
atbalsta institūcijas
3.1.5. Uzņēmējdarbības aktivitātes
Novada pašvaldība,
paaugstināšanas un atbalsta pasākumi
pagastu pārvaldes,
uzņēmēji, biznesa
atbalsta institūcijas

Izveidota novada divpusējā vai trīspusējā konsultatīvā
padome, iedibinātas sociālā dialoga tradīcijas sadarbībai
ar darba devējiem, uzņēmējiem
Atbalstīti vismaz 10 vietējo iniciatīvu projekti gadā,
atbalstīti 7 mājražošanas un amatniecības projekti gadā
Katru gadu notiek „Ēnu diena” sadarbībā ar vietējiem
uzņēmējiem, diskusijas starp jauniešiem, programmas
Junior Achievement dalībniekiem un uzņēmējiem, tiek
veidots konkurss par jauniešu biznesa idejām,
nodrošinātas profesionālās izglītības jauniešu prakses
uzņēmumos

Pastāvīgi

VB, ES, Leader, Izstrādāts investīciju piedāvājums, aktualizēta informācija
PB
mājas lapā, dalība gadatirgos un izstādēs

2018-2020

PB, VB, UB

Izstrādāts uzņēmējdarbības popularizēšanas rīcības
plāns, reizi gadā organizētas novada uzņēmēju dienas
sadarbībā ar reģiona un tuvējo kaimiņvalstu uzņēmēju
līdzdalību, vietējie uzņēmēji iesaistīti novada svētku
rīkošanā, organizēts projektu konkurss 1 reizi gadā
saimnieciskās komerdarbības atbalstam, piešķirtas
pašvaldības nodokļu atlaides par darba vietu saglabāšanu
un jaunu darba vietu radīšanu
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RV3.2. Sekmēt
konkurētspējīga
un atpazīstama
tūrisma
piedāvājuma
attīstību

RV3.3. Veicināt
Preiļu novada
amatnieku un
ražotāju

Pasākumi/aktivitātes
3.2.1. Tūrisma infrastruktūras attīstība

Atbildīgie izpildītāji

Novada pašvaldība,
pagastu pārvaldes,
uzņēmēji, biznesa
atbalsta institūcijas, TIC,
Preiļu novada Vēstures
un lietišķās mākslas
muzejs
3.2.2. Pastāvīgu festivālu un pasākumu
Novada pašvaldība,
organizēšana un mārketinga pasākumi
pagastu pārvaldes,
uzņēmēji, biznesa
atbalsta institūcijas, TIC
Preiļu novada Vēstures
un lietišķās mākslas
muzejs,
3.2.3. Sadarbība ar reģiona novadiem kopīga
Novada pašvaldība,
tūrisma produktu un maršrutu izstrādē un pagastu pārvaldes,
piedāvājuma veidošanā
uzņēmēji, biznesa
atbalsta institūcijas, TIC,
Preiļu novada Vēstures
un lietišķās mākslas
muzejs
3.2.4. Rekreatīvā tūrisma attīstība
Novada pašvaldība,
uzņēmēji, TIC

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
periods

2018-2020 PB, VB, UB

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izveidotas norādes un pieejama informācija tūristiem un
pilsētas viesiem, karšu un stendu atjaunošana un
papildināšana, informācijas materiāli, norādes

Pastāvīgi

PB, VB, ES,
Ikgadējie festivāli, iesaistot tūrisma pakalpojuma
Leader, VKKF sniedzējus

Pastāvīgi

PB, VB, ES,
Preiļu novada tūrisma maršruti iekļaujas kopīgā reģiona
Leader, VKKF piedāvājuma un papildina maršrutus, piesaista lielāku
apmeklētāju un tūristu skaitu, palielinās pakalpojumu
izmantojumu skaits

Pastāvīgi

PB, ES, VB

Izveidots pakalpojums, pasākumu plāns, piesaistīti
apmeklētāji

3.2.5. Tūrisma nozares iesaistīto kvalifikācijas
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
paaugstināšana
uzņēmēji, TIC
3.3.1. Amatnieku un mājražotāju popularizēšana Novada pašvaldība, TIC, Pastāvīgi
Kultūras centrs, Preiļu
novada Vēstures un
lietišķās mākslas muzejs

PB, ES, VB

Noorganizēto pasākumu un apmācību skaits, apmācībās
iesaistīto skaits
Rīkotas tradicionālas amatnieku dienas ar tirdziņiem,
radošām nometnēm, paraugdemonstrējumiem vismaz 1
reizi gadā, palielinājies mājražotāju un amatnieku skaits,
izveidota amatnieku datu bāze

PB, UB
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Pasākumi/aktivitātes

atpazīstamību un 3.3.2. Tautas seno amatu centra izveidošana,
sociālās
amatnieku tirdziņu attīstība
uzņēmējdarbības
attīstību
3.3.3. Sociālās uzņēmējdarbības idejas
popularizēšana un uzņēmumu darbības
uzsākšana
RV3.4. Veidot
3.4.1. Preiļu pils kā pilsētas atpazīstamības
pilsētas zīmolu,
zīmola un tūrisma objekta attīstības
attīstot ainavu,
stratēģijas izstrāde
Preiļu muižas
kompleksa, tai
skitā pils un parka 3.4.2. Preiļu muižas kompleksa, tai skaitā pils
kultūrvēsturisko
atjaunošana un kultūrvēsturiskā
mantojumu
mantojuma ekonomiskā potenciāla
izmantošana

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
periods
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
PB, VB, ESFL Izveidoti 1 amatnieku centrs, nodrošināta radošo
biedrības, TIC, Preiļu
darbnīcu darbība tradīciju saglabāšanai, organizēti
novada Vēstures un
amatnieku tirdziņi, interneta tirdzniecība un dalība
lietišķās mākslas muzejs
tirdziņos Latvijā un ārpus, saglabāta tradīcija un prasmes,
veidota starpsektoriāla ssadarbība
Novada pašvaldība,
Pastāvīgi
ES, UB
Izveidoti un darbojas sociālie uzņēmumi, tiek risinātas
uzņēmēji
sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem, iesaistītas
sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas
Atbildīgie izpildītāji

Novada pašvaldība, TIC, 2018-2020
Preiļu novada Vēstures
un lietišķās mākslas
muzejs
Novada pašvaldība,
2018-2024
uzņēmēji, biedrības,
Preiļu novada Vēstures
un lietišķās mākslas
muzejs, TIC

3.4.3. Preiļu muižas parka atjaunošana tūrisma Novada pašvaldība,
2018-2024
produkta veidošanai
uzņēmēji, biedrības,
Preiļu novada Vēstures
un lietišķās mākslas
muzejs, TIC
3.4.4. Pilsētas un novadu centru ainavas, vides
plānošana un attīstība

Biedrības, uzņēmēji,
2018-2021
novada pašvaldība,
Preiļu novada Vēstures
un lietišķās mākslas
muzejs, TIC

PB, VB, ES

Izstrādāta stratēģija, tai skaitā zīmols, izveidots rīcības
plāns, darbības mērķi un uzdevumi, tehniski
ekonomiskais pamatojums, veikta izdevumu-ieguvumu
analīze, izstrādāts turpmākais finansējuma modelis,
identificēti finansējuma un ieņēmumu avoti
ES, VB, PB, UB, Atjaunots Preiļu muižas komplekss, tai skaitā pils, kura
Leader, ESF, kļūst par Preiļu atpazīstamības zīmolu, saglabāts
KKF
autentisks kultūras mantojums, rosināta
uzņēmējdarbības aktivitāte sabiedriskās ēdināšanas,
izklaides, tirdzniecības jomā, rodas jauni pakalpojumi,
piesaistīti pilsētas viesi un tūristi, radītas jaunas darba
vietas
ES, VB, PB, UB, Atjaunots pils parks, izveidotas tūrisma piesaistes
Leader, ESF, aktivitātes gan izzinošajā, gan aktīvajā, gan
KKF
kultūrvēsturiskajā jomā, saglabāts kultūras mantojums,
uzlabota pilsētas vide, veicināta apkārtējā
uzņēmējdarbība, izstrādāts un ieviests ikgadējs
pasākumu klāsts
ES, VB, PB,
Izveidota pilsētvides ainaviskas apbūves koncepcija,
KKF
izstrādāti veloceliņi tīkls, apbūvē izmantojamie krāsu
risinājumi, aktīvās atpūtas, autostāvietas, mazās
arhitektūras formas
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Pasākumi/aktivitātes

RV3.5.Revitalizēt 3.5.1. Degradēto teritoriju atjaunošana
degradētās
teritorijas

Atbildīgie izpildītāji
Novada pašvaldība
sadarbībā ar kaimiņu
pašvaldībām

Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
periods
2018-2024 ES,VB,PB
Izveidotas teritorijas investoru piesaistei un ražošanas
attīstībai, Rietumu un Rīgas ielas rekonstrukcija, rotācijas
apļa izveide, degradēto teritoriju samazinājums 10ha,
radītās darba vietas – 57

Rīcības plāna izpildes uzraudzībai tiek ieteikts izmantot modificētu „luksofora” metodi, kur katram rīcības plāna pasākumam/apakšpasākumam noteikts atbildīgais
darbinieks/ struktūrvienība, kas atzīmē izpildi un nepieciešamības gadījumā sniedz paskaidrojumus: • sarkans – netiek pildīts; • dzeltens – tiek pildīts nepietiekami;
• zaļš – tiek pildīts; • zils – darbs pabeigts/uzdevums izpildīts, vairs nav aktuāls. Pasākumiem/darbībām, kas plānoti, bet netiek pildīti, obligāti sniedzams skaidrojums
– kāpēc un priekšlikums – ko darīt. Attiecīgais skaidrojums var būt pamats Rīcības plāna aktualizācijai.

6. Novada attīstībai nozīmīgākie valsts iestāžu kompetencē esošie projekti
Preiļu novada attīstību ietekmē citu iestāžu kompetencē esošo nozaru un jomu attīstības projekti. Preiļu novada mobilitātei un sasniedzamībai svarīgi ir valsts ceļu
atjaunošanas darbi. Jāpiezīmē, ka riskus rada VAS Latvijas Valsts ceļi rekomendējamā iniciatīva nodot valsts vietējos ceļus pašvaldībām aptuveni 31% ar dažādiem
nodošanas nosacījumiem un pieejamo valsts budžeta finansējumu, tomēr jebkurā gadījumā šo ceļu rekonstrukcijai ir un būs nepieciešams valsts atbalsts.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Satiksmes infrastruktūra
V749 Aglonas stacija – Aizkalne – Babri km 8,44-13,03 posmā Aizkalne – Babri
P58 Viļāni – Preiļi – Špogi km 53,35-58,13 posmā Pelēči – novada robeža
V752 Preiļi – Raunieši – Rožupe km 0.61-6.44 posmā Preiļi – Ančkini
V748 Pelēči – Aizkalne – Korsikova km 6,18-13,09 posmā Korsikova – Aizkalne
V748 Pelēči – Aizkalne – Korsikova, km 5,89-6,18 posmā Aizkalne – pagrieziens uz saimniecības
„Gaigalas” govju fermu
V736 Prīkuļi – Jezufinova km 0,00-5,07
V738 Pieniņi - Smelteri km 0,00-7,52
V751 Upmala – Ančkini – Pieniņi - Kausa km 18,39 -25,56 posmā P62 - Pieniņi
Preiļi - Vārkava
Smelteri- Dravnieki, ceļa posmā no Smelterim 2,5km garumā l
Smelteri- Karulāni 6km garumā un tiltu pār Ošas upi, kas savieno ar Riebiņu novadu
Smelteri- Gribusti 3,5km

Apraksts
Ceļa pamatu pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde
Autoceļa asfaltbetona segas atjaunošana
Pamata pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde
Autoceļa asfaltbetona segas atjaunošana
Asfaltbetona segas izbūve
Pamatu pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde
Pamatu pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde
Pamata pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde
Pamata pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde
Pamata pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde
Pamata pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde
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7. Preiļu novada Investīciju plāns 2018. -2024. gadam
Investīciju plānā ir atspoguļotas plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai – gan pašvaldības līdzekļi, gan investīcijas, kuras pašvaldība plāno
piesaistīt gan nacionālā, gan arī ārvalstu, tai skaitā ES atbalsta ietvaros. Investīciju plānā iekļauti pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas, kas
realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes. Ņemot vērā, ka uz Investīciju plāna izstrādes/ apstiprināšanas brīdi
dažas projektu idejas var būt neskaidras, tās tiek iekļautas Rīcības plānā vai arī atsevišķā projektu rezerves sarakstā, kurš tiek pārskatīts katru gadu (vai
arī biežāk - pēc nepieciešamības) Investīciju plāna aktualizācijas periodā.

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Īstenošanas
teritorija

1

Mūžizglītības programmu
ieviešana un apmācības
novada iedzīvotājiem

Preiļu
novads

2

Pedagogu kvalifikācijas
paaugstināšana un
tālākizglītība

Preiļu
novads

3

Neklātienes un tālmācības
apmācības Vakarskolā

Preiļu
pilsēta

Papildinātība ar
citiem
projektiem

2.,3.,4.,5.,6
.,7.,8.

3.,7.,8

1.,7.,8

IndikatīFinansējums (EUR)
vās
Kapitālprojekta
ES vai cits
PašvalValsts
sabiedizmaksas
ārējais
dība
rības
EUR
ITP 1.Dzīves vides kvalitātes un cilvēkresursu attīstība
VTP 1. Pārvaldība un pakalpojumi
RV 1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu

35 000

8 000

3 150

29 750

6 800

2 550

5 250

1 200

450

0

0

150

Plānot
ais
ieviešanas
laiks

Plānotie darbības
rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

0

20182024

Iesaistīti vismaz 150
pieaugušie, izstrādātas
un ieviestas 3
mūžizglītības
programmas

0

20182024

Iesaistīti visi novada
pedagogi, vismaz 36
stundu apmācība
katram gadā

0

20182024

Nodrošināts tālmācības
un neklātienes
pakalpojums vismaz 60
personām

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu un
projekta partneri

Atbildīgais Izglītības pārvalde
Partneri biedrības,
izglītības iestādes,
bibliotēka
Atbildīgais Izglītības
pārvalde. Partneri
- izglītības
iestādes
Atbildīgais Izglītības
pārvalde. Partneri
- skolas
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4

Jauniešu iniciatīvu atbalsts
lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai

5

Izglītības iestāžu attīstības
koncepcijas izstrāde

Preiļu
novads

2.,7.,8

8 400

6 800

1 200

400

0

20182024

Preiļu
novads

ar
projektiem
RV2.2.

1500

0

1 500

0

0

2018

6

Dažādu atbalsta pasākumu
organizēšana pirmsskolas
vecuma bērniem,
skolēniem un skolotājiem

Preiļu
novads

2.,3.,4.,5.,6
.,7.,8.

0

20182024

7

Jaunu apmācības
programmu izstrāde un
ieviešana formālajā un
neformālajā izglītībā,
alternatīvo un privāto
izglītības iniciatīvu atbalsts
novada teritorijā

Preiļu
novads
un
pilsēta

8

Digitālo mācību un
metodisko līdzekļu
izstrāde un/vai ieviešana

Preiļu
pilsēta
un
novads

5., 7.,8.

7.

57 000

12 900

15 000

5 000

5 900

12 750

50 000

3 000

2 250

2000

0

0

4 000

0

20182021

20182019

Gadā atbalstītas vismaz
5 jauniešu iniciatīvas,
iesaistīto jauniešu
skaits - vismaz 115
Izstrādāta viena
izglītības attīstības
koncepcija
Nodrošināta skolēnu
ēdināšanas izdevumu
segšana, skolēnu
pārvadājumi,
sabiedriskā transporta
izdevumi, uzvarētāju
apbalvošana, skolēnu
darbs vasarā,
Ziemassvētku dāvanas
Ieviestas vismaz 3
formālās/ neformālas
apmācības
programmas
profesionālās ievirzes
un vispārējā izglītībā,
BMX un peldēšanas
programma sportā,
atbalstīta vismaz 1
privāta izglītības
iniciatīva
Izstrādāti vismaz 3
mācību un metodiskie
līdzekļi, ieviesti un
izmantoti izglītības
procesā

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri biedrības,
izglītības iestādes
Preiļu novada
dome

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri izglītības iestādes

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri biedrības,
izglītības iestādes

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri izglītības iestādes,
bibliotēka
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9

Auklīšu dienesta darbības
nodrošināšana

Preiļu
pilsēta
un
novads

6.

2 500

2 250

250

0

0

20182024

Veikta vismaz 5 auklīšu
apmācība un
nodrošināts
pakalpojums ģimenēm

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri biedrības,
izglītības iestādes

Sniegts psihologa
pakalpojums

Preiļu novada
domes Labklājības
pārvalde

RV 1.2.Nodrošināt pieejamus sociālās palīdzības un veselības pakalpojumus
10

Sociālo pakalpojumu
pilnveidošana ģimenēm ar
nepilngadīgajiem bērniem

11

Atbalsts sociālo
pakalpojumu biedrību
sniegtajiem
pakalpojumiem

Preiļu
novads

12

Sociālo pakalpojumu
centru izveide

Aizkaln
e,
Sauna,
Pelēči

13

Sociālo pakalpojumu
mobilās brigādes izveide
un aprīkojuma iegāde

Preiļu
novads

14.,12.

35 000

29 750

5 250

14

Preiļu novada pansijas,
Krīzes centra un Dienas
centra kapacitātes
stiprināšana

Preiļu
novads

15.,10

100 000

85 000

15 000

15

Jauniešu mājas izveide
pilngadību sasniegušiem
bāreņiem Preiļu novadā

Preiļu
novads

Preiļu
novads

11.

12.,14.

16.,11.

11.,16.,14.,
16

35 000

5 000

10 000

35 000

0

4 250

8 500

29 750

35 000

750

1 500

5 250

0

0

20182020

0

20182019

0

20192020

0

0

20182020

0

0

20192020

0

0

0

0

20192021

Atbalstīti vismaz 3
projekti gadā, kurus
mērķa grupām sniedz
NVO, pieaug
pakalpojumu saņēmēju
skaits
Izveidoti vai pilnveidoti
3 sociālo pakalpojumu
centri 3 pagastu
centros
Izveidota 1 mobilā
sociālo pakalpojumu
brigāde, sniegts jauns
sociālais pakalpojums
novada teritorijā
Sniegtā pakalpojuma
paplašināšana, radītas
vismaz 2 jaunas darba
vietas
Iekārtota jauniešu
māja bāreņiem,
sniegtas iespējas
visiem novada
bāreņiem

Labklājības
pārvalde

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
pagastu pārvaldes
Atbildīgais Labklājības
pārvalde, pagastu
pārvaldes
Labklājības
pārvalde
Atbildīgais Labklājības
pārvalde,
partneris Jauniešu centrs
"Četri"
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16

Sociāli mazaizsargāto
grupu prasmju pilnveides
programmu izstrāde

Preiļu
novads

10.,11.,15.

10 000

7 500

2 500

0

0

20182019

Izstrādāta un ieviesta 1
programma prasmju
pilnveidei, iesaistīti
vismaz 25
mazaizsargātie

Labklājības
pārvalde

Atbalstīti 50 MVK un
SDV

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri biedrības, dabas
pārvalde

RV 1.3.Paaugstināt pašvaldības pārvaldes kapacitāti

17

Pašvaldības atbalsta
programma MVK un SDV
projektiem

Preiļu
novads

RV3.1.

30 000

18

Sabiedrības informēšana
par videi atbildīgu
dzīvesveidu

19

Pašvaldības darbinieku
profesionālās kapacitātes
paaugstināšana, labās
prakses un pieredzes
pārņemšana

Preiļu
novads

saistās ar
visu RV
ieviešanu

12 000

20

Iedzīvotāju ikgadēja
anketēšana

Preiļu
novads

saistās ar
visu RV
ieviešanu

21

Domes sēžu video un
audio ierakstu translācijas
nodrošināšana

Preiļu
pilsēta

25.

Preiļu
novads

25.

14 000

25 500

12 600

4 500

1 400

0

0

0

0

2018 2024

20182024

10 200

1 800

0

0

20182024

500

0

500

0

0

20182024

1 000

0

1 000

0

0

20182024

Apzināti esošie
mājražotāji un
amatnieki, veicināta
viņu atpazīstamība un
attīstība, īstenoti
pieredzes apmaiņas
pasākumi
Vismaz 3 semināru
apmeklējumi par
jaunāko likumdošanā,
investīciju piesaistē,
teritorijas un vides
plānošanā, labās
prakses pārņemšana
Latvijā un ārvalstīs
Ik gadus veikta
iedzīvotāju aptauja,
iesaistīti vismaz 80
iedzīvotāji 1 gadā
Atklātības un
informācijas
pieejamības
nodrošināšana, 12
sēdes gadā

Biedrības, dabas
pārvalde

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri biedrības,
Uzņēmējdarbības
centrs, Latvijas
pašvaldības

Pagastu pārvaldes

Preiļu novada
dome
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22

Pašvaldības policijas
darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšana

Preiļu
novads

23.

1 500

23

Preventīvie pasākumi
sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai

Preiļu
novads

22.

2 800

24

Pašvaldības
administrācijas un iestāžu
datortehnikas atjaunošana

Preiļu
pilsēta
un
novads

25

Komunikācijas un
informācijas
nodrošināšana dažādos
medijos un veidos

Preiļu
novads

26

Preiļu novada attīstības
programmas izstrāde
2018.-2024. gadam

Preiļu
novads

27

E-pakalpojumu attīstība un
pieejamība nodrošināšana

Preiļu
novads

0

1 500

0

0

20182020

Vismaz 3 apmācības
pasākumi gadā,
konsultācijas, 100%
iesaistīti visi
pašvaldības policijas
darbinieki

2 800

0

0

20182024

Vismaz 4 preventīvie
pasākumi gadā
Atjaunoti vismaz 80%
pašvaldības
administrācijas un
iestāžu datortehnikas,
16 komplekti gadā
Iedzīvotājiem un
uzņēmējiem
nodrošināta
informācijas
pieejamība un
komunikācijas
kvalitāte, informācijas
izvietojums sociālajos
tīklos, internetā, TV,
radio, pašvaldības
informatīvā izdevuma
izdošana, iedzīvotāju
sanāksmes, publiskās
apspriešanas

Pašvaldības
policija

Biedrības,
pašvaldības
policija

76800

0

76800

0

0

20182024

visi AP RV

2 500

0

2 500

0

0

20182024

20.

6 388

0

6 388

0

0

2018

Izstrādāta 1 attīstības
programma

Preiļu novada
dome

0

20182020

Izveidoti 5 jauni epakalpojumi,
pakalpojumu lietotāju
skaits pieaug

Preiļu novada
domes IT centrs

25.

10 000

8 500

1 500

0

Preiļu novada
dome

Preiļu novada
dome
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RV 1.4. Piedāvāt daudzveidīgas kultūras, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas

28

Preiļu novada tautas
mākslas kolektīvu tērpu un
instrumentu iegāde
Vislatvijas Deju un
dziesmu svētku
nodrošināšanai

Preiļu
pilsēta
un
novads

RV1.5.

100 000

95000

5000

0

0

20182024

29

Jāzepa Pīgožņa balvas
ainavu glezniecībā
pasniegšanas pasākumu
nodrošināšana

Preiļu
pilsēta

RV1.5.

4 000

3 000

600

0

400

20182024

30

Rekonstruētas Preiļu
muižas kompleksa
kapenes un izveidota
ekspozīcija

Preiļu
pilsēta

RV1.5.,
3.2.

0

20192020

Rekonstruētas telpas,
izveidota ekspozīcija,
piesaistīti apmeklētāji

2018

Izstrādā kultūras
pasākumu koncepcija
un rīcības programma
3 gadiem, akcentēti
būtiskākie kultūras
pasākumi, nodrošināti
mārketinga pasākumi
un apmeklētāju
piesaiste

20182024

1 plenērs vai simpozijs
gadā, vismaz 8
mākslinieki, publiskie
pasākumi un mākslas
vērtības muzeja
krātuvēm, piesaistīti
vismaz 150 apmeklētāji

31

32

Kultūras pasākumu
programmas koncepcijas
izstrāde novada teritorijai

Ikgadējo mākslinieku
plenēru un simpoziju
organizēšana

Preiļu
novads

Preiļu
novads

32.,35.,36.,
37.,38.,39.,
40

RV1.5.,
3.2.

96 000

1 500

1 500

81 600

1 125

1 350

0

375

150

14 400

0

0

0

0

7 tautas mākslas
kolektīvu
nodrošinājums ar
atbilstošiem tērpiem
un mūzikas
instrumentiem
Balvas nominantu
izstāde Preiļu kultūras
centrā, balvas
pasniegšanas
ceremonija, 1 x gadā

Kultūras centrs

Preiļu novada
dome sadarbībā
ar muzeju
Atbildīgais –
Preiļu novada
dome, partneris muzejs
Atbildīgais –
Preiļu novada
dome, partneri Kultūras centrs,
tautas nami,
pagastu
pārvaldes,
muzejs, biedrības,
bibliotēkas,
uzņēmēji
Atbildīgais muzejs, partneri kultūras centrs,
pagastu pārvaldes
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33

E-grāmatu platformas
uzturēšana un E - grāmatu
licenču iegāde

Preiļu
pilsēta
un
novads

RV1.3.

1 400

1 050

280

0

70

20182019

34

Galvenās bibliotēkas
Reģionālā mācību centra
stacionārās un mobilās
klases tehniskā aprīkojuma
atjaunošana

Preiļu
novads

RV1.3.

10 000

7 500

2 000

0

500

20182019

35

Brīvprātīgo iesaiste sporta
un kultūras pasākumu
organizēšanā

Preiļu
novads

RV1.4.

500

36

Ikgadējo sporta pasākumu
organizēšana

Preiļu
novads

RV1.4.

3 800

37

Tautas mākslas kolektīvu
ikgadējais festivāls
Aizkalnē

Aizkalne

38

Tematisko vasaras
nometņu organizēšana

Preiļu
novads

RV1.1.

2 500

2 125

375

39

Leļļu festivāla
organizēšana

Preiļu
pilsēta

RV1.4.,
RV2.3.

1 500

0

1 500

RV1.4.,1.5
.

3 000

450

50

0

0

1 900

1 900

0

0

1 500

1 500

0

20182024

Jauns mūsdienīgs
pakalpojums, grāmatu
pieejamība attālinātielektroniski
Jaunas mūžizglītības
programmas. Apmācīts
21 Preiļu novada
bibliotekārs, 29 Preiļu
reģiona bibliotekāri, ap
90 Latgales
bibliotekāri. Apmācīti
ap 700 Preiļu novada
iedzīvotāji
Iesaistīti vismaz 80
novada un pilsētas
jaunieši, aktīvisti
kopienas pasākumu
organizēšanā un norisē
Noorganizēti vismaz 25
pasākumi gadā

0

2018

0

0

20182020

0

0

20182021

Izveidota Aizkalnes
pagasta ikgadējā
festivāla tradīcija,
piesaistīt apmeklētāji vismaz 250
Organizētas vismaz 4
nometnes gadā,
iesaistīti vismaz 16
dalībnieki katrā no
nometnēm
Organizēts 1 festivāls
reizi divos gados

Bibliotēka

Bibliotēka

Atbildīgais sporta skola un
kultūras centrs,
partneri biedrības,
pagastu pārvaldes
Atbildīgais Sporta skola,
partneri biedrības
Atbildīgais Aizkalnes pagasta
pārvalde un
Kultūras centrs
Atbildīgais Izglītības iestādes,
partneri biedrības
Atbildīgais Kultūras centrs,
partneri -
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uzņēmēji,
biedrības

40

Radošo darbnīcu
organizēšana

Preiļu
pilsēta
un
novads

RV1.4.

2 500

2 125

375

0

20182024

Vismaz 4 radošas
meistardarbnīcas gadā

25

20172018

Vismaz 2 izstādes gadā,
apmeklētāju skaits

0

20172018

0

Atbildīgais Kultūras centrs,
partneri interešu izglītības
iestādes

RV1.5:Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas
41

Profesionālās mākslas
izstāžu organizēšana

Preiļu
pilsēta

42

Profesionālās mūzikas
pasākumu organizēšana

Preiļu
pilsēta

43

Novada kultūrvēstures
izglītības programmas
izstrāde un ieviešana
bērniem un jauniešiem

Preiļu
novads

44

Nemateriālā kultūras
mantojuma ekspozīcijas
izveidošana

Preiļu
pilsēta
un
novads

RV1.4.

500

RV1.4.

1 200

RV1.1.,1.4.

RV1.4.

2 500

120 000

0

0

50

1 020

425

180

2 250

250

0

0

20182019

108 000

12 000

0

0

20182020

Vismaz 3 koncerti
gadā, vismaz 100
apmeklētāji katrā
koncertā
Vismaz 1 programmas
izstrāde, ieviešana
visās izglītības iestādēs.
Novada mācības
programma kā interešu
izglītība novada
bērniem PII un
skolēniem, izglītoto
skaits - 85% novada
skolēnu
Izveidota ekspozīcija
par novada
nemateriālo kultūras
mantojumu

Atbildīgais Kultūras centrs,
partneri - muzejs,
bibliotēka
Kultūras centrs,
partneris –
Mūzikas un
mākslas skola
Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri - muzejs,
izglītības un
interešu izglītības
iestādes, Mūzikas
un mākslas skola

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneris - muzejs

ITP 2.Infrastruktūras attīstība un pieejamības nodrošināšana
VTP 2.Ēkas un savienojumi
RV 2.1. Atjaunot Preiļu novada ielu un ceļu tīklu
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Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras
uzlabošanas I kārta

46

Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras
uzlabošanas II un III kārta

47

Preiļu novada Preiļu
pagasta pašvaldības
koplietošanas novadgrāvja
N15 pārbūve

Preiļu
pagasts

48

Autostāvvietas izbūve
Preiļu slimnīcas un domes
pakalpojumu pieejamībai

Preiļu
pilsēta

Preiļu
novads

Preiļu
novads

49

Laukuma Kārsavas ielā
rekonstrukcija

Preiļu
pilsēta

50

Suņu apmācības un
pastaigas laukumu

Preiļu
pilsēta

46. ,
RV2.3.

45. ,
RV2.3.

RV2.3.

RV2.3.

988188,
72

594250

839960,41

505112,50

148228
,31

89137,
50

0

0

0

0

20182020

20192024

4 pašvaldības ceļu
pārbūve

2 pašvaldības ceļu
pārbūve

Preiļu novada
dome, pagastu
pārvaldes
Preiļu novada
dome, pagastu
pārvaldes
Preiļu novada
dome, Preiļu
pagasta pārvalde

32 000

32 000

0

0

0

2018

Novadgrāvja pārbūve

170 000

144 500

25 500

0

0

2018

Izbūvēta 1 autostāvieta

Preiļu novada
dome

2018

Uzlabota
daudzdzīvokļu māju
pagalmu infrastruktūra
(t.sk. auto stāvvietas,
apzaļumošana, rotaļu
laukumi)

Preiļu novada
dome

20192020

Tehnisko risinājumu
izstrāde, vismaz 1 suņu
pastaigas laukuma
izveide

Preiļu novada
dome

20182019

Modernizētas 2
vispārējās izglītības
iestādes

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri - Preiļu
1.pamatskola,

80 000

5000

0

5000

0

75000

5000

RV 2.2. Uzlabot sabiedrisko ēku energoefektivitāti un infrastruktūru

51

Preiļu novada vispārējās
izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana un
modernizēšana, SAM
8.1.2.

Preiļu
pilsēta
un
novads

ar
projektiem
RV1.1.

2 117
373

1 693 898

423
475

1 693
898

0
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J.Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzija

52

Preiļu novada izglītības
iestāžu attīstības
koncepcijas izstrāde un
ieviešana

53

Preiļu Valsts ģimnāzijas
pieejamības
nodrošināšana

54

Bērnu spēļu laukumu
aprīkošanu ar sintētisko
segumu

55

Pirmsskolas izglītības
iestādes Pasaciņa
infrastruktūras attīstība

56

57

58

PII Pasaciņa rotaļu atribūtu
iegāde
SIA Preiļu slimnīca telpu
optimizācija, renovācija,
energoefektivitātes
uzlabošana, atbalsts ārstu
praksēm
Preiļu novada Kultūras
centra zāles grīdas seguma
atjaunošana

Preiļu
novads

Preiļu
pilsēta

Preiļu
pilsēta

RV1.1.

8 500

RV1.1.

100 000

RV1.4.

Saskaņā
ar
tehnisko
dokumen
tāciju

0

85 000

7 225

15 000

0

0

0

0

2018

Izstrādāta un ieviesta
izglītības iestāžu
attīstības koncepcija

Preiļu novada
dome

20182019

Uzstādīts lifts,
nodrošināta
pakalpojumu
pieejamība t.sk.
bērniem ar īpašām
vajadzībām, vecāka
gadagājuma cilvēkiem.

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
J.Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzija

20192020

Noteikts laukumu
apjoms, aprīkots ar
segumu

Preiļu novada
dome

Atbildīgais - Preiļu
novada dome, PII
Pasaciņa

Preiļu
pilsēta

RV1.1.

47 000

0

47 000

0

0

20182019

Veikts aktu zāles
remonts, celiņu
seguma nomaiņa,
pagraba izveide
dārzeņu uzglabāšanai

Preiļu
pilsēta

RV1.1.

54 000

0

54 000

0

0

2018

Iegādāti spēļu atribūti

PII Pasaciņa

Preiļu
pilsēta

RV1.2.

1 100
000

93 500

16 500

0

0

20182019

Energoefektīvi
renovēta 1 ēka,
uzlabotas 9 ārstu
prakses poliklīnikā

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneris - SIA
Preiļu slimnīca

Preiļu
pilsēta

58.,
RV.1.4.,1.5
.

80 000

68 000

12 000

0

0

2018

Nomainīts grīdas
segums 325 m2

Preiļu novada
dome
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Preiļu kultūras nama
skatuves gaismas un
skaņas aprīkojuma
modernizēšana

60

Preiļu novada pansionāta
"Preiļi” rekonstrukcija un
energoefektivitāte

61

62

63

64

65

Preiļu novada pašvaldības
pakalpojumu sniegšanas
ēku energoefektivitātes
uzlabošana, II kārta,
SAM4.4.2.

Preiļu novada pašvaldības
administrācijas ēku
energoefektivitātes
uzlabošana, 1.kārta,
SAM4.4.2.
Preiļu novada bērnu un
jauniešu sporta skolas
sporta bāzes (kompleksa)
renovācija
Pelēču pamatskolas
pirmsskolas bērnu spēļu
un atpūtas laukumu
aprīkošana
Slēpošanas trases seguma
sakārtošana

Preiļu
pilsēta

Preiļu
pilsēta

57.,
RV1.4.,1.5.

RV1.2.

30 000

200 000

25 000

170 000

5000

30 000

0

0

0

0

2018

Aprīkota 1 kultūras
iestāde

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
Kultūras centrs

20182020

Rekonstruēts atbilstoši
prasībām, vides
pieejamība 1
pansionātam

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneris pansionāts
"Preiļi"

Veikti
energoefektivitātes
pasākumi 3 ēkās
(Sociālā dienesta ēka
Aglonas iela 1A, Preiļu
BJJS ēka Aglonas iela
24, Veselības
rekreācijas centrs
Liepājas iela 46)
2 ēkas - Rēzeknes iela
24 un Raiņa bulvāris
19, veikta
energoefektivitātes
darbi

Preiļu
pilsēta

RV1.3.

1 500
000

1275000

225
000

0

0

20192021

Preiļu novada
dome

Preiļu
novads

RV1.3.

305 000

259250

45 750

0

0

2018

Preiļu
pilsēta

RV1.4.

700 000

59 500

10 500

0

0

20182019

Stadiona
rekonstrukcija,
tribīnes

Preiļu novada
dome

Pelēču
pagasts

RV1.1.

14 000

11 900

2 100

0

0

2018

Aprīkots PII laukums
pagasta bērniem

Preiļu novada
dome, Pelēču
pagasta pārvalde

Preiļu
pilsēta

RV1.4.

5000

4000

5000

2019

Atjaunots segums

Preiļu novada
dome

Preiļu novada
dome
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Aizkalnes tautas nama
vienkāršota fasādes
atjaunošana

67

Preiļu mūzikas un mākslas
skolas infrastruktūras
attīstība un mansarda
uzbūve

Aizkalne

Preiļu
pilsēta

RV1.4.,1.5
.

RV1.1.,1.4.
1.5.

50 000

480 000

42 500

240 000

7 500

240
000

0

0

0

0

2018

Veikta fasādes
atjaunošana

Preiļu novada
dome, Aizkalnes
pagasta pārvalde

20182020

Renovēta 1
profesionālās ievirzes
izglītības iestāde, II
stāva rekonstrukcija,
telpu paplašināšana
mācību procesam

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneris Mākslas un
mūzikas skola

RV 2.3. Pilnveidot satiksmes drošības infrastruktūru

67

Preiļu novada apdzīvoto
vietu energoefektīva
apgaismojuma ierīkošana
un rekonstrukcija

Preiļu
novads

68

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Preiļu
pilsētā

Preiļu
pilsēta

RV2.1.

69

Satiksmes drošības
uzlabojumi pie izglītības
iestādēm

Preiļu
pilsēta

RV1.1.,
RV2.2.

70

Preiļu autoostas
infrastruktūras

Preiļu
pilsēta

RV2.1.

500 000

375 000

75 000

0

0

20182020

45 000

38 250

5 400

0

1 350

20182020

38 000

32 300

5 700

0

0

20182020

100 000

60 000

20 000

20 000

0

20182019

Samazināts patērētās
enerģijas daudzums,
CO2 emisijas, veicot
novecojušo gaismas
ķermeņu un balstu
nomaiņu - Smelteri Sauna, Prīkuļi, Pelēči,
Vītolu, Pumpura, Torņa
un Jaunības ielās,
Aizkalnes ciematā,
Bērzu ielā, c. Līči
Valmieras iela,
Celtnieku un Lāčplēša
iela, Kurzemes ielas un
Ludzas ielas posmi,
Kurzemes ielas un
Ludzas ielas posmi
Uzlabota satiksmes
drošība (guļošie
policisti,
apgaismojums,
stāvlaukumi utml.) pie
visām izglītības
iestādēm
Jēkabpils Autobusu
parkam

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri –
pagastu pārvaldes

Preiļu novada
dome

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri izglītības iestādes
Jēkabpils
Autobusu parks
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pieejamības
nodrošināšana
Video novērošanas
sistēmas ierīkošana pie
izglītības un kultūras
iestādēm

Preiļu
pilsēta

RV1.1.

4 500

2 700

0

0

1 800

20182019

Drošības
paaugstinājums

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri izglītības iestādes

Sakārtota 1 ciema
ūdenssaimniecība,
nodrošinot kvalitatīvu
ūdensapgādi un
kanalizāciju

Preiļu novada
dome, Pelēču
pagasta pārvalde

RV 2.4. Uzlabot komunālās saimniecības inženierkomunikācijas

72

73

74

75

Ārdavas ciema
ūdenssaimniecības
sistēmas rekonstrukcija
Preiļu pilsētas
centralizētās
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija A.Upīša ielā
Pilsētas mikrorajonu
iekšpagalmu ūdens un
kanalizācijas sistēmas
infrastruktūras
rekonstrukcija
Pilsētas mikrorajonu
iekšpagalmu
rekonstrukcija

Ārdava

71 837

61 061

10 776

0

0

Pabeigt
s 2017

Preiļu
pilsēta

125 000

0

125
000

0

0

20182019

Rekonstruēto
siltumtrašu m
pieaugums

Preiļu novada
domes Tehniskā
daļa

20182022

Nodrošināta kvalitatīvs
ūdens un kanalizācijas
pakalpojums

Preiļu novada
domes Tehniskā
daļa

20182023

Uzlabota pilsētas
mikrorajonu
infrastruktūra

Preiļu novada
domes Tehniskā
daļa

Preiļu
pilsēta

Preiļu
pilsēta

RV2.4.
projektiem

RV2.4.
projektiem

Saskaņā
ar
tehnisko
dokumen
tāciju
Saskaņā
ar
tehnisko
dok.

RV2.5: Uzlabot IKT un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

76

77

Preiļu novada iestāžu un
struktūrvienību IT
kapacitātes stiprināšana,
PIPP attīstība Preiļu
novadā
IT atbalsta sistēmas
izveide Preiļu novadā

Preiļu
novads

RV1.3.

35 000

0

35 000

0

0

20182019

Izveidoti jauni 7 PIPP

Preiļu novada
dome

Preiļu
pilsēta

RV1.3.

10 000

7 500

2 500

0

0

2018

Izveidota 1 IT atbalsta
sistēma

Preiļu novada
domes IT centrs
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78

Preiļu novada skolu IT
infrastruktūras uzlabošana

Preiļu
novads

RV1.1.

200 000

175 000

25 000

0

0

2018

Atjaunotas 7
datorklases

Preiļu novada IT
centrs

RV2.6. Nodrošināt videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību

79

80

Otrreizējo izejvielu
šķirošanas un šķiroto
atkritumu pieņemšanas
laukuma izveide
Preiļu novada organisko
atkritumu kompostēšanas
laukumu izbūve

Preiļu
pilsēta

nav datu

2018

Uz apglabāšanu
vedamo atkritumu
skaita samazinājums

SIA Preiļu
saimnieks

Preiļu
pilsēta

nav datu

2018

Uz apglabāšanu
vedamo atkritumu
skaita samazinājums

SIA Preiļu
saimnieks

ITP3: Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja
VTI3: Izaugsme un atbalsts
RV3.1: Nodrošināt lietpratīgu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai
81

Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centra
kapacitātes stiprināšana

82

Preiļu novada uzņēmēju
izglītošanas un uzņēmumu
konkurētspējas
veicināšanas pasākumi

83

Mārketinga pasākumi
investoru piesaistei un
ražošanas attīstībai Preiļu
novadā

Preiļu
novads

Preiļu
novads

Preiļu
novads

82.,83. ,84.
85.

81.,83.,84.,
85

81.,82.,

60 000

8 000

2 000

51 000

7 200

1 700

9 000

800

300

0

0

0

0

0

0

20182024

20182024

20172019

Sniegtas vismaz 100
konsultācijas,
jaunradīti 20
uzņēmumi
Sarīkoti informatīvie
semināri, kontaktu
dienas, pieredzes
apmaiņas braucieni uz
ārvalstīm, dalība
izstādēs, vietējie
konkursi, atbalsts
mājražotājiem,
amatniekiem
Izveidoti investoriem
pievilcīgi piedāvājumi,
veikti mārketinga
pasākumi investoru
piesaistei un ražošanas
attīstībai novadā

Uzņēmējdarbības
centrs

Atbildīgais Uzņēmējdarbības
centrs, partneri biedrības,
Uzņēmējdarbības
centrs

Atbildīgais Uzņēmējdarbības
centrs, partneri uzņēmēji,
biedrības
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Uzņēmējdarbības
trīspusējās konsultatīvās
padomes izveide un
darbības nodrošinājums

85

Informatīvie pasākumi un
informācijas izplatīšana
par novada
uzņēmējdarbību

Preiļu
novads

81.-84.

3 500

0

3 500

0

0

20182024

86

Pašvaldībai piederošo ēku
un teritoriju uzskaite un
ikgadēja aktualizēšana

Preiļu
novads

83., 85.

500

0

500

0

0

20182024

Preiļu
novads

81.-83.

500

0

500

0

0

2018

Izveidota trīspusējā
konsultatīvā padome
(uzņēmēji, NVO,
pašvaldība), sanāksmes
vismaz 4 reizes gadā,
informatīvā saikne un
priekšlikumu
izskatīšana
Informācijas
ievietojumu skaits
sociālajos tīklos un
mājas lapā, izdevumu
skaits, popularizēšanas
pasākumu skaits
Veikta pašvaldībai
piederošu ēku un
teritoriju uzskaite un
ikgadēja aktivizēšana,
ar mērķi piedāvāt tās
potenciālajiem
investoriem,
informācijas
izvietošana mājas lapā
www.preili.lv

Atbildīgais Uzņēmējdarbības
centrs, partneri biedrības,
uzņēmēji

Atbildīgais Uzņēmējdarbības
centrs, partneri biedrības,
uzņēmēji

Preiļu novada
dome

RV3.2: Sekmēt konkurētspējīga un atpazīstama tūrisma piedāvājuma attīstību
87

88

Tūrisma infrastruktūras
attīstība

Apmācības un pieredzes
apmaiņa tūrisma sektorā
nodarbinātajiem

Preiļu
novads

Preiļu
novads

88.,89.,90

RV3.1.,
RV3.2.
RV3.3.

20 000

2 000

15 000

1 800

3 000

200

0

0

2 000

0

20182019

20182024

Uzstādītas 14
informatīvās plāksnes,
1 interaktīvais kiosks, 5
tūrisma bukleti
Iesaistīti vismaz 5
uzņēmumi gadā,
vismaz 15 apmācīto
skaits gadā, vismaz 2
izglītojošie pasākumi
gadā

Preiļu novada TIC
Atbildīgais - Preiļu
novada TIC,
partneri –
uzņēmēji,
biedrības,
Kultūras centrs
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89

Starpsezonas tūrisma
piedāvājumu izstrāde un
ieviešana

90

Ikgadēju festivālu Preiļu
pilsētā un novadā
organizēšana

91

92

Vienotas Preiļu novada
tūrisma informācijas
sistēmas (reģistrācija,
statistikas dati) izveide,
tūrisma karšu
aktualizēšana

Preiļu novada tūrisma un
mārketinga attīstības
programmas ieviešana

93

Ēkas Tirgus laukumā 1
rekonstrukcija

94

Privātā, nevalstiskā un
pašvaldības partnerība
sociālo uzņēmumu
veidošanā

Preiļu
novads

RV3.1.,
RV3.2.,
RV3.3.

Preiļu
novads

RV3.1.,
RV3.2.,
RV3.3.

Preiļu
novads

Preiļu
novads

RV3.1.,
RV3.2.,
RV3.3.

RV3.1.,RV3
.2.
RV3.3.

1 500

15 000

2 000

20 000

1 350

7 500

0

17 500

150

7 500

2 000

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

20182024

Ieviests vismaz 1
starpsezonas tūrisma
piedāvājums

20182024

Vismaz 3 festivāli gadā
- Preiļu pilsētas svētki,
tautas mākslas
pasākums Aizkalnē,
Leļļu festivāls

20182020

Apzināti esošie tūrisma
objekti un jaunu
tūrisma objektu
attīstīšanas iespējas,
izveidota vienotu
Preiļu novada tūrisma
informācijas sistēma,
aktualizētas tūrisma
kartes

Atbildīgais - Preiļu
novada TIC,
partneri –
uzņēmēji, muzejs,
biedrības

Izstrādāta 1 mājas lapa,
izdoti izdales materiāli

Atbildīgais - Preiļu
novada TIC,
partneri –
uzņēmēji,
biedrības, muzejs,
Kultūras centrs

20182024

RV3.3:Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
RV3.1.,
Rekonstruēta 1 ēka,
Preiļu
135
2019RV3.2.
900 000
765 000
0
0
izveidots atbalsta
pilsēta
000
2020
RV3.3.
pakalpojums
Preiļu
novads

RV3.1.,
RV3.2.

2 000

2 000

0

0

0

Atbildīgais - Preiļu
novada TIC,
partneri –
uzņēmēji,
biedrības, muzejs,
Kultūras centrs
Atbildīgais Kultūras centrs,
partneri – muzejs,
biedrības, Preiļu
novada TIC,
uzņēmēji

20182020

Sniegts konsultatīvais,
administratīvais
atbalsts sociālo
uzņēmumu veidošanā

Preiļu novada
dome
Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri biedrības,
uzņēmēji
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95

RV3.4: Veidot pilsētas zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu muižas kompleksa, tai skaitā pils un parka kultūrvēsturisko mantojumu
Papildinās
Preiļu muižas kompleksa
ar visiem
Uzsākts Rekonstruēti 3 tiltiņi,
labiekārtošana un parka
Preiļu
RV3.2.,3.4.
180 000
153 000
27 000
0
0
2017 - labiekārtota 1 parka
infrastruktūras objektu
pilsēta
projektiem
2024
teritorija
rekonstrukcija

96

Preiļu pils 2. stāva
pielāgošana Preiļu
vēstures un lietišķās
mākslas muzeja
vajadzībām

Preiļu
pilsēta

97

Preiļu pils atjaunošanas 1.
kārta

Preiļu
pilsēta

98

Preiļu pils atjaunošana
nozīmīga kultūras
mantojuma saglabāšanai
un tūrisma pakalpojuma
attīstībai, SAM 5.5.1.

99

100

101

Preiļu parka kanālu
rekonstrukcija

Preiļu pils atjaunošanas 2.
kārta

Preiļu parka lielās un vecās
estrādes renovācija un
pievedceļu infrastruktūra

Preiļu
pilsēta

Preiļu
pilsēta

Preiļu
pilsēta

Preiļu
pilsēta

Papildinās
ar visiem
RV1.3.,3.2.
3.4.projekt
iem
Papildinās
ar visiem
RV3.2.,3.4.
projektiem
Papildinās
ar visiem
RV3.2.,3.4.
projektiem
Papildinās
ar visiem
RV3.2.,3.4.
projektiem
Papildinās
ar visiem
RV3.2.,3.4.
projektiem
Papildinās
ar visiem
RV3.2.,3.4.
projektiem

Preiļu novada
dome

II stāva rekonstrukcija
atbilstoši muzeja
ekspozīcijas prasībām

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneris - muzejs

Preiļu pils atjaunošanas
darbi

Preiļu novada
dome

0

Uzsākts
20172020

Preiļu pils pakāpeniska
atjaunošana

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri – muzejs,
Kultūras centrs,
Preiļu novada TIC

Rekonstruēta 13 ha
dīķu sistēma, uzlabota
parka pieejamība un
vide

Preiļu novada
dome

980 000

833 000

147
000

0

0

20182021

500 000

425 000

75 000

0

0

Uzsākts
20172018

375000

125
000

1 200
000

1 020 000

180
000

0

0

20182021

1 200
000

1000000

200000

0

0

20192022

Preiļu pils kompleksa
pakāpeniska
atjaunošana

Preiļu novada
dome

0

20182019

2 estrādes
rekonstruētas,
nodrošinātas skatītāju
sēdvietas

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
Kultūras centrs

500 000

100 000

75 000

25 000

0

0
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102

Preiļu pilsētas ainavvides
koncepcijas un rīcības
plāna izstrāde

Preiļu
pilsēta

103

Preiļu muižas kompleksa,
tai skaitā pils un parka
attīstības stratēģijas,
darbības programmas
izstrāde

Preiļu
pilsēta

104

Preiļu parka Ievas un
Ādama saliņas, tiltiņu
rekonstrukcija

Preiļu
pilsēta

105

Preiļu muižas kompleksa
kalpu mājas pārbūve,
izveidojot Amatu māju

Preiļu
pilsēta

RV3.2.

Papildinās
ar visiem
RV3.2.,3.4.
projektiem

Papildinās
ar visiem
RV3.2.,3.4.
projektiem
Papildinās
ar visiem
RV3.2.,3.4.
projektiem

8 000

12 000

116964,7
4

150000

0

8 000

0

0

2018

12 000

0

0

0

20182019

99420,03

17544,
71

0

0

Uzsākts
20172018

135000

15000

0

0

20182019

0

Iesnieg
ts
projekt
s,
20182020

Izstrādāta pilsētas
ainavvides attīstības
koncepcija un rīcības
plāns
Izstrādāta muižas
kompleksa, tai skaitā
pils darbības
koncepcija,
programma, darbības
virzieni, izdevumuieguvumu analīze,
noteikti mērķi,
uzdevumi,
finansēšanas kārtība,
izstrādāts zīmols
Rekonstruēta 1 saliņa,
labiekārtota vide,
veikta 2 tiltiņu
rekonstrukcija

Preiļu novada
dome
Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
partneri – Preiļu
novada TIC,
muzejs, Kultūras
centrs, uzņēmēji,
biedrības, citi
sociālie partneri
novadā, reģionā
un valstī
Preiļu novada
dome

Atjaunota 1 ēka,
uzsākta
uzņēmējdarbība

Atbildīgais - Preiļu
novada dome,
sadarbības
partneri –
amatnieki un
biedrības

Rietumu ielas
rekonstrukcija,
degradēto teritoriju
samazinājums 10 ha,
radītas 57 darba vietas

Preiļu novada
dome, sadarbība
ar uzņēmējiem

RV3.5. Revitalizēt degradētās teritorijas

106

Preiļu novada
uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība,
SAM 5.6.2., 2.pasākums:
Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā
reģionālas nozīmes
centros (21), projekti
Preiļu novadā
(3.pielikums)

Preiļu
novads

RV3.2.

4 065
432,94

3 455 618,00

609
814,94

0
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107

Preiļu novada
uzņēmējdarbības vides
attīstība, SAM 3.3.1.
„Palielināt privāto
investīciju apjomu
reģionos, veicot
ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās
noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai
specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” (4.pielikums)

108

Preiļu novada un ietekmes
areāla pašvaldību
uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība,
SAM 5.6.2., 3. pasākums:
Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā
Latgales PR un Alūksnes
novada pašvaldībās
(1.pielikums)

109

Uzņēmējdarbības vides
uzlabošana un investīciju
piesaistes veicināšana
Viduslatgales reģiona
novados, SAM 5.6.2.,
3.pasākums: Ieguldījumi
degradēto teritoriju
revitalizācijā Latgales PR
un Alūksnes novada
pašvaldībās,

Preiļu
novads

Preiļu
novads

Preiļu
novads

RV3.2.

RV3.2.

RV3.2.

1 295
323,53

1 527
761,69

1 877
755,71

1 101 025,00

1 298 597,44

1 000 000

194
298,53

229
164,25

877
755,71

0

0

0

0

Iesnieg
ts
projekt
s,
20182020

1 veselības
uzlabošanas un
rekreācijas kompleksa
izveide

Preiļu novada
dome, sadarbība
ar uzņēmējiem

0

Iesnieg
ts
projekt
s,
20182020

Radītas 18 darba
vietas, degradēto
teritoriju
samazinājums 7 ha,
Rīgas un Brīvības ielu
posmu pārbūve un
rotācijas apļa izbūve

Preiļu novada
dome sadarbībā
ar Aglonas un
Riebiņu
pašvaldībām,
uzņēmējiem

0

Uzsākts
20172018

Noliktavu teritorijas
Rietumu ielai
pieguļošajā teritorijā,
ražošanas ēkas
laukuma un
inženiertīklu izbūve
Meža ielā 3D,
degradēto teritoriju
samazinājums – 3 ha,
radītas 18 darba vietas

Preiļu novada
dome, Riebiņu
pašvaldība,
sadarbība ar
uzņēmējiem
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projekti Preiļu novadā.
2.projekts
(2.pielikums)

Finansējuma sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem
Vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni
IP1: DZĪVES VIDES KVALITĀTES UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
VTP 1. Pārvaldība un pakalpojumi
RV 1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu
RV 1.2. Nodrošināt pieejamus sociālās palīdzības un veselības pakalpojumus
RV 1.3. Paaugstināt pašvaldības pārvaldes kapacitāti
RV 1.4. Piedāvāt daudzveidīgas kultūras, brīvā laika un sporta aktivitāšu
iespējas
RV1.5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas
ITP 2.Infrastruktūras attīstība un pieejamības nodrošināšana
VTP 2.Ēkas un savienojumi
RV 2.1. Atjaunot Preiļu novada ielu un ceļu tīklu

Finansējums
kopā, EUR

Ārējais, ES, valsts
finansējums, EUR

Pašvaldības
finansējums, EUR

979 338
143 450
230 000
165 488
228 200

696 875
78 350
164 750
56 800
198 725

282 463
65 100
65 250
108 688
29 475

212 200

198 250

13 950

10 307 149
1 869 439

6 329 082
1 526 573

3 978 067
342 866
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RV 2.2. Uzlabot sabiedrisko ēku energoefektivitāti un infrastruktūru
RV 2.3. Pilnveidot satiksmes drošības infrastruktūru
RV 2.4. Uzlabot komunālās saimniecības inženierkomunikācijas
RV2.5. Uzlabot IKT un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
RV2.6. Nodrošināt videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
attīstību
ITP3: Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja
VTI3: Izaugsme un atbalsts
RV3.1. Nodrošināt lietpratīgu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai
RV3.2. Sekmēt konkurētspējīga un atpazīstama tūrisma piedāvājuma
attīstību
RV3.3. Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju atpazīstamību un
sociālās uzņēmējdarbības attīstību
RV3.4. Veidot pilsētas zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu pils un parka
kultūrvēsturisko mantojumu
RV3.5. Revitalizēt degradētās teritorijas

7 339 873
687 500

4 027 548
531 400

3 312 325
156 100

196 837
213 500
Nav datu

61 061
182 500

135 776
31 000

15 900 238
74 500
60 500

11 930 210
59 900
43 150

3 970 028
14 600
17 350

902 000

767 000

135 000

4 946 964

3 227 420

1 719 544

9 916 274

7 832 740

2 083 534

Pielikums Nr.1
SAM 5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija, 3. pasākums: Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales PR un Alūksnes
novada pašvaldībās
Vidējā termiņa prioritāte: „Latgale ID” apakšprogramma: Investīciju piesaiste (Latgales programma 2010-2017)
Prioritārā projekta ideja: Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības
Projekta idejas pamatojums:
Projekta mērķis - paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt
konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un
pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Esošo Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un apļveida krustojuma izbūve būtiski
uzlabos uzņēmējdarbības vides infrastruktūru, nodrošināt esošo komersantu paplašināšanu un pieejamību, kā arī jaunu komersantu rašanos. Veicot
Riebiņu un Aglonas novadu ceļu un ielu tīkla un pievedceļu infrastruktūras uzlabošanu tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju
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konkurētspēju, uzlabojot un atjaunojot vienu no dārgākajiem infrastruktūras veidiem – ceļiem. Rezultātā tiks uzlabota vietējā uzņēmējdarbība, sekmējot
jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās. Izveidojot radošo industriju centru Aglonā tiks veicināta uzņēmējdarbības saglabāšana, attīstīšana un
popularizēšana novadā. Rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā
infrastruktūra.
Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim.
1.
Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos, nodrošinās Preiļu novada uzņēmumu paplašināšanos un
sasniedzamību, atvieglos transporta plūsmu caur pilsētas centru. Plānotais ceļu garums ārpus degradētās teritorijas vienam ceļu posmam (atsevišķam
funkcionālajam savienojumam) nepārsniegs 2 km. Aktivitāte tiks īstenotas, saskaņā ar izstrādātajiem tehniskajiem projektiem un pieejamo finansējumu.
Investīcijas tiek veiktas gan degradētajās teritorijās, gan to funkcionālajos savienojumos.
2.
Riebiņu novada esošo ielu un laukumu un pašvaldības autoceļu pārbūve uzlabos Riebiņu novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras
kvalitāti, nodrošinās tās atbilstību pieaugošajai satiksmes intensitātei lauku teritorijās, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos: Upes iela km 0.000.62, Lauku iela (Aglonas stacija) km 0,00-0,68, Opūgi - Runcavnieki km 0,00-0,745, Duntišķi-Skangaļu karjers-Riebiņi km 1,63-2,18, Riebiņi-Kalnacki km
0,00-0.795 (asfalts), Saules iela km 0.38 – 0.47, Domes iela km 0.00-0.14, Dārzu iela (Lomi-Bortnieki) km 0,00-0,58, Saimniecības iela 0.00-0.250 m,
Rušona- Siveriņa-0.00-3,42 , Upes iela 0.00-0.620 km .Plānotais ceļu garums ārpus degradētās teritorijas vienam ceļu posmam (atsevišķam
funkcionālajam savienojumam) nepārsniegs 2 km.
3.
Aglonas novadā esošo ielu un ceļu pārbūve. Ceļu infrastruktūras 5,48 km garumā atjaunošana uzlabos Aglonas novada uzņēmējdarbībai
nozīmīgās infrastruktūras kvalitāti, uzņēmēju sasniedzamību, nodrošinās nozīmīgu sakrālo (t.sk. Aglonas bazilikas) un citu tūrisma objektu pieejamību,
tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos, kā arī jaunu investoru piesaisti Aglonas novada teritorijai. Ceļi: Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950 km,
Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, Šķeltova - Pildigi - Kriviņi – 0,4 km, Priežmala - Zaharišķi – 0,770, Dunski – Deņeva - Kastuļina – 1, 04 km, Aglonas ciema
teritorijā: Daugavpils iela 7- 150 m2, Broka iela – 0,510 km , Aglonas iela – 0,350 km. Plānotais ceļu garums ārpus degradētās teritorijas vienam ceļu
posmam (atsevišķam funkcionālajam savienojumam) nepārsniegs 2 km.
4.
Radošo industriju centra izveide Aglonā: radošo industriju centra izveidošana sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību, uzņēmējdarbības vides
sakārtošanu, nodrošinot uzņēmējdarbībai nepieciešamo platību izbūvi. Projekta aktivitātes īstenošanas rezultātā tiktu celta uzņēmējdarbības kapacitāte
Aglonas novadā, kā arī tiktu izveidotas jaunas darba vietas. Likvidēta degradētā teritorija, kas Atrodas Aglonas novada administratīvajā centrā – Aglonā.

60

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Paredzēta ēkas infrastruktūras izbūve un teritorijas labiekārtošana. Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot nomā vairākiem komersantiem, kas
tiks izvēlēti atklāta konkursa rezultātā. Projekta ietvaros netiek plānots veikt izmaksas, kas atbilst daudzfunkcionālai atpūtas infrastruktūrai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):
Preiļu novadā - SIA Automobilists, SIA ISIDA NV, SIA SATIKSME Z, SDV Nadežda Vaivode, SIA “Arka Preiļi”, SIA “Sātys”, SIA “AP Wood”, SIA “Animāls P”.
Riebiņu novadā - ZS Viktorija, SIA Agrofirma Turība, ZS Fēnikss, ZS Muklāji, ZS Ceriņzars, IU Makra, SIA Volmārkoks, IK Lazdu mājas, SIA Baltic Beef Sale,
SIA Rušonas muiža, PS Vālodzes, SIA Aimek.
Aglonas novadā- ZS Ziemeļi K, ZS Ilzas, ZS Laima, ZS Deņevo, SIA Cīšigords, SIA Aglonas Cakuli, SIA “Antaris”, MU M. Cakule, z/s Vilņīši , z/s Stivriņi, z/s
Zolva SIA Šafrans, SIA Teraleks, IK Aglonas ceļmalas , piemājas saimniecības – Juris Cakuls.
N.p.
k.

1.

2.

Projekta
nosaukums

Indikatīvā
summa
(EUR)

Finanšu instruments, EUR vai %
Pašvaldības
budžets

Rīgas un Brīvības
ielas
posmu
atjaunošana un 1 527 761,69 229 164,25
apļveida
krustojuma
izbūve Preiļos
Riebiņu novada 1 260983,71 189147,55
pašvaldības
autoceļu pārbūve

ES fondu
finansējums

1 298 597,44

1 071 836,15

Privātais
sektors

Citi
finansējuma
avoti

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
(radītās darba vietas;
piesaistītās investīcijas,
EUR; degradēto
teritoriju
samazinājums, ha
Radītas 18 darba vietas,
piesaistītas investīcijas
1 298 597,44 EUR,
degradēto teritoriju
samazinājums 7 ha
Radītas 18 darba vietas,
piesaistītas investīcijas
1 071 836,15 EUR,
degradēto teritoriju
samazinājums 3,5 ha

Plānotais laika
posms
Projekta
Projekuzsākšanas
ta
datums
realizācijas
ilgums

Vadošais
partneris
un
sadarbība
s partneri

01.12.2017
.

12
mēneši

Preiļu
novada
pašvaldība

01.12.2017
.

36
mēneši

Riebiņu
novada
pašvaldība
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3.

Aglonas novadā 828 235,29
esošo ielu
un
ceļu pārbūve

124 235,29

704 000,00

4.

Radošo
679 340,60
industriju centra
izveide
un
teritorijas
labiekārtošana
Aglonā
KOPĀ
4 296 321,
29

101 901,09

577 439,51

644 448,
18

3 651 873,
10

Radītas 12 darba vietas,
piesaistītas investīcijas
741 439,51 EUR,
degradēto teritoriju
samazinājums 4,7 ha
Radītas 9 darba vietas,
piesaistītas investīcijas
540 000 EUR,
degradēto teritoriju
samazinājums 0,2 ha
x

x

Radītas 57 darba
vietas, piesaistītas
investīcijas
3 651 873,10 EUR,
degradēto platību
samazinājums 15,4 ha

01.12.2017
.

36
mēneši

Aglonas
novada
pašvaldība

01.12.2017
.

36
mēneši

Aglonas
novada
pašvaldība

36
mēneši

X
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Pielikums Nr.2
SAM 5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija, 3. pasākums: Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales PR un Alūksnes
novada pašvaldībās, projekti Preiļu novadā. 2.projekts
N.p.k.
Projekta
Indikatīvā
Finanšu instruments,
Projekta
plānotie
Plānotais laika posms
Vadošais
nosaukums
summa,
EUR vai %
darbības rezultāti un
partneris (un
EUR
to rezultatīvie rādītāji
sadarbības
Pašvaldības
ES fondu
PrivāCiti
Projekta
Projekta
partneri)
budžets
finansētais
finansē- (Radītās darba vietas; uzsākšanas realizācijas
piesaistītās
jums
sektors
juma
datums
ilgums
investīcijas,
EUR;
avoti
degradēto
teritoriju
samazinājums, ha
1.Vidēja termiņa prioritāte
Projekta ideja: Uzņēmējdarības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados
Projekta idejas pamatojums:
Projekta mērķis – uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu un Riebiņu novados, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības
aktivitāšu attīstībai. Projekta ietvaros tiks revitalizētas teritorijas Preiļu un Riebiņu novados, kā arī izbūvētas jaunas ēkas Preiļu un Riebiņu novadā. Projektā plānotās
aktivitātes dos iespēju tādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai, kas būtiski uzlabos novadu ekonomisko stāvokli, jo tiks veicināta ražošanas attīstība, kas vērsta uz
eksportu un radītas jaunas darba vietas, tiks sakopta vide, radītas jaunas darba vietas, kā arī paaugstināta kvalitatīvu un ekskluzīvu pakalpojumu pieejamība
iedzīvotājiem, kas būtiski ietekmēs iedzīvotāju aizbraukšanu no novadiem.
Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Projekta aktivitātes:
1. Noliktavu teritorijas izbūve Preiļu novadā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar tai pieguļošu funkcionālo teritoriju. Teritorija atradīsies
pie izbūvētās Rietumas ielas Preiļos, kas dos iespēju paplašināties jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un darba vietu
radīšanu. Potenciālais komersants tiks izvēlēti publiskas izsoles rezultātā.
2. Ražošanas ēkai pielāgota laukuma un inženierkomunikāciju izbūve Preiļos. Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt ražošanas ēkai pielāgota laukuma
1,140 ha platībā un visu nepieciešamo inženierkomunikāciju /siltumapgāde, ūdensvads, kanalizācija, elektrība/ izbūve Preiļos, Meža ielā 3D uz pašvaldībai
piederošas zemes, kas dos iespēju paplašināties jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un darba vietu radīšanu. Potenciālais
komersants tiks izvēlēti publiskas izsoles rezultātā.
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3. Aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centra izveide Riebiņu novadā – teritorijas labiekārtošana Rušonas pagastā. Pievilcīgas vides
radīšana jau esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem sekmēs jaunu investoru piesaisti Riebiņu novadam. Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot nomā
vairākiem komersantiem, kas tiks izvēlēti konkursa rezultātā. Projekta ietvaros netiek plānots veikt izmaksas, kas atbilst daudzfunkcionālai atpūtas
infrastruktūrai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): komersanti tiks izvēlēti publiskas izsoles rezultātā.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: projekta pieteikumam tiks pievienoti komersantu apliecinājumi
par interesi, tiks informēta sabiedrība un uzņēmēji par projekta realizācijas gaitu.
1.

Noliktavu
952 755, 71 500 000,00
teritorijas izbūve
Preiļu novadā

452 755,
71

Radītas 3 darba vietas;
01.06.2018.
piesaistītās investīcijas
452
755,90
EUR;
degradēto
teritoriju
samazinājums 2 ha
Radītas 15 darba vietas; 01.06.2018.
piesaistītas investīcijas
425
000,00
EUR;
degradēto
teritoriju
samazinājums 1 ha

24 mēneši

Preiļu
novada
pašvaldība

2.

Ražošanas ēkas 925 000, 00 500 000, 00
laukuma
un
inženiertīklu
izbūve Preiļos

425 000,
00

24 mēneši

Preiļu
novada
pašvaldība

3.

Aktīvās
lauku 400 000,
atpūtas
un 00
ūdenstūrisma
rekreācijas
centra
izveide
Riebiņu novadā,
Rušonas pagastā
KOPĀ
2 277 755
, 71

60 000, 00

340 000,
00

Radītas 5 darba vietas; 01.06.2018.
piesaistītas investīcijas
340 000,00
EUR;
degradēto
teritoriju
samazinājums 3 ha

24 mēneši

Riebiņu novada
pašval
dība

1 060 000,
00

1 217 755,
71

Radītas
23
darba
vietas;
piesaistītas
1 217 755,90
EUR
investīcijas; degradēto
teritoriju
samazinājums 6 ha

X
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Apstiprinātie rādītāji Koordinācijas padomē:
Preiļu novada pašvaldības sadarbības projekts ar
Riebiņu novada pašvaldību, Vārkavas novada
pašvaldību, Aglonas novada pašvaldību
Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju
piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados

4 869 628,81
ERAF

4 869 629 (uzņēmēju
ieguldījums)

80 (darba vietas)

21,4 (teritorija, ha)

3 651 873,10

3 651 873,10

57 (darba vietas)

15,4 (teritorija, ha)

1 217 755,71

1 217 755,90

23 (darba vietas)

6 (teritorija, ha)
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Pielikums Nr.3
SAM 5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija, 2. pasākums: Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes centros
(21), projekti Preiļu novadā
N.p.k.
Projekta
Indikatīvā
Finanšu instruments, EUR vai %
Projekta
plānotie
Plānotais laika posms
Vadošais
nosaukums
summa, Pašvaldības
darbības
rezultāti
un
partneris
ES fondu
PrivāCiti finansēProjekta
Projekta
EUR
(un
budžets
finansētais
juma avoti to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas realizācijas
(Radītās darba vietas;
sadarbības
jums
sektors
datums
ilgums
piesaistītās investīcijas,
partneri)
EUR;
degradēto
teritoriju samazinājums,
ha
1.Vidēja termiņa prioritāte
Prioritārā projekta ideja: Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība
Projekta idejas pamatojums:
Projekta mērķis - paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību,
revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo
teritoriju iedzīvotājiem. Izbūvējot jaunu ielu Preiļos Dienvidu virzienā tiks būtiski uzlabota uzņēmējdarbības vide Preiļu novadā, ņemot vērā, ka jaunā iela uzlabos
Preiļu novada lielāko uzņēmumu, kā piemēram AS „Preiļu siers”, , SIA „VS TEKS”, SIA “Autocentrs Salenieki”, SIA “Evro Wood”, SIA “Auto TD”, SIA DG Cars.
sasniedzamību, kā arī esošo Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un apļveida krustojuma izbūve būtiski uzlabos uzņēmējdarbības vides infrastruktūru. Rezultātā tiks
uzlabota vietējā uzņēmējdarbība, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās.
Snieguma rezerve 6,1% apmērā tiks priekš finansēta no pašvaldību puses nepieciešamības gadījumā, kā arī projekta aktivitāšu laika grafiks, izmaksas paredzētas līdz
2019. gada maijam vai ilgāk.
Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim.
1. Rietumu ielas izbūve un industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā nodrošinās Preiļu novada lielāko uzņēmumu sasniedzamību, atvieglos
transporta plūsmu caur pilsētas centru. Plānotais ceļa garums ārpus degradētās teritorijas vienam ceļu posmam (atsevišķam funkcionālajam savienojumam)
nepārsniegs 2 km. Projekts iesniegts SAM 5.6.2. 2.kārtā. Investīcijas tiek veiktas gan degradētajās teritorijās, gan to funkcionālajos savienojumos. Aktivitātes:
1.Rietumu ielas izbūve; 2.Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā.
2. Aktivitātes: 1.Rietumu ielas izbūve;2. Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielas pieguļošajā teritorijā.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): AS Preiļu siers, SIA DG Cars, SIA VS Teks, SIA Autocentrs Salinieki, SIA “Evro Wood”, SIA “Auto TD”.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: vienošanos slēgšana ar uzņēmējiem, uzņēmēju un iedzīvotāju
informēšana par projekta gaitu.
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1.1.

Rietumu
izbūve

ielas

3 817 441,
53

572 616,
23

1.2.

Industriālās
247 991,41 37 198 71
teritorijas izbūve
Rietumu
ielai
pieguļošā
teritorijā
KOPĀ
4 065 432, 609 814,
94
94

3 244 825,
30

210 792,70

3 455 618,
00

Radītas 52 darba vieta;
01.06.2016.
piesaistītas investīcijas
3 244 825,30; degradēto
teritoriju samazinājums
ap 9 ha
Radītas 5 darba vietas;
01.05.2019.
piesaistītas investīcijas
210 792,70, degradēto
teritoriju samazinājums
1 ha
Radītas
57
darba
vietas;
piesaistītas
investīcijas
–
3 455 618,00
EUR;
degradēto
teritoriju
samazinājums ap 10 ha

36 mēneši

Preiļu
novada
pašvaldība

12 mēneši

Preiļu
novada
pašvaldība

X
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Pielikums Nr.4
SAM 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām"
N.p.k.
Projekta
Indikatīvā
Finanšu instruments, EUR vai %
Projekta
plānotie
Plānotais laika posms
Vadošais
nosaukums
summa, Pašvaldības ES fondu
darbības rezultāti un
partneris (un
PrivāCiti
Projekta
Projekta
EUR
sadarbības
budžets
finansētais
finansēju to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas realizācijas
(Radītās
darba
vietas;
partneri)
jums
sektors
ma avoti
datums
ilgums
piesaistītās investīcijas,
EUR;
degradēto
teritoriju samazinājums,
ha
1.Vidēja termiņa prioritāte
Prioritārā projekta ideja: Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstība
Projekta idejas pamatojums:
Projekta mērķis - uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, tūrisma, veselības, kulinārās
uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai. Projekta ietvaros tiks revitalizēta nozīmīga ēka Preiļos, kuras rekonstrukcija un attīstība dos iespēju tādu uzņēmējdarbības
veidu attīstībai, kas būtiski uzlabos novadu ekonomisko stāvokli, tiks sakopta vide, kā arī paaugstināta kvalitatīvu un ekskluzīvu pakalpojumu pieejamība
iedzīvotājiem, kas būtiski ietekmēs iedzīvotāju aizbraukšanu no Preiļu novada.
Snieguma rezerve 6,1% apmērā tiks priekš finansētā no pašvaldību puses nepieciešamības gadījumā, kā arī projekta aktivitāšu laika grafiks, izmaksas paredzētas līdz
2019. gada maijam vai ilgāk.
Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim.
Projekta aktivitātes: Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide Preiļos saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu. Tehniskais projekts sadalīts kārtās:
1.kārta – ēkas jumta segumi, ieejas mezgli, fasādes siltināšana un apdare. 2. kārta - telpu pārbūve un apdares būvdarbi, ārējās un iekšējās komunikācijas, aprīkojums,
tehnoloģija, tādā apjomā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu 2.kārtas nodošanu ekspluatācijā (būvdarbu apjomi un tāme baseina telpu zonas pārbūvei
jāizdala atsevišķā etapā). 3. kārta - esošā ēdināšanas bloka telpu pārbūve. Veselības uzlabošanas kompleksa ēkā tiks izveidotas sekojošas telpas ar palīgtelpām:
•

Peldbaseins 25m x 10m (trīs celiņi peldēšanai 2,5m un 1,4m dziļumā, 1
celiņš pārveidots masāžas sistēmām, ūdens trenažieriem, aerobikai, ar 2
kaskādēm ar sienas masāžas sistēmām, ar grīdas masāžas sistēmām ar
ūdens trenažieriem, kāpnēm).

•
•
•
•
•

Trenažieru zāle.
Ziemas dārzs.
Kopējā garderobe līdz 100 cilv.
Lifts vai pacēlājs, atbilstoši normām.
Sanitārie mezgli.
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•
•

•
•
•
•

Bērnu baseins, ne mazāks par 6m x 3m x 0kob]8m ar ūdens atrakciju
“Sēne”.
SPA un rekreācijas zona, tai skaitā: SPA vanna ar pārplūdi 6-10 personām
- 1 gab., aukstais baseins diam.1,5m, h – 1,5m (pēc saunas) – 1 gab.,
kontrasta kāju vannas ar oļiem (karsts, auksts) – 2 gab., Sauna 8 – 10
personām – 1 gab., tvaika pirts 6 – 8 personām – 1 gab., Infrasarkano staru
kabīne 2 – 4 personām – 1 gab., kontrasta masāžas dušas kabīne ar gaismas
terapiju – 2 gab., ledus ģenerators (sasmalcināts ledus ķermeņa un sejas
atvēsināšanai) – 1 gab., atpūtas zvilnis ar sauļošanās lampu (mākslīgā
saule) – 6 gab.
Kafejnīca.
Skvoša zāle.
Konferenču zāle apmēram 50 vietām.
Viesnīca, 1 viet. – 3 nr., 2 viet. – 10 nr., 4 viet. (ar divstāvīgam noņemamām
gultām) - 10 nr. ar labierīcībām.

•
•
•
•
•
•
•
•

Frizētava.
Fizioterapijas telpas.
Administrācijas telpas.
Publiskās pirts telpas.
Veļas mazgātava.
Bērnu istaba.
Tehniskās telpas.
Citas kompleksa normālai funkcionālai darbībai nepieciešamās telpas.

Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot nomā vairākiem (vismaz 4)
komersantiem, kas tiks izvēlēti atklāta konkursa kārtībā. Projekta ietvaros netiek
plānots veikt izmaksas, kas atbilst daudzfunkcionālai atpūtas infrastruktūrai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): potenciālie investori tiks noteikti publiskas/atklātas izsoles rezultātā.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: vienošanās slēgšana ar uzņēmējiem, uzņēmēju un iedzīvotāju
informēšana par projekta gaitu.
1.1.

Preiļu
novada
uzņēmējdarbības
vides attīstība
KOPĀ

1 295 323,
53

1 295
323,53

194 298, 1 101 025,
53
00

194
298,53

1 101
025,00

4 komersanti;
01.06.2016.
radītas darba vietas;
piesaistītas investīcijas
1 101 025,00

36 mēneši

Preiļu
novada
pašvaldība

X

69

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Pielikums Nr.5

Degradēto teritoriju noteikšana Preiļu novadā
Degradētā teritorija ir vieta (teritorija (ne visos gadījumos ar negatīvu ietekmi uz vidi), ēka vai ēku komplekss), kas iepriekš tikusi izmantota
vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai netiek pilnīgi izmantota. Tā var būt nolaista vai piesārņota, neapdzīvota vai daļēji apdzīvota vai citādi
izmantota teritorija, kurai ir negatīva kumulatīva ietekme uz apkārtējām teritorijām, vidi un vietējiem iedzīvotājiem. Līdzšinējā laikā ir
izmantota, apbūvēta vai plānota uzņēmējdarbības aktivitātēm, bet šobrīd tur uzņēmējdarbības aktivitātes un nodarbinātība nav apmierinošā
līmenī. Teritorijas vai tajās esošie objekti ir pilnībā vai daļēji pamesti vai nolaisti vai arī nereti — piesārņoti.
Preiļu novadā kā degradētās teritorijas saskaņā ar PREIĻU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU 2016 – 2031 tiek noteiktas:
• tehnisko objektu apbūves teritorijas;
• ražošanas apbūves teritorijas;
• teritorijas, kurām paredzēta detālplānojuma izstrāde;
• dabas teritorija;
• darījumu objektu apbūves teritorijas.
Investoriem pieejamo degradēto teritoriju apraksts tiek izstrādāts un ievietots Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv .
Ieguldījumu prioritāro secību teritoriju revitalizācijai nosaka ar Preiļu novada domes domes lēmumu.
Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijai tiek veikti saskaņā ar Preiļu novada domes lēmumu par finansējuma piesaisti (Valsts budžets
un/ vai Valsts kases aizņēmums, ES fondu līdzfinansējums, pašvaldības budžets) degradēto teritoriju revitalizācijai (SAM 3.3.1., SAM 5.6.2.).
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6.pielikums

6. Preiļu novada attīstībai nozīmīgākie valsts iestāžu kompetencē esošie objekti
Aktualizēts, Preiļu novada domes 19.12.2019. lēmums Nr. 19 §15.
Nr.
Satiksmes infrastruktūra
1.

V748 Pelēči – Aizkalne – Korsikova km 7,5-13,09 posmā Korsikova – Aizkalne (5,59 km)

2.

V751 Vecvārkava – Ančkini – Pieniņi - Kauša km 18,39-19,52 posmā P62 - Pieniņi (1,13 km) –
1.kārta; V738 Pieniņi - Smelteri km 0,00-0,40 (0,40 km) – 2.kārta
V737 Kokorieši-Jezufinova-Dravnieki km 5,67-10,7 posms Jezufinova-Smelteri (5,03 km)

3.
4.
5.

P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi un V741 Preiļu apvedceļš krustojums (AS “Latvijas valsts ceļi” ir
izstrādāts projekts)
V749 Aglonas stacija – Aizkalne – Babri km 8,44-13,03 posmā Aizkalne – Babri (4,59 km)

6.

V752 Preiļi – Raunieši – Rožupe km 0,61- 3,35 Preiļu novada teritorijā (2,74 km)

7.

P58 Viļāni – Preiļi – Špogi km 38,473-41,72 posmā Preiļi-Stolderi (3,247 km)

8.
9.

V748 Pelēči – Aizkalne – Korsikova, km 5,89-6,18 posmā Aizkalne – pagrieziens uz
saimniecības „Gaigalas” govju fermu (0,29 km)
V738 Pieniņi - Smelteri km 3,00 -7,52 Preiļu novada teritorijā (4,52 km)

10.

V737 Kokorieši – Jezufinova - Dravnieki km 12,25-13,84 Preiļu novada teritorijā (1,59 km)

11.

14.

V756 Smelteri-Viktorovka km 0,00-6,81 (tilts ar izeju uz V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni)
(6,81 km)
Gājēju un veloceliņš Brīvības iela (no CSDD, Preiļi) – Līči, Preiļu pagasts: P62 Krāslava-PreiļiMadona km 60,95-61,54 (0,59 km)
P62 Krāslava-Preiļi-Madona, V741 Preiļu apvedceļš un V742 Preiļi-Gaiļmuiža-Feimaņi
krustojums
Veloceliņš, P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi km 30,32-35,563 (5,243 km)

15.

Veloceliņš, V742 Preiļi-Gaiļmuiža-Feimaņi km 0,00-8,08 (8,08 km)

12.
13.

Apraksts
Autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (Relizēta
2018.gadā)
Pamatnes pastiprināšana un divkārtu virsmas
apstrāde (1.kārta realizēta)
Pamatnes pastiprināšana un divkārtu virsmas
apstrāde
Rotācijas apļa izbūve esošajā 4 ielu/ceļa krustojumā
Ceļa klātnes atjaunošana
(Realizēta)
Pamatnes pastiprināšana un divkārtu virsmas
apstrāde
Autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana
Asfaltbetona seguma izbūve
(Realizēta)
Pamatnes pastiprināšana un divkārtu virsmas
apstrāde
Pamatnes pastiprināšana un divkārtu virsmas
apstrāde
Pamatnes pastiprināšana un divkārtu virsmas
apstrāde
Gājēju un veloceļina izbūve pie esošās ielas un
autoceļa
Rotācijas apļa izbūve esošajā 5 ielu/ceļu krustojumā
Veloceļina izbūve pie autoceļa Preiļi – Riebiņi
Veloceļina izbūve pie autoceļa Preiļi - Gaiļmuiža
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