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Rezultātu apkopojums
Darba grupas darbības mērķis bija apzināt Preiļu un Riebiņu pašvaldību, to
struktūrvienību un iestāžu vajadzības un nepieciešamības, veikt projekta idejas
aprakstu, vienoties par kopīgiem projektiem.
Dalībnieku viedokļi par kultūras, izglītības sporta attīstību Preiļu un Riebiņu
novados
Galvenās problēmas izglītības, kultūras un sporta jomās Preiļu un Riebiņu novados ir:
-

Izglītības un kultūras iestāžu ēku energoefektivitātes;
Izglītības un kultūras iestāžu materiāli tehniskā aprīkojuma novecošanās un
trūkums;
Kultūras namu tehniskā aprīkojuma modernizēšanas nepieciešamība;
Sporta jomā būtu vēlama lielāka aktivitāte no iedzīvotāju puses, lai uzlabotu
iedzīvotāju veselību;
Preiļu un Riebiņu novadu tūrisma nozares SVID analīze
Stiprās puses








Laba sporta bāze: stadioni, sporta
zāles, sporta laukumi;
Liels bibliotēku skaits novados/katrā
pagastā vismaz viena/, kas nodrošina
arī bezmaksas Interneta pieeju
pagastos;
Augsti kvalificēti pasniedzēji, treneri
un citi speciālisti;
Liels kultūras pasākumu skaits;
Skolēnu pārvadājumu autobusi;

Vājās puses






Zema
sabiedrisko
ēku
energoefektivitāte;
Novecojis izglītības un kultūras
iestāžu
materiāli
tehniskais
aprīkojums;
Mazs skolēnu skaits lauku skolās;
Zema
vietējo
iedzīvotāju
iesaistīšanās
aktivitāte
sporta
pasākumos
Lielas kultūras, izglītības un sporta
iestāžu ēku uzturēšanas izmaksas;

Iespējas





Draudi

Lauku skolas veidot par kultūras, 
izglītības,
sociālā
centra
un
sabiedrisko aktivitāšu centriem;
Aktīvā sporta attīstība-slēpošanas
trases, velomaršruti, ;

Piesaistīt
Eiropas
Struktūrfondu
līdzekļus;
Izmantot Preiļu pilsētas piedāvātos 
resursus kultūras, izglītības un sporta
jomā/neliels attālums no citiem
pagastiem/;

Iedzīvotāju skaita samazināšanās, tai
skaitā skolēnu skaita samazinājums,
kas rada draudus lauku skolu
slēgšanai.
Zemais iedzīvotāju ienākumu līmenis
rada draudus kultūras pasākumu
apmeklēšanai;
Jaunatnes trūkums Preiļu un Riebiņu
novados.

Projektu ideju apkopojums
Darba grupas rezultātā tika izvirzītas šādas Preiļu un Riebiņu novadu kopīgu projektu
idejas:
1. Savstarpēju līgumu slēgšanu starp Preiļu un Riebiņu pašvaldībām izglītības
jomā noteiktu funkciju veikšanai;
2. Sporta laukumu pie skolām labiekārtošana un modernizācija;
3. Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana;
4. Skolu mājturības un tehnoloģiju kabinetu aprīkojumu iegāde;
5. Pamatskolu dabaszinību kabinetu renovācija un modernizācija;
6. Tehniskā aprīkojuma modernizācija pašvaldību kultūras un tautas namos;
7. Parketa grīdas nomaiņa Preiļu KN;
8. Profesionālu kadru piesaiste;
9. Pašdarbības kolektīvu materiālās bāzes uzlabošana;
10. Novadu bibliotēku renovācija un aprīkojums: mēbeles, bērnu stūrīši,
datortehnika.;
11. Izglītības un kultūras iestāžu apkārtējās teritorijas labiekārtošana: soliņi,
apstādījumi u.c.
12. Sporta inventāra iegāde skolām: trenažieri, sporta aprīkojums;
13. Izglītojamo konkurētspējas paaugstināšana ES darba tirgū;
14. Aktīvu, interesantu, ģimenēm draudzīgu sporta pasākumu organizēšana
novados.

Rezultātu apkopojumu sagatavoja:
Līga Upeniece
SIA „MVS+”

