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Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības.
Attīstības programma - vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums vidēja
termiņa prioritāšu īstenošanai.
Stratēģiskais mērķis – konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu un kalpo par pamatu
prioritāšu noteikšanai, turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.
Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai.
Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir
skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.
Investīciju plāns – attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam līdz 3 gadiem, vairāki
projekti ieplānoti ilgākam laika posmam.
Demogrāfiskās slodzes līmenis – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits
vidēji uz 1 000 personām darbspējas vecumā.
Ekonomiski aktīvā statistikas vienība – juridiskas vai fiziskas personas, kas pārskata periodā ražoja
produkciju, sniedza pakalpojumus vai nodarbināja cilvēkus atbilstošajā laika periodā neatkarīgi no tā,
vai tie ir aktīvi visu pārskata periodu vai tikai daļu no tā.
Teritorijas attīstības indekss – vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem,
summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju (izmantojot gan gadā uzkrājušos
statistikas rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu investīcijas), gan momenta
statistikas rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli apskatāmā gada sākumā) standartizētās
vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts sociālekonomiskās
attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.
Vieda attīstība un izaugsme – nozīmē 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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Saīsinājumi
AP
AS
CFLA
CSDD
CSP
CSS
ELFLA
ERAF
ES
ESF
ESFL
EUR
EZF
GMI
ha
IAS
ĪADT
IIN
IKP
IK
IZM
KF
km
km2
KPFI
LAD
LDDK
LIZ
LEADER
LR
LUC
LVC
LVĢMC
LVM
MK
NAP
NFI
NĪN
NVA
NVO
PB
PFIF
PII
PMLP
PVD
RAIM

Attīstības programma
Akciju sabiedrība
Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra
Ceļu satiksmes drošības direkcija
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
Centralizētās siltumapgādes sistēma
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Savienības fondu līdzekļi
Eiro
Eiropas Zivsaimniecības fonds
Garantētais minimālais ienākums
Hektārs
Ilgtermiņa attīstības stratēģija
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iekšzemes kopprodukts
Individuālais komersants
Izglītības un zinātnes ministrija
Kohēzijas fonds
Kilometrs
Kvadrātkilometrs
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
Lauku atbalsta dienests
Latvijas Darba devēju konfederācija
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
Mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai
Latvijas Republika
Latgales uzņēmējdarbības centrs
Latvijas Valsts ceļi
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Latvijas Valsts meži
Ministru kabinets
Nacionālais attīstības plāns
Norvēģijas finanšu instruments
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nodarbinātības valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības budžets
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds
Pirmsskolas izglītības iestāde
Pilsonības migrācijas lietu pārvalde
Pārtikas veterinārais dienests
Reģionālās attīstības indikatoru modelis
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SAM
SIA
SVID
TAI
TIC
UC
VAS
VARAM
VB
VBMD
VID
VIP
VISC
VKKF
VKPAI
VPIS
VRAA
VSAA
VSIA
VUGD
ZS
VZD
ZMNĪ

Specifiskais atbalsta mērķis
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stiprās, vājās puses, iespējas, draudi
Teritorijas attīstības indekss
Tūrisma informācijas centrs
Uzņēmējdarbības centrs
Valsts akciju sabiedrība
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts budžets
Valsts budžeta mērķdotācija
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts investīciju programma
Valsts izglītības satura centrs
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Zemnieku saimniecība
Valsts Zemes dienests
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
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Ievads un izmantotā metodoloģija
Preiļu novada attīstības programma (turpmāk tekstā – AP) 2018.–2024. gadam izstrādāta,
pamatojoties uz likumu par “Par pašvaldībām”, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) dokumentiem “Metodiskie ieteikumi
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (03.12.2014.) un “Nozaru politiku vadlīnijas
pašvaldībām” (07.10.2014.), kā arī Valsts kontroles revīzijas ziņojuma ieteikumiem pašvaldībām par
pašvaldības budžeta sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem (www.lrvk.gov.lv, 2016.).
AP izstrādē ir ņemti vērā attīstības plānošanas nozares reglamentējošie normatīvie akti un plānošanas
dokumenti, metodiskie ieteikumi valsts, reģionālā un vietējā plānošanas līmenī.
Valsts līmeņa plānošanas dokumenti un metodiskie ieteikumi:
 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”;
 Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam;
 Reģionālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020. gadam;
 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
 Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam;
 Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
 Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016. – 2020. gadam;
 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020. gadam;
 Revīzijas ziņojums “Vai novadu pašvaldības nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem par
samērīgām izmaksām?”, Rīga 2017;
 NFIN 2009.-2014. gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām
iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās
attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu
izstrādāšana" līdzekļiem projekta materiāli.
Reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumenti un metodiskie ieteikumi:
 Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030;
 Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2010. – 2017. gadam;
 Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2017.
gadam;
 Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2033. gadam;
 Preiļu novada Teritorijas plānojums 2016.-2031. gadam;
 Rīcības plāns auklīšu dienesta pakalpojuma ieviešanai Preiļu novadā, 2015;
 Mājoklis Preiļu novadā, nozares uzlabojuma plāns 2015.-2018. gadam;
 Preiļu siltumapgādes attīstības koncepcija 2015.-2025. gadam;
 Preiļu novada domes Vides politika, 2015;
 Dabas lieguma "Jaša" dabas aizsardzības plāns 2007.-2020. gadam;
 Aizsargājamo ainavu apvidus "Kaučers" dabas aizsardzības plāns 2008.-2020. gadam;
 Mārketinga stratēģija pašvaldības pakalpojumu ieviešanai 2016 – 2019 “Lietpratīga
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”;
 Preiļu novada valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Preiļu pils darbības
plāns, 2016;
 Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programma, 2015;
 Tirgus izpēte Preiļu novada investīciju objektam Preiļu muižas komplekss un parks, 2015.
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Preiļu novada AP izstrādes ietvaros, definējot vidēja termiņa attīstības prioritātes, ir analizētas un
ņemtas vērā arī kaimiņu novadu attīstības programmas – Daugavpils, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un
Aglonas novada attīstības programmas.
AP paredz Preiļu novada attīstību balstīt uz vietējo resursu viedu un racionālu izmantošanu.
Dokumentā ir apzināts novada teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi un vērtības. Šis
dokuments ir sagatavots, izmantojot datus, kas iegūti no valsts institūciju un pašvaldību iestāžu datu
bāzēm.
AP sastāv no trīs daļām: I daļa - Situācijas raksturojuma un analīzes, kurā ir sniegta informācija par
novada sociālekonomisko stāvokli un tā vērtējums, tai skaitā SVID analīzes, kur norādītas potenciālās
iespējas un draudi novada tālākai attīstībai. II daļa - Stratēģiskā daļa, rīcības un investīciju plāns un III
daļa - Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
Dokumenta izstrādē izmantotas šādas metodes:
 saistīto plānošanas dokumentu analīze (vietējā, reģionālā un valsts līmeņa, kā arī teritoriju, ar
kurām Preiļu novads robežojas – Vārkava, Aglona, Riebiņi, Daugavpils un Līvānu novads);
 iedzīvotāju anketēšana;
 intervijas un grupu darbs ar dažādām mērķa grupām;
 statistikas datu un pārskatu apkopošana un analīze;
 novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar Latgales reģiona un valsts vidējiem rādītājiem;
 SVID analīze.
Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu attīstības plānošanā, ir veikta vispusīga plānošanas
dokumentu analīze, kā arī ņemtas vērā ne tikai Preiļu novada pašvaldības, kaimiņu pašvaldību, bet arī
iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu nozaru profesionāļu intereses un izaugsmes perspektīvas. Pētīta jomu
un teritoriju savstarpējā mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides attīstību.
Iespēju robežās izmantoti dati laika periodā no 2012.-2017. gadam, bet jomās, kurās tie nav pieejami,
izmantoti citi dati. Pārskatāmības nolūkos dati apkopoti tabulu un attēlu formā, tādējādi uzskatāmi
parādot galvenās attīstības tendences un iespējamos risināmos problēmjautājumus.
Jāatzīmē, ka Preiļu novada Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 2016. gadā un sākotnēji
paredzēta 2017.–2023. gada periodam, tomēr dažādu objektīvu iemeslu dēļ dokuments netika
savlaicīgi pabeigts, tāpēc tika precizēts, mainot arī darbības periodu uz 2018.-2014. gadu.
Sagatavojot Rīcības plānu, ievērots jau īstenoto projektu konteksts, Preiļu novada domes 2016. gadā
papildinātais Rīcības un Investīciju plāns (apstiprināti 08.01.2016., aktualizētais Investīciju plāns
apstiprināts 2017. gada 28. septembrī, Preiļu novada domes sēdes protokols Nr.13, 43.§), tādējādi
nodrošinot to pēctecību un saskaņotību. AP dokuments ir būtisks budžeta plānošanā, jo attīstības
plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina attīstības
plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu
savstarpēju saskaņotību. Situācijas izvērtējuma noslēguma sadaļā ir sniegti ieteikumi budžeta sasaistei
ar teritorijas attīstības plānošanu.
Preiļu novada AP izstrādāja SIA “Baltkonsults” sadarbībā ar Preiļu novada domi. Izstrādes procesu
vadīja Jolanta Gūža un Ināra Groce, plānošanas dokumenta sagatavošanā piedalījās Inga ČekšaRatniece, Marianna Zeltiņa, kartoshēmas sagatavoja Anita Šķēpa.
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE
1.1.

Vispārīgā informācija

Preiļu novads atrodas Austrumlatvijas dienvidu daļā, Latgales kultūrvēsturiskā novada centrā, Latgales
plānošanas reģionā trīs lielo pilsētu – Daugavpils, Rēzeknes un Jēkabpils veidotā trijstūra centrā, kas
nodrošina telpisko sasaisti ar šīm pilsētām. Novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi, 1. un
2.šķiras valsts autoceļi, attālums no novada centra līdz valsts galvaspilsētai Rīgai – 203 km.
Preiļu novads izveidots, pamatojoties uz 24.10.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 374
“Noteikumi par Preiļu rajona Preiļu novada izveidošanu”, apvienojot Preiļu pilsētu, Aizkalnes pagastu
un Preiļu pagastu. 2009. gada teritoriālās reformas rezultātā novadam pievienots arī Pelēču pagasts un
Saunas pagasts.
Preiļu novads Latvijas republikas Nacionālajā attīstības plānā definēts par reģionālo attīstības centru,
pavisam valstī tādi ir 21.

1.1.1. attēls. Preiļu novada izvietojums Latvijā.
Datu avots: https://lv.wikipedia.org/wiki/

1.1.2.attēls. Preiļu novada administratīvās teritorijas.
Kartoshēmas izstrādātājs: SIA Preime

Novada teritorija aizņem 364,41 km2, un tā robežojas ar Daugavpils, Riebiņu, Līvānu, Aglonas un
Vārkavas novadiem. Pēc platības lielākais Preiļu novadā ir Saunas pagasts (122,4 km2), tam seko Pelēču
pagasts (84,2 km2), Preiļu pagasts (79,3 km2) un Aizkalnes pagasts (73,3 km2). Novada administratīvais
centrs ir Preiļi, kas ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latgalē.

1.2.

Vēsturiskā attīstība

Preiļi pirmo reizi vēstures avotos minēti ap 1250. gadu. Preiļi un Preiļu zeme no 13.gs. sākuma līdz
1376. gadam ietilpa vēlākajā Rīgas bīskapijā. Preiļu pilsēta izveidojusies, saplūstot Preiļu muižai, Preiļu
ciemam un Preiļu brīvciemam. Preiļi pilsētas tiesības ieguva 1928. gadā. Līdz Otrajam pasaules karam
Preiļi ir sīktirdzniecības centrs, bet strauju izaugsmi piedzīvo pēc kara, kad 1949. gadā kļūst par rajona
centru, un sākas strauja uzņēmumu un sabiedrisko ēku celtniecība, pieaug iedzīvotāju skaits, attīstās
rūpniecība. Kopš 2000. gada Preiļi ir Preiļu novada administratīvais centrs.
Aizkalnes pagasts atrodas 11 km no novada centra, tas robežojas ar Pelēču un Preiļu pagastiem,
Riebiņu novada Rušonas pagastu un Vārkavas novada Vārkavas pagastu. Aizkalne ir sena apdzīvota
vieta, bet pagasta teritorija dažādos laikos piedzīvojusi izmaiņas – tagadējais Aizkalnes pagasts aizņem
8
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apmēram trešdaļu no agrākā Aizkalnes pagasta, un līdz 1930. gadam tā nosaukums bija Jasmuižas
pagasts, un tajā ietilpa arī tagadējais Pelēču pagasts. Aizkalnes pagastā atrodas viens no Preiļu novada
ievērojamākiem tūrisma un kultūras objektiem - Jasmuiža. Tās dzīvojamajā ēkā pēc restaurācijas
iekārtots Raiņa memoriālais muzejs “Jasmuiža”, kas ir Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja
filiāle.
Preiļu pagasts robežojas ar Preiļu pilsētu, Saunas, Aizkalnes pagastiem, Riebiņu novada Riebiņu un
Rušonas pagastiem, Vārkavas novada Vārkavas pagastu un Līvānu novada Sutru pagastu. Arī Preiļu
pagasta teritorija laika gaitā ir piedzīvojusi teritoriālas izmaiņas, un pašreizējā pagasta teritorija aizņem
tikai vienu trešdaļu no teritorijas, kas bija līdz Otrajam pasaules karam.
Pelēču pagasta centrs ir tālākais no Preiļu pilsētas un atrodas 18 km no novada centra, pagasts
robežojas ar Aizkalnes pagastu, Riebiņu novada Rušonas pagastu, Daugavpils novada Dubnas un Višķu
pagastiem, Vārkavas novada Vārkavas un Upmalas pagastiem. Gar pagasta rietumu robežu plūst
Dubnas upe.
Saunas pagasta centrs atrodas Prīkuļos. Saunas pagasts robežojas ar Preiļu pagastu, Līvānu novada
Rožupes, Rudzātu un Sutru pagastiem, kā arī Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku un Riebiņu
pagastiem. Vēsturiski pagasts izveidots pēc Otrā pasaules kara. Raksturīgs sazarots ceļu tīkls starp
apdzīvotām vietām, 10% no pagasta teritorijas aizņem purvi.
1.2.1.tabula. Preiļu novada pagastu pārvaldes un ciemi uz 01.06.2017.
Nr.p.k. Aizkalnes pagasta Pelēču
pagasta Preiļu
pagasta Saunas
pārvalde
pārvalde
pārvalde
pārvalde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Aizkalne
Aizkalnieši
Antāni
Apšenieki
Babri
Biubāni
Bloki
Červonka
Daugavieši
Doļnieši
Dubļinieki
Feldgofa
Gorliškas
Grociškas
Jegorišķi
Kalvāni
Kancepole
Kažemāki
Kudļi
Mazie Šņepsti
Novosele

Ārdava
Bērza Rubeņi
Bondariški
Bramaņi
Butleri
Gubaniški
Guzi
Janova
Kalna Druva
Kotleri
Kozupi
Krasnogorka
Kurmi
Litiniški
Livmaņi
Maskeviciški
Nīdermuiža
Omulka
Ozoldārzs
Pelēči
Pinupi

Akmeņu mūrnieki
Anspoki
Babri
Beči
Briškas
Buki
Ciši
Dambīši
Dzeņi
Dzeņkalns
Dzervaniški
Gavarčiki
Gavari
Gribuški
Gruzdjanka
Ivdrīši
Jaudzemi
Jaunsaimnieki
Jermaki
Korsikova
Krapiški
9

Aizupieši
Albertovka
Anetpole
Augustova
Balde
Bandžuri
Betišķi
Bindari
Borisovka
Dēļupe
Dubovka
Dzalzava
Elizavetpole
Gačevski
Garā sala
Giži
Gribināni
Gribusti
Ievaises
Jakuši
Jašore

pagasta
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Otrie Džeriņi
Otrie Garkalni
Otrie Pīzeļi
Otrie Pūdži
Otrie Vucāni
Pelečanka
Pēteri
Pinkas
Pirmie Džeriņi
Pirmie Garkalni
Pirmie Pastari
Pirmie Sparāni
Pirmie Vucāni
Pirmie Zīmeļi
Raipole
Raudauka
Rinči
Ročāni
Silinieki
Strodopole
Trešie Pastari
Trešie Pīzeļi
Trešie Pūdži
Trešie Vucāni
Trešie Zīmeļi
Vingri
Zeiles
Želvi

Rošmoni
Tumaniški
Zaļā Birze

Krapišku Buki
Krejāni
Līči
Lielie Leiči
Lielie Mūrnieki
Lielie Pupāji
Lielie Urči
Litavnieki
Maļinovka
Mazie Gavari
Mazie Leiči
Mazie Mūrnieki
Mazie Pupāji
Moskvina
Noviki
Otrie Bluzmi
Pelši
Pirmie Bluzmi
Placinski
Plivdas
Polockieši
Rubeņi
Rumpīši
Runči
Saunauža
Seiļi
Šoldri
Sondori
Sporāni
Upenieki
Vaivodi
Vilcāni

Jaunie Mozuļi
Jaunsēta
Jezufinova
Kalnasēta
Karulāni
Klindžāni
Lakauski
Lielie Anspoki
Locinieki
Lūza
Obrezi
Ozoliņi
Pauniņi
Prīkuļi
Puncuļi
Punduriene
Razrivka
Rudzdobes
Skuteļi
Slastinieki
Smelteri
Stikāni
Stikāni 1
Utināni
Vecie Mozuļi
Viktorovka
Zelta Dibens

Datu avots: 1188 info, 01.06.2017

Novada vēsturisko attīstību var vērtēt kontekstā ar apdzīvoto vietu nosaukumiem un viensētu
samazināšanās procesiem lauku teritorijās. Vislielākais ciemu skaits ir Preiļu pagastā – 53 nosaukumi,
Pelēču pagastā – uz pusi mazāk – 24 ciemi, Aizkalnes – 49, bet Saunas pagastā - 48. Vairākos ciemos ir
palicis tikai vēsturiskais nosaukums, mājas netiek apdzīvotas vai arī to skaits ir krasi samazinājies.

1.3.

Cilvēkresursi

Sadaļā izmantotie informācijas avoti: www.preili.lv

Saimniecisko dzīvi konkrētā teritorijā ietekmē tās ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas resursi un iedzīvotāji to skaits, blīvums, sadalījums pa vecuma grupām, nacionālais sastāvs. Iedzīvotāju skaits ir
pamatrādītājs, kas raksturo ekonomiskās, sociālās un citas parādības sabiedrībā un arī konkrētā
teritorijā. Vēsturiski Preiļu pilsētas un novada attīstības gaitā ir notikušas lielas iedzīvotāju skaita
svārstības, ko izraisījušas politiskās un ekonomiskās izmaiņas, demogrāfiskā situācija valstī, kā arī
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pēdējo 15 gadu laikā notikusī iedzīvotāju migrācija. Salīdzinot ar 1989. gadu, iedzīvotājus skaits Preiļu
pilsētā ir samazinājies par aptuveni 28% un, analizējot demogrāfisko situāciju valstī un novadā, var
prognozēt, ka tuvāko 10 gadu laikā pozitīvas demogrāfiskās izmaiņas nav gaidāmas, un iedzīvotāju
skaits turpinās samazināties.
Demogrāfiskie rādītāji
Latgales reģiona pastāvīgo iedzīvotāju skaits no 2012. līdz 2017.gadam ir samazinājies par 27 965
cilvēkiem jeb 9,38%, un līdzīga tendence vērojama arī Preiļu novadā – iedzīvotāju skaits samazinājies
par 971 cilvēku jeb 9,22%. Iedzīvotāju blīvums parāda kādai noteiktai teritorijai piederīgo iedzīvotāju
skaita attiecību pret teritorijas platību, un Latvijā vidēji šis rādītājs ir viens no zemākajiem Eiropas
Savienībā – 30 cilv./km2.
1.3.1.tabula.Platība, iedzīvotāju blīvums un pastāvīgo iedzīvotāju skaits (uz gada sākumu).
2015
2016
Platība,
Iedzīvotāju
Pastāvīgo
Platība,
Iedzīvotāju
Patstāvīgo
km2
blīvums,
iedzīvotāju km2
blīvums, cilv. iedzīvotāju
cilv. uz km2
skaits
uz km2
skaits
Latvija
64 573
31
1 986 096
64 573
30
1 968 957
Latgale
14 550
19
281 581
14 550
19
276 538
Preiļu
novads
364
27
9941
364
27
9768
Datu avots: CSP, 2017
Preiļu novadā ir visaugstākais apdzīvotības blīvums Latgales reģionā (27 cilvēki uz 1 km2), tas ir augstāks
nekā vidēji Latgales reģionā (19 cilvēki uz 1 km2) un gandrīz septiņas reizes pārsniedz reģionā visretāk
apdzīvoto - Rugāju novadu, kā arī ir tikai mazliet zemāks nekā vidēji Latvijā (30).
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1.3.1.attēls. Iedzīvotāju blīvuma (cilv. uz km2) salīdzinājums ar citiem Latgales reģiona novadiem 2016.
gadā.
Datu avots: CSP, 2017

1.3.2.tabula. Iedzīvotāju migrācijas saldo 2012.–2016. gadā.
2012
2013
2014
Latvija
-20 077
-11 860
-14 262
Latgale
-3 997
-2 577
-3 842
Preiļu
novads
-123
-107
-163
Datu avots: CSP, 2017

2015
-8 652
-2 236

2016
-10 640
-3 173

-92

-114

Migrācijas saldo (teritorijā iebraukušo un izbraukušo iedzīvotāju starpība) Preiļu novadā jau vairākus
gadus ir negatīvs, un novada attīstību būtiski ietekmē jauniešu un ģimeņu aizbraukšana, kuri meklē
plašākas darba un mācību iespējas ārpus sava pagasta un novada, arī Latvijas.

-48

2015

Saldo
73

Emigrācija
25

Imigrācija
-34

2014

Saldo
80

Emigrācija
46

Imigrācija
-54

2013

Saldo
83

Emigrācija
29

Imigrācija

1.3.2.attēls.Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija Preiļu novadā 2016. gadā.
Datu avots CSP, 2017
Diemžēl daudzi Latvijas iedzīvotāji, t.sk. arī Preiļu novada iedzīvotāji iekārtojas jaunās dzīvesvietās un
neatgriežas, tādējādi, samazinot novada darbspējīgo iedzīvotāju skaitu. Analizējot iedzīvotāju
izvietojumu Preiļu novada teritorijā, var secināt, ka joprojām vērojama iedzīvotāju koncentrēšanās
novada administratīvajā centrā – Preiļu pilsētā.
Kopš 2015. gada sākuma pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks par 10 tūkstošiem, un 2017.
gada sākumā šis rādītājs bija 9 561. Piecu gadu laikā visstraujāk samazinājies iedzīvotāju skaits Saunas
pagastā – par 106 iedzīvotājiem jeb 9,77%, pārējos pagastos tas samazinājies intervālā no 71 – 91
cilvēkam. Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums ir no centra attālākajos pagastos - 13,14%
Aizkalnes pagastā un 12% Pelēču pagastā, bet vismazākais - piepilsētas Preiļu pagastā – tikai 6%.
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322184 306308 309587 303360 296645

11239

10930

10692

10497

10392

2012

2013

2014

2015

2016

Latgalē
Preiļu novadā

1.3.3.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Latgalē un Preiļu novadā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: PMLP, 01.07.2017

Lielākā iedzīvotāju koncentrācija ir Preiļu pilsētā un Preiļu pagastā, kur dzīvo 73% novada iedzīvotāju.
Tomēr arī Preiļu pilsētā pēdējo piecu gadu laikā cilvēku skaits ir samazinājies par 870 cilvēkiem, kas
līdzinās cilvēku skaitam vidēji nelielā teritoriālā vienībā, piemēram, Pelēču pagastā un veido 11,04% no
kopējā Preiļu pilsētas iedzīvotāju skaita.
Var izteikt pieņēmumu, ka pieejamā informācija par cilvēku skaitu nav pilnīga, un tā neatspoguļo esošo
situāciju, jo, piemēram, daudzi iedzīvotāji, kas ir faktiski deklarēti laukos, dzīvo pilsētā vai arī ir deklarēti
pilsētā, bet faktiski dzīvo citā Latvijas teritorijā vai pat ārvalstīs.

2012

2013

2014

2015

2016

Aizkalnes p.

668

647

617

607

610

Pelēču p.

791

759

749

739

717

Preiļi

7662

7473

7314

7147

7013

Preiļu p.

1154

1148

1143

1124

1090

Saunas p.

1060

1029

1010

1006

962

1.3.4. attēls. Iedzīvotāju skaits novadā sadalījumā pa teritoriālajām vienībām 2012.-2016. gadā.
Datu avots: PMLP,01.07.2017

Pilsētu par savu dzīvesvietu bieži izvēlas lauku iedzīvotāji. Daudzviet Eiropā un Latvijā notiek dažādi
migrācijas procesi, piemēram, iedzīvotāju „apmaiņa” – mazāk turīgi lauku iedzīvotāji pārceļas dzīvot uz
tuvējām pilsētām, bet turīgākie pilsētnieki ieņem viņu vietu laukos. Nodarbinātība un cilvēkkapitāla kā
vērtības saglabāšana laukos var būt saistīta ar darbu e-vidē, ar iespējamu tūristu skaita pieaugumu
ilgākā laika posmā u.c.
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Pēc statistikas datiem un pieņēmumiem, var prognozēt, ka iedzīvotāju skaits gan Preiļu novada
pagastos, gan pilsētā turpinās samazināties vēl vismaz 10 gadus, jo būtiski samazinājies potenciālo
jauno māmiņu un bērnu īpatsvars.

7662

7593
7384
7200
7013

2012

2013

2014

2015

2016

1.3.5.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Preiļu pilsētā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: PMLP, 01.07.2017
Jebkuras teritorijas resursu potenciālu izmanto un ekonomiskās attīstības līmeni ietekmē iedzīvotāju
vecuma un dzimuma sastāvs, veselības stāvoklis un izglītības līmenis. Pēc NVA datiem, darbspējīgo
iedzīvotāju īpatsvars novadā katru gadu samazinās. No 10 392 Preiļu novada iedzīvotājiem, 2016. gadā
6764 bija darbaspējas vecumā (66%), 1382 - līdz darbspējas vecumam (12%) un 2246 pēc darbspējas
vecuma (22%).

1.3.6.attēls. Iedzīvotāju sadalījums Preiļu novadā pēc darbspējas vecuma 2012.-2016. gadā.
Datu avots: NVA, 31.12.2016
Kopš 2015. gadā ir vērojama arī pozitīva tendence - pieaug bērnu un jauniešu skaits vecumā līdz
darbspējas vecumam, tomēr tas neatsver nelabvēlīgo tendenci vecumstruktūrā kopumā, tāpēc
samazinājies darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits – par 10,15% piecu gadu laikā.
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1.3.7.attēls. Demogrāfiskā slodze un iedzīvotāju vidējais vecums Preiļu novadā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: CSP, 31.12. 2016
Pēc CSP datiem, uz 2017. gada 1. janvāri, demogrāfiskās slodzes līmenis Preiļu novadā ir 562. Tas ir
zemāks kā Latvijā kopumā (625), kas ir pozitīvs rādītājs. Vidējais Preiļu novada iedzīvotāja vecums ir 43
gadi, tomēr kopumā tendence nav apmierinoša – ik gadus demogrāfiskās slodzes līmenis pieaug un
pēdējo sešu gadu laikā tas ir palielinājies par 7%.
Pēc dzimumu sadalījuma - 54% novada iedzīvotāju ir sievietes, bet 46% - vīrieši. Sieviešu ir par 8%
vairāk nekā vīriešu, un līdzīga dzimumu proporcija ir vērojama visā Latvijā.
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Vīrieši
46%

Sievietes
54%

1.3.8.Iedzīvotāju iedalījums pēc dzimuma Preiļu novadā.
Datu avots: PMLP, 2016
Vīriešu un sieviešu skaita līdzsvars atbilstošās reproduktīvā vecuma grupās raksturo ģimenes izveides
iespējas un tādējādi iespaido paredzamo dzimstības līmeni nākotnē. Pirms darbspējas vecuma vīriešu
2016. gadā bija par 56 vairāk nekā sieviešu, bet vīriešu dominante beidzas darbspējas vecumā, kur
sieviešu ir par 70 personām vairāk nekā vīriešu, savukārt, pēc darbspējas vecuma šī starpība jau ir 726.

Vīrieši Sieviet- Kopā
es

Vīrieši Sieviet- Kopā
es

Vīrieši Sieviet- Kopā
es

Darbspējas vecumā

Pēc darbspējas
vecuma

2012

Līdz
darbspējas
vecumam
684
678
1362

3750

678

7590

786

1597

2383

2013

680

646

1326

3659

3721

7380

786

3721

2350

2014

698

653

1351

3565

3638

7203

759

1520

2279

2015

699

677

1375

3444

3545

6989

763

1495

2258

2016

719

663

1382

3347

3417

6764

760

1486

2246

1.3.9.attēls. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un darbspējas vecuma Preiļu novadā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: PMLP, 01.07.2017
Dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma rādītājos Preiļu novadā, tāpat kā visā Latvijā, novērojama
tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Samazinās jaundzimušo skaits, pieaug mirstība. Iedzīvotāju
dabiskais pieaugums pēdējos gados ir negatīvs: 2015. gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas 107 dzimšanas, bet 2016. gadā – tikai 95. Turklāt, dati ne vienmēr atspoguļo situāciju, ka
jaundzimušie paliks Preiļu novadā, jo bieži vien iedzīvotāji par reģistrācijas vietu izvēlas novadu ar
augstākiem bērnu dzimšanas pabalstiem vai tuvāko dzīvesvietai. 2015. gadā Preiļu novadu reģistrēt
bērnu dzīvesvietu vecāki bija izvēlējušies 83 jaundzimušajiem, bet 2016. gadā no 95 dzimušajiem 89
deklarēti Preiļu novadā.
16

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

1.3.10.attēls. Iedzīvotāju dzimstība, mirstība un reģistrēto laulību skaits Preiļu novadā 2013.-2016.
gadā.
Datu avots: Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa, 2017
2016. gadā reģistrēto laulību skaits ir samazinājies, salīdzinot ar trim iepriekšējiem gadiem un tikai 23
gadījumos no 41 abi vai viens no laulātajiem ir no Preiļu novada. Ir augsts šķirto laulību skaits – 18, kas
procentuāli pret noslēgtajām laulībām ir 43%. Jāņem vērā, ka novadā tiek reģistrēti arī citu novadu un
pilsētu iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistri, tai pat laikā arī Preiļu novada iedzīvotāji varētu būt
reģistrējuši dzimšanu, miršanu un laulību citās dzimtsarakstu iestādēs, tai skaitā arī ārvalstīs.
Preiļu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs – 66,5% latviešu, 27,8% krievu, 1,3% poļu, 1,1%
baltkrievu, 1,1% čigānu un 2,2% citu tautību.

Latvietis

2012
7469

2013
7174

2014
7071

2015
6974

2016
6909

Krievs

3357

3137

3028

2930

2891

Baltkrievs

133

130

123

121

118

Čigāns

135

127

118

117

114

Polis

159

144

142

133

131

Pārējie

197

218

210

222

229

1.3.11.attēls. Iedzīvotāju sadalījums Preiļu novadā pēc nacionālā sastāva 2012.-2016. gadā.
Datu avots: PMLP, 01.07.2017
Neskatoties uz iedzīvotāju salīdzinoši neviendabīgo nacionālo sastāvu, pēc valodnieku veiktajām
aptaujām, Preiļu pilsēta ir vienīgā Latgales pilsēta, kurā pārsvarā sadzīves vidē tiek lietota latgaliešu
valoda. Latgaliešu valodas lietojums un iedzīvotāju identitātes izpausme ir īpašs resurss, kuru
iespējams izmantot novada pievilcības un atpazīstamības veicināšanai.
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Iedzīvotāju struktūra pēc valstiskās piederības vairāku gadu laikā saglabājusies praktiski nemainīga lielākā daļa jeb 96% Preiļu novada iedzīvotāju ir Latvijas pilsoņi.
Nepilsoņi
3%

Pārējie
1%

Pilsoņi
96%

1.3.12. Preiļu novada iedzīvotāju sadalījums pēc valsts piederības 2016. gadā.
Datu avots: PMLP, 01.07.2017
Pēc iegūtās izglītības visvairāk - 35% iedzīvotāju ir ar profesionālo vidējo vai arodizglītību, 22% ir
ieguvuši pamatizglītību, 21% - vispārējo vidējo izglītību, 16% - augstāko izglītību, bet 6% iedzīvotāju zemāka par pamatizglītību.
1.3.3.tabula.15 gadu un vecāki pastāvīgie iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa Preiļu novadā pēc 2011.gada tautas
skaitīšanas datiem.
Izglītības līmenis
Vīrieši
Sievietes
Kopā
Doktora grāds
4
2
6
Augstākā izglītība
485
1042
1527
Profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība
1619
1616
3235
Vispārējā vidējā izglītība
937
1064
2001
Pamatizglītība
961
1053
2014
Zemāka par pamatizglītību
180
335
515
Neprot ne lasīt, ne rakstīt
8
5
13
Kopā:
4194
5117
9311

Datu avots: CSP, 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti
Var prognozēt, ka iedzīvotāju migrācija no Latgales reģiona lauku teritorijām uz pilsētām, it īpaši Rīgu
un/vai ārvalstīm nemainīties, kamēr dzīves līmenis valstī netuvosies vismaz ES vidējam līmenim –
joprojām būs emigrantu skaita pārsvars pār imigrantiem, kas samazinās kopējo iedzīvotāju skaitu, tai
skaitā Preiļu novadā.
Paredzamo iedzīvotāju skaita samazinājumu un novecošanos var samazināt divos galvenajos veidos:
1) veicinot Latvijas iedzīvotāju dzimstības pieaugumu un mirstības samazinājumu gan ar
veselības un izglītības sistēmas uzlabojumiem, gan dažādu sociālā atbalsta pasākumu
realizēšanu;
2) uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un atbalstu jaunu uzņēmumu izveidošanu, kas, savukārt
radītu jaunas darba vietas ar ES līmenim atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu un dotu iespējas
nodarbināt gan esošos iedzīvotājus, gan piesaistīt papildus darba spēku no ārvalstīm.
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1.4.

Iedzīvotāju nodarbinātība un bezdarbs

Nodarbinātība
Analizējot CSP datus par ekonomiski aktīvo tirgus vienību skaitu Preiļu novadā uz 01.01.2016., var
secināt, ka visvairāk uzņēmumu ir lauksaimniecības un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumos, pēc
tam seko pakalpojumu sniedzēji – tirdzniecības uzņēmumi un pārējie pakalpojumu sniedzēji.

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un…

402

S Citi pakalpojumi

98

Q Veselība un sociālā aprūpe

93

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;…

93

C Apstrādes rūpniecība

48

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie…

35

F Būvniecība

32

L Operācijas ar nekustamo īpašumu

24

R Māksla, izklaide un atpūta

14

H Transports un uzglabāšana

14

P Izglītība

13

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu…
J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

12
11

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

7

K Finanšu un apdrošināšanas darbības

3

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde…
B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3
2

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu… 1

1.4.1.attēls. Ekonomiski aktīvo tirgus vienību sadalījums pēc galvenajiem darbības veidiem uz
01.01.2016.
Datu avots: CSP, 2016

Vislielākais nodarbināto skaits Preiļu novadā ir mazajos uzņēmumos, bet vairāk kā 250 cilvēkus
nodarbina tikai lielākais ražotājs – AS “Preiļu siers”.
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2013
742

2014
897

2015
916

10 - 19

23

22

23

20 - 49

15

11

7

50 - 249

6

8

7

250+

1

1

1

0-9

1.4.2.attēls.Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc
nodarbināto skaita 2013.-2016. gadā.
Datu avots: CSP, 2016
Bezdarbs
2016. gadā bezdarba līmenis Preiļu novadā bija 11,2%, un tas bija zemāks nekā vidēji Latgales reģionā
ar reģistrēto līmeni 13,1%, bet augstāks nekā vidēji Latvijā - reģistrētais bezdarba līmenis 6,1%.

2016

6,1
13,1
11,2
6,6

2015

13,5
11,6

2014

6,3
13,3
12,4
7

2013

14,1
13,7
8,3

2012

15,7
13,8
Latvijā

Latgalē

Preiļu novadā

1.4.3.attēls.Bezdarba līmenis Preiļu novadā, Latgalē un Latvijā 2012.-2016. gadā, %.
Datu avots NVA, 01.01.2016.
Bezdarba līmeņa atšķirības starp Rīgas un Latgales reģioniem ir tuvu 10 procentpunktiem. Lai arī
bezdarba līmenis Preiļu novadā Latgales mērogā nav no augstākajiem, tomēr katrs iedzīvotājs bez
darba samazina gan savu un savas ģimenes labklājību, gan arī negatīvi ietekmē pašvaldības ieņēmumus
un pašvaldības iespējas investēt attīstības projektos.
2016. gadā Preiļu NVA filiālē bija reģistrēti 12,4% darba meklētāji, t.i., 683 iedzīvotāji, no tiem 6,7%
sievietes (450) un 5,7% vīriešu (417).
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74357

2016

22311
693
81780

2015

23675
740
79104

2014

23709
809
89463

2013

25934
917
108322

2012

29809
937
Latvijā

Latgalē

Preiļu novadā

1.4.4.attēls. Bezdarbnieku skaits Preiļos, Latgalē un Latvijā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: NVA, 01.01. 2016.
Līdzīgi kā Latvijā un Latgalē, arī Preiļu novadā bezdarbnieku skaitam ir tendence samazināties.
Salīdzinot ar 2015. gadu, 2016. gadā tas samazinājās par 47 cilvēkiem jeb 7%. Latvijā šādā pašā periodā
samazinājums bija par 9%, bet Latgalē – par 6%. Preiļos bezdarbnieku skaits samazinājās lēnāk nekā
Latvijā, bet nedaudz ātrāk nekā Latgales reģionā kopumā. Tomēr ne vienmēr tas saistāms ar
bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, būtiska ietekme ir arī migrācijas procesiem. Jāatzīmē fakts, ka
Preiļu novadā darba meklētāju īpatsvars ir aptuveni divas reizes lielāks nekā vidēji Latvijā.

12,4%

5,7%

6,7%

Preiļu novadā
5,7%

Latvijā

3,2%
2,5%

Darba meklētāji

tsk.vīr.

tsk.siev.

1.4.5.attēls. Darba meklētāji, % no darbaspējas vecuma iedzīvotājiem.
Datu avots: NVA, 01.01.2016.
Procentuāli no darba meklētājiem darbspējas vecumā, lielākais īpatsvars ir vīrieši, un šāda tendence ir
līdzīga visā Latvijā. No visiem darba meklētājiem 85,4% ir bezdarbnieki, un šis rādītājs ik gadus
palielinās.
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1.4.6.attēls. Personas, kuras meklē darbu, pēc nodarbinātības statusa un dzimuma 2012.-2016.gadā.
Datu avots: CSP, 2017
Analizējot bezdarbniekus pa problēmgrupām, var secināt, ka 60% ir ilgstošie bezdarbnieki (vairāk kā 1
gadu), bet vēl lielāka grupa ir bezdarbnieki, kuri ir bez darba 3 gadus un ilgāk. Tā kā ilgstošajiem
bezdarbniekiem ar laiku zūd darba prasmes un samazinās pašdisciplīna, tad viņiem aizvien grūtāk kļūst
iekļauties darba tirgū.

2012

2013

2014

2015

2016

līdz 6 mēn.

244

250

239

222

220

6 - 12 mēn.

131

194

127

147

114

1 - 3 gadi

313

249

204

174

181

3 gadi un vairāk

224

246

224

197

178

1.4.7.attēls. Bezdarbnieku sadalījums pēc bezdarba ilguma 2012.-2016. gadā.
Datu avots: NVA, 2017
Jāņem vērā, ka liels ilgstošais bezdarbs var radīt strukturālā bezdarba pieaugumu, proti, jo ilgāk cilvēki
ir bez darba, jo lielāks risks zaudēt darba iemaņas un prasmes.
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2012

2013

2014

2015

2016

Augstākā izglītība

99

96

89

80

77

Profesionālā izglītība

405

426

332

333

331

Vispārējā vidējā izglītība

189

207

185

167

155

Pamatizglītība

178

173

152

128

106

Zemāka par pamatizglītību

41

37

36

32

24

1.4.8.attēls. Bezdarbnieki pēc izglītības līmeņa Preiļu novadā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: NVA, 2017
Preiļu novadā kopumā ir samērā augsts izglītotu bezdarbnieku īpatsvars. Pusei no visiem reģistrētajiem
bezdarbniekiem (52%) ir augstākā vai profesionālā izglītība, un bezdarbnieki pārsvarā ir cilvēki vecumā
no 45 gadiem un vecāki. Tai pat laikā, analizējot profesionālās un augstākās izglītības rādītājus
bezdarbnieku grupā, augstākā izglītība ir tikai 8% bezdarbniekiem, bet 44% bezdarbnieku ir
profesionālā izglītība. Var secināt, ka cilvēki ar augstāko izglītību salīdzinoši ir mazāk pakļauti bezdarba
riskam, un viņiem ir lielākas iespējas atrast darbu.

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - un
vairāk

2012

21

91

95

68

76

107

110

163

146

35

2013

6

84

100

73

88

101

109

172

160

46

2014

6

77

91

75

61

75

91

121

149

48

2015

3

58

75

69

55

69

89

139

137

137

2016

6

57

74

66

46

61

85

109

134

55

1.4.9.attēls. Bezdarbnieku īpatsvara sadalījums pēc vecuma grupām 2012.-2016. gadā.
Datu avots: NVA, 2017
2016. gadā visvairāk bezdarbnieku bija vecumā no 50 gadiem līdz pensijas vecumam, bet vismazākais
bezdarbnieku skaits vecuma grupā no 35 -39 gadiem. Kā būtiska problēma ir jauniešu bezdarbs –
visvairāk bezdarbnieku darbspējas vecumā ir no 25 – 29 gadiem. Tai pat laikā intervijās ar uzņēmējiem
tika uzsvērts motivācijas trūkums jauniešu bezdarbnieku grupā, atbilstošu un darba tirgū nepieciešamu
profesiju un prasmju trūkums, kā arī jauniešu nevēlēšanās strādāt lauksaimniecības uzņēmumos.
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Saskaņā ar NVA datiem 2016. gadā 404 bezdarbniekiem izglītība iegūta latviešu valodā, tai skaitā 99 ir valsts valodas vidējā pakāpe, 86 - nav valsts valodas atestācijas, 63 - valsts valodas zemākā pakāpe,
41 - valsts valodas augstākā pakāpe.

2012

2013

2014

2015

2016

Izglītība iegūta latviešu
valodā

518

543

455

434

404

Valsts valodas augstākā
pakāpe

37

47

48

42

41

Valsts valodas vidējā
pakāpe

107

122

88

85

99

Valsts valodas zemākā
pakāpe

109

96

91

77

63

Nav valsts valodas
atestācijas

141

131

112

102

86

1.4.10. Bezdarbnieku īpatsvara sadalījums pēc valsts valodas zināšanu līmeņa 2012.-2016. gadā.
Datu avots: NVA, 2017
Piecu gadu laikā bezdarbnieku dzimumu struktūra ir nemainīga - bezdarbnieku skaita sadalījumā pēc
dzimuma par 7,9% vairāk ir sieviešu nekā vīriešu.

2012

2013

2014

2015

2016

Bezdarbnieku skaits

912

939

794

740

693

Sievietes

488

512

422

395

374

Vīrieši

424

427

372

345

319

1.4.11.attēls. Bezdarbnieku skaits pēc dzimuma Preiļu novadā, 2012. – 2016. gadā.
Datu avots: NVA, 2017
Preiļu novadā bezdarbnieku bija 3,10% no kopējā bezdarbnieku skaita Latgalē un 0,93% no kopējā
bezdarbnieku skaita Latvijā. Nodarbināto skaita samazinājums paredzams primārajā sektorā,
galvenokārt, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, kā arī sabiedrisko pakalpojumu nozarēs.
Darbaspēka pieprasījuma samazinājums lauksaimniecības nozarē saistāms ar nozares modernizāciju
un efektivizāciju – lauksaimnieku kooperatīvu un lielo saimniecību veidošanos, sistematizētas
ražošanas organizācijas ieviešanu, komplicētāku tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ražošanas procesā.
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Darba samaksa
Iedzīvotāju darba samaksa ir tikpat svarīgs makroekonomisks rādītājs kā nodarbinātība vai bezdarbs,
jo tas ietekmē iedzīvotāju vēlmi strādāt gan konkrētajā reģionā, gan valstī kopumā, un var kļūt par
migrācijas iemeslu gan vietējā, gan nacionālā līmenī. Darbaspēka izmaksas Latvijā ir vienas no
zemākajām ES dalībvalstīs. Saskaņā ar CSP datiem 2015. gadā darbaspēka izmaksas uz vienu
nodarbināto tautsaimniecībā vidēji Latvijā bija 39,2%. 2016. gadā mēneša vidējā darba samaksa pirms
nodokļu nomaksas valstī - 859 eiro. Salīdzinot ar 2015. gadu, vidējā alga 2016. gadā palielinājās par 41
eiro jeb 5%, kas ir zemāks gada pieauguma temps nekā 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu (6,8 %).
Diemžēl jāsecina, ka reģionos ārpus Rīgas vidējā alga ir daudz zemāka nekā galvaspilsētā.

1.4.12.attēls. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Preiļu novadā un Latvijā 2015. gadā, EUR.
Datu avots: CSP, 2016
Pēc 1.4.12. attēlā redzamajiem datiem var secināt, ka darba samaksa Preiļu novadā vidēji ir par 29%
zemāka nekā valstī kopumā. Algas straujāku pieaugumu var ietekmēt minimālās algas palielināšana,
uzņēmēju vēlēšanās saglabāt augsti kvalificētus darbiniekus un citi apstākļi. 1.4.1. tabulā ir dati par
darba samaksu neto izteiksmē jeb naudas daudzumu, ko saņem pēc nodokļu nomaksas.
1.4.1.tabula. Mēneša vidējā neto darba samaksa pa sektoriem 2013.-2015. gadā.
Darba sektors
Mēneša vidējā neto darba samaksa pa sektoriem, EUR
2013
2014
2015
Pavisam bez privātā sektora
komersantiem ar nodarbināto skaitu līdz
389
422
454
50
Sabiedriskajā sektorā
364
409
437
Vispārējās vadības sektorā
365
413
444
Valsts struktūrās
0
0
0
Pašvaldību struktūrās
365
413
444
Privātā sektora komersanti ar
423
439
476
nodarbināto skaitu mazāk vai tieši 50
Datu avots: CSP, 2016
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Tuvāko gadu laikā valstī nodarbinātības pieaugums tiek prognozēts lēnāks nekā vispārējā
tautsaimniecības izaugsme, jo plānots, ka tā pamatā balstīsies uz produktivitātes kāpumu.
Nodarbinātības pieaugumu joprojām var kavēt arī negatīvās demogrāfiskās tendences - darbaspēka
novecošanās, darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstība, darba tirgus reģionālās
disproporcijas.

1.4.13.attēls. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijā, Rīgā un Preiļu novadā pa sektoriem
2013.-2015. gadā, EUR.
Datu avots: CSP, 2016
Cilvēkresursu novērtējums
Viens no galvenajiem ilgtermiņa ekonomiskās attīstības un dzīves līmeņa uzlabošanas
priekšnoteikumiem ir cilvēkresursu attīstība. Palielinot iedzīvotāju skaitu un paaugstinot cilvēkkapitāla
vērtību, ir iespējama straujāka un kvalitatīvāka Preiļu novada sociāli ekonomiskā attīstība. Tas ir arī
viens no teritorijas viedas attīstības pamatiem, kam jāpievērš īpaša uzmanība gan no pārvaldības, gan
arī no nodarbinātības viedokļa, iesaistoties valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, NVO,
plašsaziņas līdzekļiem, kā arī katram iedzīvotājam.
2016. gadā sākumā Preiļu novadā bija 10 392 iedzīvotāji. Lielākā iedzīvotāju koncentrācija vērojama
Preiļu pilsētā un Preiļu pagastā - 73% no visiem iedzīvotājiem. 2016. gadā bezdarba līmenis Preiļu
novadā bija 11,2%, kas bija zemāks kā Latgalē kopumā (13,1%), bet augstāks kā vidēji Latvijā (6,1%). Ap
60% bezdarbnieku bija ar vidējo profesionālo izglītību, 8% - ar augstāko izglītību. Darba samaksa Preiļu
novadā bija vidēji par 29% zemāka nekā valstī kopumā, kas būtiski samazina novada pievilcību darba
meklētāju un jauno speciālistu vērtējumā. Var secināt, ka 2016. gadā vērojamas pozitīvas tendences
darba tirgū – samazinās bezdarbs un palielinās nodarbinātības līmenis.
Preiļos pārsvarā tiek lietota latgaliešu valoda, arī pilsētvidē vietām ir uzraksti latgaliešu valodā, kas
parāda novada identitāti. Latgaliešu valodas lietojums un iedzīvotāju mentalitāte ir resurss, kas saistīts
ar kultūrvēsturisko mantojumu, vēstures atšķirīgu attīstības gaitu un tradīcijām, ko iespējams izmantot
novada pievilcības veidošanai un atpazīstamības sekmēšanai, kā arī plašākai apmeklētāju un tūristu
piesaistei, realizējot atbilstošu mārketinga koncepciju, tai skaitā izstrādājot novada zīmolu.
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Preiļu novadā, tāpat kā valstī kopumā, būtiskākie izaicinājumi, galvenokārt, saistāmi ar iedzīvotāju
skaita pakāpenisku samazināšanos (īpaši darbspējas vecumā), kā arī vispārējām darbaspēka
novecošanās tendencēm. Kopumā šīs tendences programmas darbības termiņā un arī ilgtermiņā
saasināsies darbaspēka nepietiekamības problēma, par kuru intervijās norāda arī Preiļu novada
uzņēmēji, un tas var palielināt dažādu disproporciju veidošanos darba tirgū. Stabila ekonomikas
izaugsme, jaunu darba vietu veidošanās un atalgojuma pieaugums ir galvenais priekšnosacījums
emigrācijas plūsmas mazināšanai un ārvalstīs dzīvojošo cilvēku atgriešanās sekmēšanai, taču ne mazāk
būtiski ir arī citi ar veselības pakalpojumu, sociālo aizsardzību, sadzīvi, bērnu izglītošanu, kultūras
pieejamību u.c. saistītie apstākļi.

1.5.

Dabas resursi

Sadaļā izmantotie informācijas avoti: www.preili.lv

Ģeoloģiskā uzbūve, reljefs un derīgie izrakteņi
Preiļu novads, tāpat kā Latvija un visa Baltija atrodas uz tektoniskā pamata, kas sastāv no senās
Austrumeiropas pamatklintāja cietajiem, kristāliskajiem iežiem – dažāda veida granītiem un gneisiem.
Virs pamatklintāja atrodas pirmskvartāra ieži, kurus veido vidēji ap 700 m biezs Devona perioda iežu
slānis – dolomīti, dolomītmerģelis, smilšakmens, māli, ģipsis. Virs tiem atrodas jaunākie un irdenākie
kvartāra perioda veidotie nogulumi – smilts, māls, grants, oļi. Preiļu novada austrumu daļa atrodas
Latgales augstienes Feimaņu paugurainē, rietumu daļa – Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumā,
bet paši Preiļi – uz robežas starp Latgales augstieni un Austrumlatvijas zemieni.
Preiļu novadā ir maz nozīmīgu derīgo izrakteņu atradņu, tās ir nelielas un to izstrāde no saimnieciskā
viedokļa nav ekonomiski izdevīga (pēc LVĢMC datiem). Ņemot vērā, ka pēdējos gados nav konstatēta
informācija par kādu potenciāli nozīmīgu derīgo izrakteņu teritoriju, nav pamatota tuvākajos 10 gados
plānot izpētes darbus, bet galvenā uzmanība jāpievērš izmantoto atradņu apsekošanai un
rekultivācijai.
No Preiļu novada teritorijā esošajiem ezeriem kā potenciālās sapropeļa ieguves vietas ir pētīti Šusta
ezers, Liminkas ezers (Aizkalnes pagastā), Pelēču ezers un Dovules ezers (Aizkalnes pagastā).
Nozīmīgākie no sapropeļa ieguves viedokļa ir Šusta un Dovules ezeri, to tuvumā ir ceļi un
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tomēr papildus jāvērtē sapropeļa kvalitatīvie rādītāji, ieguves
apjomi, izmaksas un izmantošanas iespējas tirdzniecībai vai apkārtējo lauku mēslošanai.
Nozīmīgākās teritorijas kūdras ieguvei ir Saunas pagastā – Pauniņu (Krievusalas) purva atradne (nr.
Kūdras fondā 4539) un Steporu purva kūdras atradne (nr. Kūdras fondā 4525), kuru lielākā daļa atrodas
uz AS ”Latvijas Valsts meži” valdījumā esošās zemes. Preiļu novada teritorijā netiek veikta derīgo
izrakteņu ieguve, bet ir apzinātas iespējamās derīgo izrakteņu atradnes, t.sk. 12 kūdras atradnes.
Izpētītas ir smilts un smilts – grants atradnes, bet neviena no tām šobrīd netiek izmantota rūpnieciskai
ieguvei. Saunas pagastā ir zināmas bezakmens māla un smilts atradnes, arī kūdras un grants, kā arī
potenciālas dolomīta atradnes, taču tās atrodas uz privātīpašnieku zemes, un derīgo izrakteņu ieguve
netiek plānota.

Klimats
Preiļu novads atrodas mērenās joslas mežu zonas jaukto mežu apakšzonā. Klimatu ietekmē Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča tuvums, kā arī mērenai joslai raksturīgās rietumu vēju nestās Atlantijas okeāna
gaisa masas un aktīvā ciklonu darbība, kas nosaka laika apstākļu nenoturību 190-200 dienas gadā.
Preiļu novads atrodas gan Feimaņu paugurainē, gan Jersikas līdzenumā, ir vērojamas nelielas klimata
atšķirības reljefa ietekmē - augstienēs gaisa temperatūra ir 0,5-1,0oC zemāka nekā apkārtējos
līdzenumos, bet bezsala periods par 2 nedēļām īsāks. Nokrišņu daudzums un sniega segas biezums
augstienēs ir lielāks, it īpaši rietumu nogāzēs.
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Jersikas līdzenumā klimats ir klasificējams kā mēreni kontinentāls, vidēji mitrs un silts, ar augstāko
kontinentalitātes pakāpi Latvijā - gada vidējā gaisa temperatūra ir 5,5-6,0oC. Vidējā temperatūra
aukstākajā janvāra mēnesī ir no -6,5oC līdz -7oC (maksimālā -30oC), bet siltākajā mēnesī jūlijā +17,7oC
līdz 18oC (maksimālā +34oC).
Veģetācijas periods ilgst 133-134 dienas. Nokrišņu daudzums ir nedaudz zemāks par vidējo un sasniedz
580-620 mm gadā. Sniega segas biezums vidēji 25-28 cm, un tā saglabājas līdz 112 dienām.
Dienas garums decembrī ir 6-7 stundas, jūnijā 17-18 stundas.
Augsnes sasalums sasniedz 60 cm, ļoti bargās ziemās līdz 100 – 150 cm dziļumā. Lielākais vēja ātrums
ir rudens mēnešos – oktobrī un novembrī, mazākais – vasarā. Valdošie ir DR, D vēji ar vidējo ātrumu 3
– 6 m/s. Visos gadalaikos veidojas migla (35-60 dienas gadā), vasarās pērkona negaisi novērojami
augstienēs vidēji līdz 25 dienām. Kopumā novadā klimats ir kontinentālāks kā Latvijas rietumu daļā,
ziemas aukstākas, ar noturīgāku sniega segu, vasaras siltākas.

Augsnes
Pēc augšņu rajonēšanas kartēm Preiļu novads ietilpst Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajonā Jersikas
līdzenuma apakšrajonā un Austrumlatvijas pauguraino augstieņu augšņu rajonā, kuram nav izdalīti
apakšrajoni. Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajona Jersikas līdzenuma apakšrajona cilmiežus veido
smilšmāla, māla un mālsmilts nogulumi. Pārsvarā ir vidēji podzolētas daļēji iekultivētas augsnes, pie
upēm – velēngleja palieņu augsnes, velēnu podzolētās augsnes un purvu augsnes, pēc mehāniskā
sastāva dominē viegli – smagi smilšmāli.
Austrumlatvijas pauguraino augstieņu augšņu rajonā augsnes veidojušās uz karbonātu saturošas
smilšmāla morēnas, ko bieži sedz smilts un mālsmilts, sastopami arī granšaini nogulumi. Nelielās
platībās sastopams bezakmeņu māls un putekļains smilšmāls. Nokrišņi veicina erozijas procesus, kas
atklāj karbonātu cilmiežus. zemākajās vietās ir pārpurvotas pļavas un purvi.

Virszemes ūdeņi
Preiļu novads nav īpaši bagāts ar virszemes ūdeņiem (pieder pie Daugavas upju baseina). Aizkalnes un
Pelēču pagastu teritorijās atrodas Jašas upe – Dubnas labā krasta pieteka, kas iztek no Jašas ezera, tās
garums ir 28 km, baseins – 191 km2, gada notece 0,038 km3, kritums 52 m. Upe tek pa ieplakām
Feimaņu paugurainē un gar Jersikas līdzenuma malu ietek Dubnas upē. Uz Jašas upes uzceltas divas
hidroelektrostacijas – Pelēču HES un Korna HES, upes ūdeņi ir tīri, piemēroti karpveidīgo zivju
audzēšanai, upi var izmantot tūrismam un atpūtai.

Jašas straujteces posms dabas lieguma centrālajā daļā iepretī Grociškiem. Foto J.Soms
Šustas upe - Dubnas labā krasta pieteka ir robežupe starp Pelēču un Vārkavas pagastiem, tā ir 14 km
gara, baseina platība – 86,6 km2, piemērota karpveidīgo zivju audzēšanai. Rauda un Blīdene ir Šustas
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pietekas. Pelēču pagasta teritorijā atrodas Gubaika – Jašas upes pieteka, kas ir 10 km gara, baseins –
23,4 km2.
Preiļu pagasta teritorijā tek Feimanka - 72 km gara upe ar 370 km2 baseinu un kritumu 0,86 m/km. Tās
kreisā krasta pieteka Preiļupe ir 19 km gara, baseins 104 km2 un kritums 2,2 m/km. Pa Saunas pagasta
dienvidu robežu plūst Oša, kas sākas Latgales augstienes ZR nogāzē, 62 km gara, baseins 636 km2.. Oša
tek pa Jersikas līdzenumu, purvainu un daļēji meliorētu apvidu, gultne stipri līkumota, augštecē
iztaisnota, aizaugusi ar ūdensaugiem, krasti apauguši ar kokiem un krūmiem. Zvergža (1,3 km), Īvaisis
(8,2 km), Sauna (19,6 km) un Sumanka (3,2 km) ir Ošas kreisā krasta pietekas.
Preiļu novada upju kvalitāte attiecībā uz ķīmiskajām un bioloģiskajām normām atbilst karpveidīgo zivju
ūdeņiem. Virszemes ūdeņu apsaimniekošanai 2003. gadā izstrādāts “Daugavas baseina apgabala
apsaimniekošanas plāns”, bet aizsardzību un apsaimniekošanas aprobežojumus nosaka 1997. gada
“Aizsargjoslu likuma” normas, bet “Vides aizsardzības likums” un “Zvejniecības likums” nosaka prasības
zvejas tiesībām.
Preiļu novadā ir septiņi ezeri, lielākais no tiem – Pelēču ezers, bet mazākais – Badēļa Preiļu pagastā.
1.5.1.tabula. Ezeri Preiļu novadā.
Nr.p.k. Nosaukums
Pagasts
1.
Pelēču
Aizkalnes
2.
Šusta
Aizkalnes
3.
Ārdavas
Pelēču
4.
Ziļna (Dovules)
Aizkalnes
5.
Liminkas
Aizkalnes
6.
Loguču (nosusināts)
Pelēču
7.
Badēļa
Preiļu
Datu avots: Preiļu novada teritorijas plānojums, 2016

Platība, ha
82,00
73,40
72,50
21,80
12,70
1,80
1,40

Preiļu novada dome 2013. gadā ir realizējusi pārrobežu projektu “Tūrisma attīstības veicināšana
Latgales–Utenas–Vitebskas pārrobežu reģionos/BELLA DVINA 2”(LLB-1-098), kura ietvaros ir izveidota
un labiekārtota publiskā pludmale pie Preiļu parka dīķiem: pludmale ar ģērbtuvēm, glābšanas tornis
un labiekārtota pieguļošā teritorija – izbūvēta BMX trase, izveidots bērnu rotaļu laukums, volejbola un
futbola laukumi, neliela estrāde, autostāvvieta.
Pelēču, Šusta, Dovales, Liminkas un Vīrognas ezeros ir makšķerēšanas iespējas, notiek ūdensputnu
medības. Pastāv iespējas peldvietu ierīkošanai Liminkas, Pelēču un Dovules ezeru krastos, saskaņojot
ar zemes īpašniekiem. Liminkas ezeram būtu jāizstrādā apsaimniekošanas noteikumi.

Valsts nozīmes ūdensnotekas
Preiļu novada valsts nozīmes ūdensnotekas un polderi izveidoti 20. gadsimta 60. un 70. gados, un ap
tiem, atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam, noteiktas aizsargjoslas, lai nodrošinātu meliorācijas būvju un
ierīču ekspluatāciju un drošību, bet pašvaldībai ir pienākums kopt un uzturēt labā stāvoklī tiem
pieguļošās meliorētās platības. Pēc Meliorācijas kadastra datiem, meliorācijas sistēmas un būves
aizņem 12 685 ha, t.sk.: Aizkalnes pagastā – 2326 ha; Pelēču pagastā – 1917 ha; Preiļu pagastā – 3436
ha; Saunas pagastā – 5006 ha.

29

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Visvairāk meliorācijas būvju ir Saunas pagastā un Preiļu pagastā, kas varētu liecināt par labāku zemes
apsaimniekošanu. Tuvāko gadu laikā plānots veikt rekonstrukciju regulētajos posmos valsts nozīmes
ūdensnotekām – Oša, Sauna un Jašores strauts.
1.5.2.tabula.Valsts nozīmes ūdensnotekas Preiļu novadā.
ŪSIK kods

Nosaukums

Kopējais garums, km

432:01
Dubna
4322:01
Oša
43222:01
Sumanka
43226:01
Sauna
432262:01
Jašores strauts
4322662:01
Nr.10
4322662:01
Nr.11
43226622:01
Nr.12
432272:01
Ivaisis
432274:01
Zvergža
4324:01
Feimanka
43242:01
Sanaužas strauts
432432:01
Nr.23
43244:01
Preiļupe
432442:01
Nr.40
432552:01
Ūdzeņa
43256:01
Šusta
4325632:01
Dzilna
43256322:01
Nr.74
432574:01
Nr.105
432576:01
Nr.86
43258:01
Jaša
432582:01
Gubaika
432584:01
Nr.2
Datu avots: LVĢMC, 2016

114,113
63,1135
16,539
39,332
13,225
10,275
9,991
6,794
11,767
9,508
68,167
14,882
7,031
21,294
6,924
17,208
8,718
18,117
5,810
5,052
5,333
33,728
7,216
6,290

Regulētā posma garums,
km
71,720
56,096
14,514
28,793
13,225
10,275
9,991
6,794
11,767
9,508
59,669
14,882
7,031
9,097
6,924
16,951
8,718
5,264
5,810
5,052
5,333
5,422
5,514
6,290

1.5.3.tabula.Polderi Preiļu novadā.
Poldera
km2

ŪSIK kods

Būves nosaukums

4325761

Strimena poldera
4,61
sūkņu stacija

platība, Poldera baseins, Poldera dambju
km2
garums, km
2,76

3,10

Datu avots: LVĢMC

Pazemes ūdeņi
Pazemes ūdeņi ir noteikti par valsts nozīmes derīgajiem izrakteņiem. Latvijā tos tradicionāli izmanto kā
dzeramo ūdeni un minerālūdeni, kā arī rūpniecības un sadzīves vajadzībām. Preiļu pilsētā un tās
apkārtnē kopējā nogulumiežu sega sasniedz 825-870 m biezumu, ūdens apmaiņas zonas biezums ir
240 – 250 m. Aktīvā ūdens apmaiņas zonu veido kvartāra un devona nogulumi, kas ir 15 – 35 m biezi
morēnas smilšmāli (ūdeni mazcaurlaidīgi nogulumi). Saldūdeņu mineralizācija ir līdz 0,45 g/l, un šos
ūdeņus izmanto grodu akās.
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Preiļu pilsētas ūdensapgādei tiek izmantoti Pļaviņu un Gaujas horizonti. Pilsētā pavisam ir 37 artēziskie
urbumi, Preiļu pagastā – 17, Aizkalnes pagastā – 10, Pelēču pagastā – 13 un Saunas pagastā – 15. Preiļu
novadā pazemes ūdeņu aizsargjoslas noteiktas SIA “Preiļu saimnieks” artēziskajiem urbumiem Preiļu
pilsētā un visu pagastu centros.

1.5.2.attēls.Preiļu novada dabas resursu karte.
Kartoshēmas izstrādātājs: SIA Preime, 2017

Zemes fonda struktūra
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Zeme ir viens no būtiskākajiem Preiļu novada resursiem. Lielāko Preiļu novada platību aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 57%, tad seko meži - 27%, purvi - 5%, zeme zem ūdeņiem - 3%.
Preiļu novadā nav nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju nogabalu.

Zeme zem ēkām Zeme zem
un pagalmiem; ceļiem; 2%
Zeme zem
2%
ūdeņiem; 3%
Purvi; 5%

Pārējās zemes;
2%

Krūmāji; 2%

Lauksaimniecībā
izmantojamā
zeme; 57%

Meži; 27%

1.5.1.attēls. Preiļu novada zemju sadalījums.
Datu avots: VZD, 2016
Pēdējos gados ir paaugstinājusies zemes vērtība - ir izteikts cenu kāpums, jo pieprasījums pieaug
praktiski visā valsts teritorijā un pat teritorijās, kurās iepriekš nekustamā īpašuma tirgus šajā segmentā
bija salīdzinoši neaktīvs. Kā zemju pircēji tirgū dominē gala lietotāji – gan zemnieku saimniecības, gan
fiziskas personas. Lauku nekustamo īpašumu grupā no 2017. gada notiek izmaiņas praktiski visās lauku
pašvaldību teritorijās – pieaug gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes, gan meža zemes bāzes
vērtības. Tai pat laikā var secināt, ka lauksaimniecības zemes cenas novada robežās ir krasi atšķirīgas –
visaugstākais cenu līmenis ir Saunas pagastā, kur ir auglīgākās zemes un zemākais cenu līmenis –
Aizkalnes pagastā.
1.5.4. tabula. Darījumi ar lauksaimniecības zemēm Preiļu novadā 2014.-2015. gadā.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (aramzeme, ganības, pļavas un augļu
dārzi) platība ir lielāka vai vienāda ar 3ha un meža zemes platība mazāka par
0,5ha
Izmantotais darījumu
Vidējā kadastrālā
Pārdošanas cenu
skaits
vērtība, EUR
līmenis, EUR
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Aizkalnes
0
3
0
636,34
0
636,34
pagasts
Pelēču pagasts
6
3
895,29
924,68
895,29
924,68
Preiļu pagasts
16
5
1275,08
1437,60
1 260,37
1437,60
Saunas pagasts
6
10
1280,10
1762,89
1185,78
1762,89
Novada pagastu
30
21
1164,95
1404,76
1137,61
1337,70
teritorijas kopā
Datu avots: http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/statistika/, 2017
Izmantojot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra datus, definēts raksturīgākais objekts
lauku īpašumam (zemes vienības lietošanas mērķis) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
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lauksaimniecība. Zemes vienības platība – 12 ha, no tās lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, nelielu platību - 2,5 ha meža zeme, 1 ha - pārējā zeme; uz zemes vienības ēku nav,
zemes vienībai apgrūtinājumu nav. Šādas zemes lauku īpašuma kadastrālā vērtība Preiļu novadā ir 5500
EUR 1.
Vissliktākās kvalitātes lauksaimniecībā izmantojamai zemei (mazāk par 10 ballēm) vissliktākajā
novietojumā bāzes vērtība būs 80 EUR/ha, savukārt vislabākās kvalitātes zemei (vairāk par 60 ballēm)
vislabākajā novietojumā bāzes vērtība būs 2800 EUR/ha.
Otra lielākā grupa ir meža un lauksaimniecības zemju pircēji. Ar vietējo kapitālu šajā segmentā konkurē
ārvalstu kapitāls, kas galvenokārt caur Latvijā reģistrētām kompānijām ienāk šajā tirgus segmentā galvenokārt tās ir Skandināvijas valstis. Darījumu skaita pieaugums liecina par lielāku saimniecisko
aktivitāti. Pēc pieejamajiem reģistru datiem, Preiļu novadā zemes darījumos vairāk iesaistās vietējie
zemnieki, novadā nav reģistrēti lielākie Latvijā nerezidentu zemju īpašumi.
1.5.5. tabula.Darījumu sadalījums pēc darījuma objekta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa.
Darījumu skaits
Dzīvokļi
Ēkas
Zeme
Zeme ar ēkām
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Preiļu
novads
68
79
5
9
96
132
46
35
kopā
Aizkalnes pagasts
1
1
7
11
8
6
Pelēču pagasts
1
1
1
25
11
18
6
Preiļu pagasts
1
2
41
23
3
4
Saunas pagasts
1
1
17
18
8
2
Preiļi
65
78
2
6
6
69
9
17
Datu avots: http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/statistika/, 2017
1.5.5.tabulā redzams, ka nekustamā īpašuma darījumos visvairāk ir darījumi ar zemi, tāpēc var secināt,
ka Preiļu novadā zeme kā resurss tiek veiksmīgi izmantots saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Valstī kopumā, pieaugot interesei par lauku zemēm, lielāka darījumu aktivitāte novērojama Latgalē un
Vidzemē.2
Zemes tirgus vērtību raksturo arī individuālās apbūves zemes bāzes vērtība, kura Preiļu novadā ir
līdzīga kopējai Latgales reģiona situācijai un veido 0,28 – 0,45 EUR/m2 (avots - individuālās apbūves
zemes bāzes vērtību valsts pārskata karte). Latgalē augstākā apbūves zemes vērtība ir Rēzeknes un
Daugavpils pilsētās - 3,80-5,00 EUR/m2.

Meži
Preiļu novads nav no mežainākajiem Latvijas apgabaliem - novada kopējā mežu platība ir 10 733,8 ha,
teritorijas mežainums ir 28%, mežus apsaimnieko 495 īpašnieki. Vidēji uz vienu apsaimniekotāju ir 8,7
ha meža platību.
Valsts meži aizņem 7,4% no kopējās mežu platības, ko apsaimnieko LVM Dienvidlatgales
mežsaimniecības Preiļu iecirknis, t.sk. Pelēču pagastā 558,7 ha, Saunas pagastā 1404,7 ha, Aizkalnes

1
2

Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītāji http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/statistika/
Valsts zemes dienests. Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016. gadam (v.1.0)
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pagastā 3556,6 ha, kur ir vislielākās mežu platības. Meža zemes bāzes vērtība 2016. gadā vidēji Latvijā
un tai skaitā Preiļu novadā pieauga par 20%.
Nozīmīgākais meža izmantošanas veids ir koksnes ieguve. Straujais mežizstrādes pieaugums
skaidrojams ar privāto mežu iekļaušanu saimnieciskajā apritē, mežistrādes un kokapstrādes
uzņēmumu veidošanos un ražošanas jaudu attīstību. Lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu, dabas un vides aizsardzību, mežsaimniecības darbi netiek veikti noteiktās dabas
teritorijās.
1.5.6.tabula. Darījumi ar meža zemēm Preiļu novadā 2014.-2015. gadā.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (aramzeme, ganības, pļavas un augļu
dārzi) platība nepārsniedz 2ha un meža zemes platība ir lielāka par 3ha
Izmantotais darījumu
Vidējā kadastrālā
Pārdošanas cenu līmenis,
skaits
vērtība, EUR
EUR
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Preiļu novads
3
6
729,57
1658,93
729,57
1658,93
Novada pilsētu
6
8
1037,15
1773,38
1037,15
1773,38
teritorijas kopā
Datu avots: http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/statistika/, 2017
Meža apsaimniekošanas mērķi Preiļu novadā noteikti ilgtermiņā uz 25-50 gadiem, lai plānotu meža
apsaimniekošanas uzdevumus:
 palielināt apsaimniekojamā īpašuma un meža vērtību;
 nodrošināt iespējami lielus un vienmērīgus ciršanas apjomus, bet nepārsniedzot noteiktos
ilgtspējīgas ciršanas apjomus noteiktam laika periodam;
 bioloģiskās daudzveidības (ģenētisko resursu, reto un apdraudēto sugu un ekosistēmu)
saglabāšana un ar to saistīto dabas vērtību – augsnes, ūdeņu un ainavu aizsardzība;
 saglabāt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības apsaimniekojamā platībā;
 pēc iespējas meža apsaimniekošanā respektēt vietējo iedzīvotāju intereses.

Purvi
Preiļu novadā purvi aizņem 1828,7 ha, tai skaitā Preiļu pagastā - 1,5% no pagasta platības, Pelēču
pagastā – 4,2% (lielākais – Aulejas purvs). Visvairāk purvu ir Saunas pagastā - 5 purvi ar kopējo platību
900 ha jeb puse no visiem Preiļu novada purviem. Lielākie Saunas pagasta purvi ir Žogotas un Stoporu
purvs, kā arī Pauniņu un Dzeņu purvi - tie visi ir AS “Latvijas Valsts meži” īpašums. Purviem tiek
noteiktas aizsargjoslas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un mitruma režīma stabilizēšanai meža
un purva saskares (pārejas) zonā.

Ainavas
Ainava padara konkrēto vietu par īpašu un neatkārtojamu – par savējo. Katram novadam ir raksturīga
noteikta ainava, kur parādās vēsturiskās īpatnības, cilvēku dzīvesveids - tā ir sistēma, kurā ikviens
elements ir nevis kā atsevišķs objekts, bet saistībā ar visiem pārējiem, tāpēc izmaiņas vienā vietā var
radīt izmaiņu procesus kopumā. Ainavu var uzskatīt par fasādi, aiz kuras notiek norises dabā un
sabiedrībā, tai skaitā cilvēka domāšanā un rīcībā. Ainava atspoguļo vērtības, idejas un kultūru, tāpēc
Latgales un Preiļu novada raksturīgās ainavas saglabāšana ir viens no būtiskiem darbības mērķiem un
uzdevumiem, plānojot vides un teritorijas attīstību.
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Pēdējā pusgadsimtā Latvijas ainavu visvairāk ir ietekmējis padomju okupācijas laiks, un šī laika
domāšanas inerce vēl šodien nosaka tās veidolu un attīstību. Gleznainie skati – bērzu birzis, līkumainās
upes un mazie lauku ceļi, idilliskās viensētas, pļavu ieloki mežu malās kā Jāzepa Pīgožņa un Jāņa Streiča
gleznās – tā ir tradicionālā Latvijas ainava. Diemžēl dabā tā pamazām izzūd, paliekot tikai literatūrā vai
gleznās, jo, attīstoties lauksaimniecībai, ainava pamazām kļūst vienveidīga – taisnas līnijas meža
izcirtumu un lauku malās, plašas vienmuļas mežu jaunaudzes vai monotoni lauki. Pazūd lauku
viensētas, samazinās ainavas elementu bagātība, kas piešķir raksturu un nodrošina dabas
daudzveidību.
Taču ainava ir bagātība, pie tam daudzveidīga un harmoniska ainava var būt arī liela ekonomiska
vērtība. Ainavu var “sadzirdēt”, ieraudzīt tajā vērtīgo un, cienot dabas vērtības un kultūrvēstures
mantojumu, būt tajā. Jo tikai tā var saimniekot ilgtermiņā un veidot skaistu un pārticīgu Latviju3.
Pēc Latvijā esošā ainavu iedalījuma Preiļu novadā ietilpst ainavapvidus – Aizkalnes pauguraine ar
Maltas viļņaini. Līdz ar to ainavu apsaimniekošana un aizsardzība ir ļoti komplicēts dažādu pasākumu
kopums, kurā jāprot saskaņot dažādu interešu grupu vēlmes. Tai jābalstās uz ilgtspējīgas attīstības
principiem, mēģinot savienot kontrolētu ainavu attīstību ar ekonomiskajām un sociālajām izmaiņām,
lai neizraisītu būtiskas izmaiņas arī ainavā. Svarīgi apzināties, ka ainavas veidošana ir nepārtraukts
process.
Ņemot vērā teritorijas attīstības perspektīvas, ainavu apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem
jānodrošina: ainavas vizuālo vērtību pilnveidošanu; ekoloģiskās situācijas nostabilizēšanu;
kultūrainavai raksturīgo elementu harmonijas saglabāšanu.
.
Ainavu aizsardzība ietver sevī vairāku pasākumu kompleksu:
 ainavu visaptverošu inventarizāciju, kas sniedz priekšstatu par ainavu attīstību, to vērtībām un
iespējamiem draudiem;
 lēmumu pieņemšanu par prioritātēm ainavu vai to elementu aizsardzībā;
 ainavu plānojumu izstrādāšanu, kurā tiek noteikta konkrēta rīcība (ainavu veidošana, kopšana,
rekonstrukcija u.tml.) ainavu apsaimniekošanā;
 ainavu aizsardzības interešu iestrādāšanu teritorijas plānojumos un apbūves noteikumos;
 ainavu aizsardzības iestrādāšanu mežierīcības projektos un citu nozaru plānos;
 teritoriju labiekārtošanas un ainavu arhitektonisko plānu izstrādāšanu;
 ainavu dizaina plānu izstrādāšanu lauksaimniecības zemju apmežošanas gadījumos;
 iedzīvotāju izglītošanu ainavu veidošanas un aizsardzības jautājumos;
 dažādu ekonomisko mehānismu izmantošanu zemes īpašnieku un nomnieku ieinteresētības
paaugstināšanā, lai uzlabotu ainavu kvalitāti.
Līdz ar to Preiļu novadā iezīmējas vairāki areāli padziļinātai izpētei, inventarizācijai un cita veida
darbībām, kas sekmētu šo ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšanu un to vērtībai atbilstoša statusa
noteikšanu:
 Aizkalnes pagastā – Jaša upes baseins;
 Preiļu pagastā – Anspoku kalns un Preiļupītes apkārtne;

3

https://ainavasruna.lv
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Saunas pagastā – teritorijas reljefa izteiksmīgums, kas pastāv veiksmīgā kombinācijā ar upēm
un cilvēka lauksaimnieciskās darbības rezultātā zaudēto platību. Ainaviski vērtīgas vietas ir
Ošas upes teritorija un Jezufinovas parks.
Pelēču pagastā ir vairākas ievērojamas ainavu teritorijas – Strimēnu polderis, Pelēču ezera
apkārtne, Gornijašu kapsēta, kurā atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Gornijašas
kapliča un vairāki mākslas pieminekļi (gleznas), kā arī Pelēču HES, kas uzcelta uz bijušām
ūdensdzirnavām un ainavā iekļaujas arī Jašas upes senleja un daļa no Jašas dabas lieguma.

Latvijas ainavu politikas mērķis ir: „daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā Latvijā uzlabo
cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī
nodrošina bioloģisko daudzveidību”. Prioritārais uzdevums - ainavu pārvaldības uzlabošana, nosakot
ainavu pārvaldībā iesaistīto institūciju kompetences un integrējot ainavu politiku teritorijas attīstības
plānošanā, teritoriāli vienoti skatot gan dabas, gan kultūras mantojumu un īstenojot pakāpeniskuma
principu. Plānojot ainavu attīstību, ir jāņem vērā, ka jebkurai nelielai pašvaldībai ainavu plāns ir dārga
aktivitāte, tāpēc jāmeklē sadarbības formas ar privāto zemju īpašniekiem, kā arī dažādi valsts un ES
investīciju avoti. Pašvaldībai ir jāapzinās savas ainavas vērtība pirms konflikta situācijas veidošanās gan
ar zemju īpašniekiem, gan ar dabas aizsardzības prasību kontrolējošām institūcijām.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti
Preiļu pilsētā atrodas vietējās nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tajā ir dabas piemineklis
dendroloģiskais stādījums “Preiļu pilsētas parks un dižkoku aleja Raiņa bulvārī”.
Preiļu novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija (Natura 2000), kas
izveidota 2004. gadā - dabas liegums “Jaša” ar platību 69 ha, izveidots saskaņā ar LR MK 24.04.2004.
noteikumiem Nr.266 “Grozījumi MK 15.06.1999. noteikumos Nr.212 “Noteikumi par dabas
liegumiem”. Dabas liegumā konstatētas 16 īpaši aizsargājamās augu un 19 dzīvnieku sugas. Dabas
liegumā ir liela bezmugurkaulnieku, augu un putnu dažādība. Sastopamas aizsargājamās augu sugas –
villainā gundega, spožais suņuburkšķis, laksis. Jašas upes kanjonveida gravā ir specifisks klimats ar
paaugstinātu gaisa mitrumu, kas nodrošina lielu epifītisko sūnu, vārpstiņgliemežu un citu gliemju
daudzveidību. Teritorijas meži atbilst ļoti vērtīgiem dabisko mežu biotopiem. 2007. gadā ir izstrādāts
aizsardzības plāns “Dabas lieguma „Jaša” dabas aizsardzības plāns 2007. – 2020. gadam”.
Lieguma izveidošanas mērķis ir saglabāt izcilus nogāžu un gravu mežus, kas ir īpaši aizsargājams biotops
Latvijā un Eiropas Savienībā, un dabas liegums ir iekļauts Natura 2000 vietu sarakstā pēc Biotopu
direktīvas kritērijiem. Visas dabas lieguma „Jaša” meža zemes atrodas privāto īpašnieku valdījumā:
Aizkalnes pagastā - 3 īpašnieki un Pelēču pagastā - 14 īpašnieki. Augstākā prioritāte ir sugām un
biotopiem, kuri Latvijā ir ļoti reti un lokāli izplatīti, tipiski Latgalei, kuri ir iekļauti EP Biotopu direktīvas
vai Putnu direktīvas pielikumos:
 nogāžu un gravu meži 9180 53.4 ha platībā;
 minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi 7160 0.3 ha platībā;
 avoti, kas veido avotkaļķus 7220 0.2 ha platībā;
 upju straujteces 3260 1.5 km.
Dabas lieguma teritorijā nav ne valsts, ne pašvaldības nozīmes ceļu. Abu lieguma gravu un nogāžu mežu
ilglaicīgu saglabāšanos negatīvi ietekmē straujās ūdens līmeņa svārstības upē, tāpēc dabas aizsardzības
36

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

plānā paredzēta ūdens svārstību maksimāla samazināšana, kā arī lieguma robežu iezīmēšana dabā,
mežaudzes attīstības un aizsargājamo sugu un biotopu monitorings un informācijas stendu izvietošana.
Dabas liegumā nav pieļaujama ēku un būvju celtniecība, tajā ir neliela antropogēnā slodze, daļēji
ierīkota dabas taka, bet pagaidām slodze ir neliela. Gar abiem upes krastiem ir makšķernieku takas4.
Dabas liegums “Pelēču ezera purvs” ar platību 12 ha ir aizsardzībā kopš 1999. gada, izveidots saskaņā
ar LR MK 15.06.1999. noteikumiem Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem”, iekļauts Natura 2000
sarakstā. Aizsargājamā teritorija ir neliela, purvs ir nozīmīga pāreja purvu un slīkšņu aizsardzības vietā,
kas veidojas, aizaugot Pelēču ezeram. Tajā ir sastopamas retas vaskalāro un sūnu sugas, teritorija ir
jūtīga pret hidroloģiskā režīma izmaiņām. Liegumam “Pelēču ezera purvs” nav izstrādāts dabas
aizsardzības plāns, kā arī nav individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu.
Dendroloģiskais stādījums “Pelēču parks” ir vietējas nozīmes dabas piemineklis, un tam ir noteikts
vietējas nozīmes ĪADT statuss (1999. gada 23.augustā, protokols Nr.40).
Aizsargājamie mikroliegumi paredzēti:
 īpaši aizsargājamu sugu – leženeja doblapu, artonijas kastaņbrūnās, artonijas vīnkrāsas
aizsardzībai (Zlatopoļskas Janīnas saimniecībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
76440010017);
 melnā stārķa un augu - meža silpurenes, apaļvācelītes, jurgermanija, hellera ķīļlapes
aizsardzībai;
 baltmugurdzenim;
 platlapju meža biotopam, kurā ir piemēroti apstākļi dažādu sugu ķērpju, sūnu, kukaiņu un
vaskulāro augu attīstībai, kuru izdzīvošanai vitāli nepieciešama lielu dimensiju lapu koku, īpaši
platlapju (ozols, kļava, liepa, osis) koksne, un pastāvīgu mitrumu nodrošina dīķis.
Mikrolieguma teritorija piemērota arī dažādu dobumperētājputnu dzīvošanai. Teritorijā sastopami
dažādu vecumu veci ozoli, liepas, kļavas, oši, kas klāti ar epifiskajām sūnām un ķērpjiem, mežaudzē aug
arī egle, melnalksnis un bērzs.
Preiļu novadā atrodas vairāk kā 36 aizsargājamie dabas pieminekļi – dižkoki. Vietējās nozīmes dižkoki
Preiļu novadā:
 parastā goba (Ulmus glabra Huds), apkārtmērs – 4,1 m, atrašanās vieta – Gubainišķos;
 rumēlijas priede (Pinus peuce) - rets svešzemju koks, atrašanās vieta - Maskavicišķos;
 parastā goba Jašas kreisajā krastā – apkārtmērs 3,9 metri;
 parastā goba Jašas kreisajā krastā – apkārtmērs 3,7 metri;
 parastā goba Jašas kreisajā krastā – apkārtmērs 3,1 metri;
 parastā goba Jašas kreisajā krastā – apkārtmērs 3,1 metri;
 parastā goba Jašas kreisajā krastā – apkārtmērs 3,0 metri.
Saunas pagasta teritorijā nav nevienas ĪADT un LVĢMC nav datu arī par dižkokiem. No dabas
pieminekļiem jāmin Jezufinovas parks ar eksotiskām koku sugām – balzāma egli, balto zīdspīdošo
vītolu, pelēko valriekstu un Moltgkes liepu - tas var kļūt par vietējas nozīmes dabas pieminekli, bet
atrodas uz privātas zemes.
Preiļu novada telpiskajā perspektīvā ir noteikti 2 ainaviskie ceļi: Preiļi-Pelēči un Pelēči- Ārdava.

Vides un dabas resursu izvērtējums

4

“Dabas lieguma „Jaša” dabas aizsardzības plāns 2007. – 2020. gads”
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Ainava un daba ir Preiļu novada pievilcības resurss. Pēc Latvijā esošā ainavu iedalījuma Preiļu novadā
ietilpst ainavapvidus – Aizkalnes pauguraine ar Maltas viļņaini. Ainavu apsaimniekošana un aizsardzība
ir ļoti komplicēts pasākumu kopums, kurā jāprot saskaņot dažādu interešu grupu vēlmes. Tai jābalstās
uz ilgtspējīgas attīstības principiem, mēģinot savienot ainavu kontrolētu attīstību ar ekonomiskajām un
sociālajām izmaiņām. Svarīgi ir apzināties, ka ainavas veidošana ir nepārtraukts process.
Lielāko Preiļu novada platību aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 57%, tad seko meži - 27%,
purvi 5%, zeme zem ūdeņiem - 3%. Lauksaimniecības zemes ir nozīmīgs novada attīstības resurss.
Apsaimniekojot zemi un citus dabas resursus, jāievēro to ilgtspējīgas izmantošanas un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas tehnoloģijas, pamatojoties uz viedas attīstības principu.
Preiļu novadā ir maz nozīmīgu derīgo izrakteņu atradņu, tās ir nelielas, to izstrāde nav ekonomiski
izdevīga. Ņemot vērā, ka pēdējos gados nav konstatēta informācija par kādu potenciāli nozīmīgu derīgo
izrakteņu teritoriju, nav pamata tuvākajos 10 gados plānot izpētes darbus, un, galvenā uzmanība
jāpievērš izmantoto atradņu apsekošanai un rekultivācijai.
Preiļu novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas Natura 2000 – Jašas upe
un Pelēču ezera purvs, kā arī vairāki mikroliegumi. Dabas ainavas un liegumu dabas vērtības ir iespējas
dabas un putnu vērošanas tūrisma attīstībai, saskaņojot vides aizsardzības prasības ar tūrisma
infrastruktūras attīstību. Jašas dabas lieguma teritorija ir privātu zemju īpašumi, kur sadarbība varētu
veidoties publiski privātās partnerības formā. Preiļu novadā ir pievilcīgas arī ainavas ceļos: Preiļi – Pelēči
un Pelēči – Ārdava.

1.6.

Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi

Sadaļā izmantotie informācijas avoti: www.preili.lv

Attīstīta infrastruktūra ir viens no faktoriem, kas nodrošina teritorijas attīstību un ekonomisko
izaugsmi. Sakārtota transporta infrastruktūra un satiksme veicina novada iedzīvotāju mobilitāti un
pārējo reģionu sasniedzamību, sadarbību un Preiļu novada kā reģionālās nozīmes centra attīstību.
Autoceļi Preiļus savieno ar Rīgu, Daugavpili, Rēzekni, Krāslavu, Balviem, Jēkabpili, Madonu, Dagdu,
Varakļāniem, Viļāniem un citām pilsētām. Attālums līdz Rīgai – 203 km, Rēzeknei – 67, Daugavpilij – 54
km.
Preiļu pilsētas ielu kopgarums – 32,1 km, un, pieaugot privāto transporta līdzekļu skaitam, palielinās
transporta kustības intensitāte un arī straujāk tiek bojāts esošais ielu un piebraucamo ceļu segums. Kā
redzams 1.6.1. tabulā, pēdējo piecu gadu laikā kravas transportlīdzekļu skaits ir pieaudzis par 8,65%,
bet vieglo – par 10,64%.
Preiļu IAS ir uzsvērts, ka jāparedz 4 riņķveida krustojumu jeb rotācijas apļu projektēšana un izbūve, kas
nodrošinās satiksmes drošību krustojumos un atbrīvos transporta plūsmas kustību:
 Preiļi – Līvāni – Rudzāti – apvedceļš;
 Preiļi – Špoģi – Ančkini – Rietumu iela;
 Preiļi – Aglona – Feimaņi – apvedceļš;
 Preiļi – Riebiņi – apvedceļš.
Pašvaldībā ir izstrādāts tehniskais projekts Brīvības un Rīgas ielu pārbūvei un apļa izbūve, iesniegts
projekta pieteikums CFLA finansējuma piesaistei sadarbībā ar komersantiem, un 2018. gadā plānots
uzsākt būvdarbus, kas ne tikai uzlabos satiksmi, bet arī veicinās novada degradēto teritoriju
revitalizāciju.
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1.6.1.tabula. Transportlīdzekļu skaits Preiļu novadā un pilsētā 2012.-2016. gadā.
Gads
2016

2015

2014

2013

2012

Teritorija
Preiļu
novads
Preiļi
Preiļu
novads
Preiļi
Preiļu
novads
Preiļi
Preiļu
novads
Preiļi
Preiļu
novads
Preiļi

Vieglie

Kravas

Autobusi

Motocikli
un tricikli

Piekabes un
puspiekabes

Kvadricikli

Mopēdi

Kopā

1210

109

2

23

130

2

136

1612

2284

356

6

39

313

5

157

3160

1169

101

2

25

111

3

131

1542

2238

360

7

40

320

5

153

3123

1122

80

3

106

28

2

128

1469

2164

362

6

304

52

5

149

3042

1062

76

4

100

29

2

125

1398

2119

356

7

305

52

2

143

2984

1020

74

5

23

103

1

111

1337

2138

354

7

53

297

3

132

2984

Datu avots: CSDD, 2017
Novada pagastu ceļu kopgarums ir 264,66 km, no tiem:
 Preiļu pagastā – 64,80 km;
 Aizkalnes pagastā – 53,99 km;
 Saunas pagastā – 62,35;
 Pelēču pagastā – 83, 41 km.
2006. gadā tika uzsākta tehniskā projekta izstrāde jaunai – Rietumu ielai, kas savienos Rīgas un
Daugavpils ielas. Lielo investīciju dēļ projekts tika apturēts, bet 2015. gadā tas tika aktualizēts, 2016.
gadā iesniegts projekta pieteikums CFLA finansējuma piesaistei sadarbībā ar komersantiem un 2018.
gadā plānots sākt Rietumu ielas izbūves projektu.
Preiļu novada teritorijā ir realizēti vairāki infrastruktūras projekti, par kuriem ir atrodama informācija
mājas lapā: www.preili.lv, piemēram, 2011. gadā īstenotais ERAF līdzfinansētais projekts “Gājēju ietves
un
veloceliņa
izbūve
no
Brīvības
ielas
Preiļos
Līču
ciema
virzienā”(Nr.
3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/001). 2014.-2017. gados ir veikti ielu un ceļu rekonstrukcijas darbi Preiļu
novada ciemu centros un lauku teritorijās gan izmantojot Ceļu fonda, gan arī ELFLA līdzfinansējumu.
Tomēr veloceliņu attīstība Preiļu novadā ir nepietiekama, arī iedzīvotāju aptaujās un sanāksmēs tika
uzsvērta veloceliņu tīkla plānošanas un izveides nepieciešamība gan visā novada teritorijā, gan pilsētā.
Satiksmes drošībai ir būtisks arī apgaismojums, kurš Preiļu pilsētā ir tehniski novecojis, nav
energoefektīvs, tiek izmantoti vecie apgaismes stabi un gaismas ķermeņi. Iedzīvotāji ir norādījuši, ka
problēma ir satiksmes drošība pie izglītības iestādēm, tāpēc pašvaldībai ir jāmeklē risinājumi satiksmes
ātruma samazinājumam, piemēram, “guļošie policisti”, ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes u.c.
Ceļu seguma kvalitāte, grants ceļu neapmierinošā kvalitāte, ceļa grāvju neapmierinošais stāvoklis,
apgrūtināmie braukšanas apstākļi ziemas periodā – šie rādītāji samazina dzīves vides pievilcību ārpus
Preiļu pilsētas robežām. Kaut arī daži ceļu posmi pie lielākajām saimniecībām tiek rekonstruēti, tomēr
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līdzekļu pilnībā nepietiek, lai visā novada teritorijā uzlabotu ceļu tehnisko stāvokli. Arī uzņēmēji un
iedzīvotāji ceļu infrastruktūru min kā vienu no galvenajām novada prioritātēm investīciju piesaistei
tehniskās uzlabošanas, rekonstrukcijas darbiem.

Valsts autoceļi Preiļu novada teritorijā
Novadā ir 3 valsts reģionālie autoceļi ar kopgarumu 41 km un 7 valsts vietējie autoceļi - 37 km.
Pelēču pagasta teritoriju šķērso 1 valsts galvenais autoceļš: Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils –
Lietuvas robeža, 1 valsts reģionālais autoceļš, kā arī divi valsts vietējie autoceļi. Pelēču pagasta teritoriju
šķērso dzelzceļa līnija: Sanktpēterburga – Rēzekne – Daugavpils – Viļņa.
1.6.2. tabula. Valsts autoceļi Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
Autoceļa
Autoceļa nosaukums
indekss
Valsts galvenie autoceļi
A13
Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne - Daugavpils- Lietuvas robeža
Valsts reģionālie autoceļi
P58
Viļāni – Preiļi - Špoģi
P62
Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš)
P63
Līvāni - Preiļi
Valsts vietējie autoceļi
V736
Prīkuļi - Jezufinova
V737
Kokorieši – Jezufinova - Polkarona
V738
Pieniņi Smelteri
V741
Preiļu apvedceļš
V742
Preiļi – Gaiļmuiža – Krāces stacija
V747
Pelēči - Ārdava
V748
Pelēči – Aizkalne - Korsikova
V749
Aglonas stacija – Aizkalne - Babri
V750
Stolderi - Vecvārkava
V751
Vecvārkava – Ančkini – Pieniņi - Kauša
V752
Preiļi – Raunieši - Rožupe
V756
Smelteri - Viktorovka
V763
Pievedceļš Kankuļu karjeram
Datu avots: VAS Latvijas Valsts ceļi, 2016
Novada attīstībai un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai pozitīvi vērtējama ceļa posma P62
"Krāslava – Preiļi – Madona rekonstrukcija (no 2016. gada): autoceļa posma asfaltbetona nomaiņa 3,20
km garumā, tilta pārbūve. Kopējās plānotās izmaksas: 3,72 milj. EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 3,16
milj. EUR. Nozīmīgi ir aŗi valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona posma Bašķi – Preiļi
(44,15 – 57,54 km), Preiļupītes tilta un tilta pār Jašas upi pārbūves darbi (plānoti 2017. gadā) ar kopējām
plānotām izmaksām – 16,8 milj. EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 14,29 mil. EUR . Šie darbi paredzēti
kā turpinājums iepriekš rekonstruētajiem P62 ceļa posmiem 2007.-2013. gada plānošanas periodā.
Tā kā Preiļu pilsētu apkārtējās teritorijas izmanto kā pakalpojumu centru, tad Preiļu novada
sasniedzamības nodrošināšanai par prioritāri attīstāmiem uzskatāmi šādi valsts vietējie autoceļi:
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V749 Aglonas stacija – Aizkalne – Babri km 8,44-13,03 posmā Aizkalne – Babri (ceļa pamatu
pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde);
P58 Viļāni – Preiļi – Špogi km 53,35-58,13 posmā Pelēči – novada robeža (autoceļa asfaltbetona
segas atjaunošana);
V752 Preiļi – Raunieši – Rožupe km 0.61-6.44 posmā Preiļi – Ančkini (pamata pastiprināšana
un divkārtu virsmas apstrāde);
V748 Pelēči – Aizkalne – Korsikova km 6,18-13,09 posmā Korsikova – Aizkalne (autoceļa
asfaltbetona segas atjaunošana); km 5,89-6,18 posmā Aizkalne – pagrieziens uz saimniecības
„Gaigalas” govju fermu (asfaltbetona segas izbūve);
V736 Prīkuļi – Jezufinova km 0,00-5,07 (pamatu pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde);
V738 Pieniņi - Smelteri km 0,00-7,52 (pamatu pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde);
V751 Upmala – Ančkini – Pieniņi - Kausa km 18,39 -25,56 posmā P62 - Pieniņi (pamata
pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde).
Preiļi – Vārkava.

Pasažieru pārvadājumi
Sabiedriskais autotransports ir galvenais pasažieru pārvadājumu veids, ko izmanto Preiļu novada
iedzīvotāji, un galvenais pasažieru pārvadātājs ir Jēkabpils autobusu parka Preiļu filiāle. Novērojams,
ka pēdējos gados samazinās pasažieru skaits iekšējos pārvadājumos, un to ietekmē vairāki faktori iedzīvotāju skaita samazinājums, bezdarbs, veselības aprūpes izmaksas, privātā transporta
izmantošanas pieaugums u.c.
Regulāri ir autobusu transporta pakalpojumi un kustība uz Rīgu. Pozitīvi ir tas, ka reisu organizācijā
daudz domāts par maršrutu laiku savstarpēju saskaņošanu, kā arī savlaicīgu pasažieru aizvešanu līdz
Līvānu dzelzceļa stacijai.
Preiļu novada teritorijā nav dzelzceļa satiksmes, kaut gan 20. gadsimta 30-tajos gados to bija plānots
būvēt, lai savienotu galvaspilsētu ar pārējām pilsētām. Daugavpils – Rēzeknes dzelzceļa līnija šķērso
Preiļu novadu tikai dažu kilometru garumā Pelēču pagasta teritorijā, kur līdz 1999. gadam darbojās
stacija “Ārdava”.

Pašvaldības organizētie skolēnu pārvadājumi
Bērnu un skolēnu nokļūšanu uz un no izglītības iestādēm organizē un nodrošina novada pašvaldība ar
saviem 8 autobusiem: kopējais maršruta garums ir 619 km un pārvadājamo skolēnu skaits – 162 bērni.
Uz Pelēču pamatskolu, Preiļu 1. pamatskolu, Preiļu Valsts ģimnāziju, Preiļu pirmsskolas izglītības iestādi
“Pasaciņa”, Prīkuļu pamatskolu, Salas pamatskolu audzēkņi ar pašvaldības transportu tiek vesti katru
darbadienu, bet noteiktās dienās bērni un skolēni tiek nogādāti arī uz Preiļu Mūzikas un mākslas skolu.
Pirmdienu rītos un piektdienu vakaros nodrošināta skolēnu nogādāšana uz un no Salas pamatskolas
internāta.

Drošība uz ceļiem
Analizējot Ceļu policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaitu Preiļu novada teritorijā, no 2011.2014. gadam bija vērojama tendence negadījumu skaitam samazināties, bet 2015. gadā tas bija
nedaudz pieaudzis.
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1.6.1. attēls. Reģistrēto satiksmes negadījumu skaits Preiļu novadā 2011.-2015. gadā.
Datu avots: CSDD (https://www.csdd.lv/celu-satiksmes-negadijumi/celu-satiksmes-negadijumusadalijums-pa-pagastiem), 2016
Preiļu novadā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits pa gadiem svārstīijies 0,2-0,3% robežās no
valstī kopumā reģistrētajiem. Valsts ceļu posmos Preiļu novadā nav statistiski bīstamāko satiksmes jeb,
tā saucamo, melno punktu.

Ūdensapgāde un kanalizācija
Preiļu novadā iedzīvotājus centralizēti ar dzeramo ūdeni nodrošina SIA “Preiļu saimnieks” un AS “Preiļu
siers”. Ciemos Līči un Aizkalne komunālos pakalpojumus sniedz SIA “Preiļu saimnieks”.
Preiļos darbojas 3 centralizētās ūdensapgādes un kanalizācija sistēmas. Centralizētajai ūdensapgādei
izmanto tikai pazemes ūdeņus no 6 artēziskajiem urbumiem, kuri attīrīti atdzelžošanas stacijās.
Ūdensapgāde ir modernizēta, un tiek nodrošināta tālvadības sistēma, bet norēķini tiek veikti pēc ūdens
skaitītāju rādījumiem, notekūdeņi pēc attīrīšanas tiek novadīti Preiļupē. Dzeramā ūdens kvalitātes
pārbaudes Preiļu pilsētā, Līčos un Aizkalnē tiek veiktas 4 reizes gadā. Analīžu rezultāti apstiprina ūdens
kvalitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Preiļu pagastā ūdensapgādei Līču ciemā izmanto 1 artēzisko urbumu, un ir ierīkota 1 atdzelžošanas
stacija.
Aizkalnes pagastā ciematā ūdensapgādi nodrošina 2 artēziskās akas un 1 rezerves urbums, kā arī
atdzelžošanas stacija.
Pelēču pagastā centralizēto ūdenssaimniecību apsaimnieko pagasta komunālā daļa. Centralizētās
ūdensapgādes pakalpojumus izmanto sabiedriskās ēkas (skola, kultūras nams, pagasta pārvalde) un
daudzdzīvokļu mājas, bet pārējie pagasta iedzīvotāji izmanto individuālās akas un urbumus. Pelēču
ciemā ūdeni nodrošina no 2 artēziskajiem urbumiem. 2011. gadā tika īstenots ERAF līdzfinansēts
projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (Nr.
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014), kurā Pelēču ciemā tika veikta artēziskās akas rekonstrukcija,
ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija, izbūve, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas
izbūve u.c. Pelēču pagasta Ārdavas ciemā arī ir centralizētā ūdensapgādes sistēma, 2017. gadā ir veikta
tās rekonstrukcija.
Saunas pagastā atrodas 17 artēziskie urbumi ar dziļumu 20-40m, ūdens kvalitāti ietekmē dabiski
palielinātais dzelzs saturs un nolietojusies ūdensapgādes sistēma. Centralizētā ūdensapgāde ir
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Prīkuļos, Lielajos Anspokos, Smelteros, individuālās mājas izmanto akas. Pagasta pārvaldei pieder arī 2
pazemes urbumi, kas izveidoti 2009. gadā ūdenssaimniecības sakārtošanas Prīkuļu un Smelteru
ciematos projekta ietvaros. 2011. gadā īstenots ERAF līdzfinansēts projekts “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”(Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011), kura
rezultātā Prīkuļu ciematā rekonstruēta ūdensapgādes urbuma aka, izbūvēts jauns pašteces
kanalizācijas tīkls un 4 kanalizācijas sūkņu stacijas, izbūvētas jaunas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas BIO 40 un iegādāts ģenerators.

Siltumapgāde un siltumenerģijas ražošana
Informācijas avots: Preiļu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcija 2015. – 2025. gadam
2011. gadā apstiprinātajā “Preiļu novada attīstības programmā 2011.-2017. gadam” bija paredzēts
samazināt siltumenerģijas ražošanas un piegādes izmaksas, realizējot VIP programmu, kas bija sadalīta
desmit kārtās. Tāpat attīstības programma paredzēja katlu māju pārveidošanu uz dabasgāzi un koksnes
atkritumu kurināmo, siltumtrašu pārveidošanu uz divcauruļu sistēmu un individuālo siltummezglu
ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās. Var secināt, ka kopumā šie uzdevumi ir izpildīti.
Preiļu pilsētā centralizēto siltumapgādi nodrošina pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” ar 3 katlu mājām:
Liepu ielā 2; Celtnieku ielā 2; Pils ielā 14a. Siltumenerģijas ražotāji ir AS “Preiļu siers” un SIA “Preiļu
saimnieks”. AS “Preiļu siers” saražotā siltumenerģija tiek izmantota, pirmkārt, uzņēmuma
tehnoloģiskajām vajadzībām, bet daļa tiek pārdota pilsētas centralizētās siltumapgādes
nodrošināšanai, par kurināmo izmantojot dabasgāzi un vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldu.
Pēdējos gados koksnes izmantošana siltumapgādes un tehnoloģiskajām vajadzībām ir palielinājusies.
Pilnībā ar koksnes kurināmo darbojas katlu mājas Celtnieku ielā 2 un Pils ielā 14a, bet Liepu ielas 2 katlu
mājā ir uzstādīti 2 koksnes katli AK-1500. 2015. gadā piena pārstrādes uzņēmums AS "Preiļu siers"
atklāja jaunu katlu māju, kurā kā kurināmais arī ir izmantota koksnes šķelda.
Preiļu centralizētās siltumapgādes sistēmā lielāko daļu – aptuveni 75% patērē iedzīvotāji apkures un
karstā ūdens veidā. Sabiedriskā sektora siltumenerģijas patēriņa īpatsvars ir ap 25%. Preiļos
dzīvojamajā un sabiedrisko objektu zonā praktiski visām ēkām ir nodrošināta iespēja izmantot
centralizētās siltumapgādes pakalpojumus. Pēdējo gadu laikā Preiļu katlu mājās siltumenerģijas
ražošanas kopējā efektivitāte ir paaugstinājusies vidēji no 65% uz vairāk kā 80% un ir vērtējama kā
atbilstoša mūsdienu tehnoloģiju standartiem. Elektroenerģijas un ūdens īpatnējais patēriņš ir atbilstošs
šāda veida katlu mājām un siltumtīklu konfigurācijai. Pēdējo gadu laikā ir notikusi siltumenerģijas
zudumu samazināšana pilsētas siltumtīklos – aptuveni 90% siltumtrašu ir rekonstruētas, nomainot
cauruļvadus kanālos ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kā arī veicot pāreju no četrcauruļu uz divcauruļu
sadales sistēmu.
2013. gadā ekspluatācijā tika nodota SIA “Preiļu enerģētika” biomasas koģenerācijas stacija ar siltuma
jaudu 4,2 MW un elektrisko jaudu 1,15 MW, piesaistot ES Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
līdzfinansējumu. Iepirktā siltumenerģija no SIA "Preiļu enerģētika" tiek nodota katlu mājas Liepu ielā
2 siltumtīklos, un stacija ir viens no lielākajiem biomasas koģenerācijas projektiem Latvijā.
Siltumapgādē un karstā ūdens apgādē svarīgākie veicamie pasākumi Preiļu pilsētā:
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īstenot Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projektu, visā teritorijā pārejot
uz divcauruļu sistēmu;
uzstādīt siltumskaitītājus visos siltuma patērētāju objektos;
nodrošināt karstā ūdens padevi visās daudzdzīvokļu ēkās;
nodrošināt maksimāli ekoloģiski tīra vietējā kurināmā izmantošanas īpatsvaru siltumenerģijas
ražošanā;
izstrādāt un realizēt rīcības programmu katlu māju skaita samazināšanai Preiļu pilsētā.

Aizkalnes ciemā siltumapgādi nodrošina 1 katlumāja (apsaimnieko pagasta pārvalde) - apsilda pagasta
pārvaldes ēku.
Līču ciemā pie centralizētās siltumapgādes pieslēgta 1 ēka, kurā atrodas Preiļu novada pansionāts un
krīzes centrs, Preiļu pagasta kultūras nams un bibliotēka.
Pelēču ciemā siltumapgādi nodrošina 1 katlumāja (apsaimnieko Pelēču pagasta pārvalde) – apsilda
Peleču pamatskolu un pagasta pārvaldes ēku.
Saunas pagastā ir 3 nelielas centralizētās siltumapgādes sistēmas un katlu mājas atsevišķām iestādēm
– Salas pamatskolai, pagasta pārvaldes ēkai, bibliotēkai. Pārējās sabiedriskajās un dzīvojamās ēkās ir
individuālā apkure.

Atkritumu apsaimniekošana
Preiļu novadā atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem un novada
saistošajiem noteikumiem. SIA “Preiļu saimnieks” nodrošina sadzīves atkritumu savākšanas un
izvešanas pakalpojumus, kā arī nogādāšanu Dienvidlatgales atkritumu poligonā Demenē. Šķirotie
atkritumi tiek nogādāti SIA “Preiļu saimnieks” atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, kur
tiek vēlreiz pāršķiroti, sapresēti un nodoti otrreizējai pārstrādei.
SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļa organizē videi draudzīgu atkritumu
apsaimniekošanu, rīko dažādas akcijas, piemēram, atkritumu izvešanas talkas privātmājām, pārstrādei
derīgo atkritumu bezmaksas izvešanu u.c. Novada iedzīvotāji regulāri tiek iesaistīti dažādos ar
atkritumu šķirošanu saistītos pasākumos, aicinot domāt par videi draudzīgu dzīvesveidu. Pavasara un
rudens uzkopšanas talkās no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieņemti atkritumi, kuriem nav piemēroti
parastie konteineri.

Gāzes apgāde
Preiļu novada teritorijā atrodas akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirkņa “Gāzes
transports” ekspluatācijas zonā esošie:
 gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvaldes gāzesvadi - PGV) Upmala-PreiļiRēzekne DN 400 mm, PGV Preiļi – Rēzekne DN 300 mm (izbūvēts 2005. gadā);
 gāzes regulēšanas stacija (GRS) “Preiļi”;
 pārvaldes gāzesvada atzars DN 160 mm uz GRS “Preiļi”;
 pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacija, krānu laukumi, elektrokabeļi un sakaru
kabeļi.
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Preiļu novada teritorijā atrodas akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Daugavpils iecirkņa ekspluatācijas
zonā esoši vidējā spiediena (P<0,4Mpa) un zemā spiediena (P<0,0025 Mpa) gāzesvadi. No gāzes sadales
stacijas uz Preiļu pilsētu ir izbūvēts vidēja spiediena gāzes sadales vads, kas apgādā ar gāzi
daudzdzīvokļu mājas un pilsētas centrālo katlumāju. Perspektīvā gāzes apgāde iespējama no augstā un
vidējā spiediena gāzesvadiem.
Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem
patērētājiem, Preiļu novada apdzīvotajās vietās jāizstrādā detālplānojumi, veicot ielu un autoceļu
projektēšanu un rekonstrukciju, paredzot iespējamo gāzes vadu novietojumu.
Preiļu novada Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos nav centralizētās gāzes apgādes, iedzīvotāji
izmanto gāzes balonus. Pagastu teritorijas nešķērso maģistrālais gāzesvads, kā arī tuvākajos gados
netiek plānots izbūvēt centralizēto gāzes apgādi.

Elektroapgāde
Elektroapgādi un visu ar to saistīto infrastruktūras uzturēšanu nodrošina AS “Sadales tīkls” Austrumu
reģions. Preiļu pilsētas teritorijā atrodas AS “Latvenergo” pazemes elektronisko sakaru tīkla līnija, kas
pieņemta ekspluatācijā 2003. gadā. Tās trase iet no 110 kV apakšstacijas “Preiļi”, Mežu ielā, pa Mežu,
Lāčplēša, Rēzeknes un Aglonas ielām līdz ēkai Aglonas ielā 60 (AS “Sadales tīkls” Preiļu nodaļa).

Dzīvojamais fonds
Datu avots: Mājoklis Preiļu novadā, nozares uzlabojuma plāns 2015.-2018. (izstrādāts 2015. gads,
Preiļu novada dome)
Dzīvojamo fondu Preiļu novadā veido privāto māju un daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve. Preiļu
pilsētas dzīvojamajam sektoram ir raksturīga individuālā un daudzstāvu apbūve, kura pārsvarā
izveidojusies padomju periodā un praktiski ir nodalīta no rūpnieciskās apbūves. Daudzstāvu dzīvojamās
ēkas celtas pēc tipveida projektiem, nami ir standartizēti, taču to tehnoloģiskā kvalitāte mūsdienās ir
zema. Šo ēku saimniekiem – galvenokārt privatizēto dzīvokļu īpašniekiem uzlabojumi būtu jāveic
atkarībā no mājas celšanas gada, ēkas tipa, labiekārtojuma līmeņa, un būtisks izaicinājums ir māju
energoefektivitātes nodrošināšana.
Pagastos vēsturiski saglabājusies viensētu, sādžu apbūve ar privātajām mājām, pagastu centros ir arī
kolhozu laikā uzbūvētās daudzstāvu dzīvojamās mājas, kas sastāda nelielu īpatsvaru no kopējā esošā
dzīvojamā fonda. Ārpus pilsētas apbūves tiek risināti pieejamības (ielas, ceļi) jautājumi, atkritumu
apsaimniekošana, ūdensapgādes un kanalizācijas, māju apsaimniekošanas jautājumi, kā arī teritoriju
turpmākā apbūve. Koncentrētākā apbūve ir Preiļu pilsētā, kas rada daudz komplicētākus jautājumus
apbūves un dzīvojamā fonda pārvaldībā, tai skaitā komunikācijas, stāvlaukumi, bērnu laukumi,
iedzīvotāju augošās prasības pēc standartizētām ērtībām un personisko izmaksu samazināšanas u.c.
No pagastiem vislielākā privātmāju koncentrācija ir Saunas pagastā, kurš ir arī teritoriāli lielākais
novadā, bet vismazāk apdzīvots ir Pelēču pagasts. Pēc pieejamajiem datiem, mājokļu cenas pēdējo
gadu laikā ir paaugstinājušās un ir pieaudzis darījumu skaits, tomēr tirgus cenu līmenis 2017. gadā ir
par 11,05% zemāks nekā nekustamā īpašuma vidējā vērtība.
1.6.3.tabula. Mājokļu skaits Preiļu novadā sadalījumā pa teritoriālajām vienībām.
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Apbūve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas skaits

Privātmājas
skaits

Preiļi
168
662
Preiļu pagasts
11
428
Aizkalnes pagasts
6
326
Pelēču pagasts
5
347
Saunas pagasts
9
460
Datu avots: Preiļu novada pašvaldība, 2017
1.6.4.tabula. Darījumu skaits un cenas vienistabas dzīvokļiem Preiļu novadā 2014.-2015. gadā.
Vienistabu dzīvokļi
Izmantotais darījumu
Vidējā kadastrālā vērtība, Pārdošanas cenu līmenis,
skaits
EUR
EUR
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Preiļu novads
16
19
1986,01
2282,39
1848,33
2030,27
Novada pilsētu
16
19
1986,01
2282,39
1848,33
2030,27
teritorijas kopā
Datu avots: http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/statistika/, 2017
Daudziem Preiļu novada daudzdzīvokļu namiem un publiskām ēkām nav veikti energoefektivitātes
pasākumi. Preiļu siltumapgādes attīstības koncepcijā, analizējot aprēķināto īpatnējo siltumenerģijas
patēriņu apkurei laika periodā 2012.-2014. gadam, ir secināts, ka dzīvojamās ēkas Preiļos ir ar zemu
energoefektivitāti, un apkures īpatnējais patēriņš ievērojami pārsniedz vidējā patēriņa robežu 157.67
kWh/m2, kā arī pieļaujamo enerģijas patēriņa līmeni 200 kWh/m2 gadā (noteikts MK 2010. gada 28.
septembra noteikumos Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo
remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām”) Ar ES līdzfinansējumu (aktivitāte 3.4.4.1.
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi) Preiļos ir veikta 8 ēku renovācija Daugavpils 72, Liepu 28, Liepu 21, Liepu 9, Liepu 24, Saltupes 2, Rēzeknes 32 un Rēzeknes 36. Šajās
ēkās siltumenerģijas patēriņš ir samazinājies vidēji 2 reizes, jo ir veikti kompleksi pasākumi siltuma
zudumu samazināšanai – ārsienu (tai skaitā cokolu un ieejas mezglu) siltināšana, logu nomaiņa, bēniņu
siltināšana, iekšējo apkures sistēmu rekonstrukcija. Mājokļu politika siltumapgādes jomā paredz veidot
daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrības un veikt ēku renovāciju, lai paaugstinātu
energoefektivitāti un izveidotu kvalitatīvu apsaimniekošanas sistēmu.
Preiļu novada pašvaldības izstrādātajā nozares uzlabojuma plānā „Mājoklis Preiļu novadā” ir noteikti
trīs galvenie darbības virzieni:
 apbūves kontrolēta ilgtspējīga pārraudzība;
 apbūves energoefektivitātes veicināšana;
 pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana.
Paredzēts veikt novada apbūves fasāžu auditu, ieviest sistēmisku pieeju apbūves vizuālajam tēlam, lai
nepieļautu nekvalitatīvu un nepārdomātu apbūves attīstību. Pilsētvides attīstībai paredzēts izstrādāt
teritorijas plānojuma koncepciju ainavvides attīstībai – krāsas, gaismas, ielu un ietvju plānojums,
dažādi izmantotie elementi u.c.

Telekomunikācijas
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Fiksētos sakaru pakalpojumus Preiļu novadā nodrošina SIA “Lattelecom”. Mobilos sakarus nodrošina
SIA “Latvijas mobilais telefons”, SIA “Tele2” un SIA “Bite Latvija”. Katram operatoram novada teritorijā
ir savi raidtorņi.

Internets
SIA “Lattelecom” Preiļu pilsētā piedāvā DSL interneta pieslēgumu, ko izmanto daudzdzīvokļu māju un
individuālo māju iedzīvotāji, kā arī juridiskas personas. SIA “Lattelecom” plāno ierīkot Preiļu pilsētā
optisko tīklu, kas pavērs daudz plašākas interneta izmantošanas iespējas un datu pārraides ātrumu,
kvalitāti.
Interneta pieslēgumu Preiļu novadā piedāvā SIA “Latnet”, kuru pārstāv SIA “AXEL”. SIA “Latnet”
nodrošina radio interneta pieslēgumu Preiļu pilsētā un plašā novada teritorijā, kas dod iespēju
izmantot ātrgaitas internetu arī ārpus pilsētas. Izmantojot šo pieslēgumu, ir izveidots vienots tīkls
visām novada domes iestādēm.
Internetu piedāvā arī mobilo sakaru operatori LMT, TELE2, Bite, Lattelecom, bet datu pārraides ātrums
un kvalitāte ir atkarīga no esošā sakaru tīkla pārklājuma konkrētā vietā. Novadā ir 13 publiskās
interneta pieejas punkti ar datortehniku un biroja tehniku, kā arī bezmaksas internetu (Wi-Fi) Preiļu
novada publiskajās ēkās, kas nodrošināts, realizējot vairākus ERAF līdzfinansētos projektus. Tā kā
informācijas tehnoloģijas ātri noveco, tad ir jāparedz to pakāpeniska atjaunošana gan pašvaldības
iestādēs, gan publiskajos interneta punktos. Kā problēma tiek minēta arī informācijas un datu
uzglabāšanas vieta – serveri vai “mākoņošanas” pakalpojumi, jo datu apjoms nemitīgi palielinās.

Televīzija
Visā Preiļu novadā ir pieejama digitālā televīzija bez maksas LTV1, LTV7, LNT, TV3, TV5 un reģionālā
televīzija. Signāls ir uztverams no Daugavpils un Rēzeknes radiotorņiem. Digitālās televīzijas iespējas
piedāvā Lattelecom, IZZI, bet daudzveidīgas televīzijas pieejamību iedzīvotājiem ierobežo viņu iespējas
iegādāties digitālās televīzijas uztveršanas ierīces - dekoderus.
Kopš 2010. gada maija Preiļu novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Latgales televīziju par ziņu
pārraidi reģionālās televīzijas kanālā.

Radio
Preiļu novadā ir dzirdamas praktiski visas nacionālās un reģionālās radio stacijas – Latvijas radio 1,
Latvijas radio 2, SWH, Star FM, Super FM 1 (valsts valodā), ALISE+ (krievu valodā), Latgales radio u.c.

Pasta pakalpojumi
Preiļu novadā darbojas 3 AS “Latvijas Pasts” nodaļas (datu avots – www.pasts.lv ), no tām 1 Preiļos, 1
Pelēčos un 1 Saunas pagasta Prīkuļos. Novada teritorijā izvietotas 7 pasta vēstuļu kastītes. Pasta
nodaļās pieejami dažādas preces un pakalpojumi, t.sk. skaidras un bezskaidras naudas maksājumi,
naudas pārvedumi, pasta sūtījumu nodošana un saņemšana, preču katalogu apkalpošana, pensiju
piegāde uz mājām u.c.

Kapsētas
Preiļu novadā ir 36 kapsētas, no tām 2 Preiļu pilsētā, 9 Preiļu pagastā, 9 Pelēču pagastā, 10 Saunas
pagastā un 6 Aizkalnes pagastā.
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1.6.5.tabula. Kapu saimniecība Preiļu novadā.
Nr.p.k Kapsētas nosaukums
1.
Preiļu pilsētas jaunie kapi
2.
Preiļu pilsētas vecie kapi
3.
Ivdrīšu
4.
Pupāju
5.
Rībuļu
6.
Dzeņu
7.
Šoldru
8.
Moskvinas
9.
Vaivodu
10.
Barišu
11.
Seiļu
12.
Jasmuižas
13.
Bleidenes
14.
Raipoles
15.
Daugaviešu
16.
Gāgu
17.
Aizkalnes
18.
Pelēču kapi
19.
Gornijašu kapi
20.
Novoseļjes kapi
21.
Krasnogorkas kapi
22.
Solkas kapi
23.
Bramaņu kapi
24.
Džeriņu kapi
25.
Vecumu kapi
26.
Anengofas kapi
27.
Prīkuļu kapi
28.
Pauniņu kapi
29.
Lakausku kapi
30.
Aizupiešu kapi
31
Anspoku kapi
32.
Betišķu kapi
33.
Smelteru kapi
34.
Lielo Orīšu kapi
35.
Skuteļu kapi
36.
Jakušu kapi
Datu avots: Preiļu novada pašvaldība, 2017

Pagasts, kurā atrodas
Preiļu pilsēta
Preiļu pilsēta
Preiļu pagasts
Preiļu pagasts
Preiļu pagasts
Preiļu pagasts
Preiļu pagasts
Preiļu pagasts
Preiļu pagasts
Preiļu pagasts
Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Aizkalnes pagasts
Aizkalnes pagasts
Aizkalnes pagasts
Aizkalnes pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Pelēču pagasts
Pelēču pagasts
Pelēču pagasts
Pelēču pagasts
Pelēču pagasts
Pelēču pagasts
Pelēču pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts
Saunas pagasts

Preiļu pilsētas jaunos un vecos kapus apsaimnieko SIA “Preiļu saimnieks”. Pagastos visas kapsētas ir
pašvaldības īpašums. Apbedījumi tiek veikti visās kapsētās, slēgta nav neviena kapsēta. Kapsētām
nepieciešami uzlabojumi žogu atjaunošanā, bīstamo koku nociršanā, pievedceļu sakārtošanā, ūdens
ņemšanas vietas izveidei vai sakārtošanai, atkritumu apsaimniekošanai.

Tehniskās infrastruktūras izvērtējums
Kopumā Preiļu novadā tehnisko infrastruktūru var vērtēt apmierinoši. Preiļos ir sazarots ceļu tīkls,
nodrošināta novada centra pieejamība un sasaiste ar Rīgu, lielākajām Latgales pilsētām Daugavpili un
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Rēzekni, kā arī pagastu centriem. Ceļu blīvums ir pietiekošs, tomēr nav apmierinoša ceļu, ielu tehniskā
kvalitāte. Līdz Preiļiem kā reģionālas nozīmes pakalpojumu centram ir jānodrošina pieejamība pa
asfaltētiem ceļiem. Preiļos ir centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, ūdensapgādei
izmanto 6 artēzisko urbumu pazemes ūdeņus, kas attīrīti atdzelžošanas stacijās. Ūdensapgāde ir
modernizēta un tiek nodrošināta tālvadības sistēma, bet norēķini tiek veikti pēc ūdens skaitītāju
rādījumiem. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ir modernizētas Preiļu pilsētā, Līčos, Smelteros,
Pelēčos, Prīkuļos.
Preiļu pilsētā ir pieejama dabas gāze, kas tiek vērtēts kā iespējamais resurss tālākai ražošanas attīstībai.
Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem
patērētājiem, Preiļu novada apdzīvotajās vietās jāizstrādā detālplānojumi, veicot ielu un autoceļu
projektēšanu un rekonstrukciju, paredzot iespējamo gāzes vada novietojumu. Preiļu novada Aizkalnes,
Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos nav centralizētās gāzes apgādes, iedzīvotāji izmanto gāzes balonus.
Preiļos darbojas 3 katlu mājas, pēdējo gadu laikā ir notikusi siltumenerģijas zudumu samazināšana
Preiļu pilsētas siltumtīklos – aptuveni 90% siltumtrašu ir rekonstruētas, nomainot cauruļvadus kanālos
ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kā arī veicot pāreju no četrcauruļu uz divcauruļu sadales sistēmu.
Preiļu siltumapgādes attīstības koncepcijā 2015. -2025. gadam ir secināts, ka dzīvojamās ēkas Preiļos
ir ar zemu energoefektivitāti, ir nepieciešams veikt energoefektivitātes pasākumus. Koncentrētākā
apbūve ir Preiļu pilsētā, kur ir gan privātmāju, gan daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve, kas rada daudz
komplicētākus jautājumus mājokļu pārvaldībā (komunikācijas, stāvlaukumi, bērnu laukumi, iedzīvotāju
augošās prasības pēc standartizētām ērtībām un personisko izmaksu samazināšanas). Daudzos
mikrorajonu iekšpagalmos nav sakārtota infrastruktūra, pilsētai trūkst kopējā pilsētvides ainavas, tēla
attīstības redzējuma un saistošo noteikumu tā veidošanā.
Ceļu seguma kvalitāte, grants ceļu kvalitāte, ceļa grāvju stāvoklis, apgrūtinātie braukšanas apstākļi
ziemas periodā – šie rādītāji samazina dzīves vides pievilcību ārpus Preiļu pilsētas robežām. Kaut arī
daži ceļu posmi tiek rekonstruēti, tomēr līdzekļu nepietiek, lai visā novada teritorijā uzlabotu ceļu
tehnisko stāvokli.
Galvenās jomas, kurām ir nepieciešamas investīcijas, atbilst teritorijas ilgstspējīgas un viedas attīstības
nodrošināšanai: energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem un publiskām
ēkām, mikrorajonu infrastruktūras rekonstrukcijas plāns un pamatojums, ainavvides attīstība.
Investīcijas ir būtiskas novada ceļu tīkla sakārtošanai, kā arī vairāku siltumapgādes maģistrālo vadu
nomaiņai. Uzņēmēji un iedzīvotāji ceļu infrastruktūras uzlabošanu uzsver kā vienu no galvenajām
novada prioritātēm. Ir jāveic pilsētas ielu atjaunošana, apļveida kustības infrastruktūras un veloceliņu
izbūve. Vietējo autoceļu un pievedceļu sakārtošanā priekšroka jādod autoceļiem, kuri savieno novada
apdzīvotās vietas ar Preiļiem, kā arī lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības
uzņēmumiem.

1.7. Pašvaldības pārvaldes resursi
Pašvaldības struktūra
Sadaļā izmantotie informācijas avoti: www.preili.lv

Preiļu novada pašvaldība darbojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”. Preiļu novada pašvaldības
un Preiļu novada domes darbību nosaka ar Preiļu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumu Nr.5
apstiprinātie Preiļu novada saistošie noteikumi “Preiļu novada pašvaldības nolikums”. Domē ir ievēlēti
15 deputāti, un domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, bet nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas
ārkārtas sēdes. Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja,
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu
komiteja, kuru sēdes notiek vienu reizi mēnesī pirms domes sēdēm, lai izskatītu jautājumus un
sagatavotu tos domes sēdēm.
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Domes administratīvajā struktūrā darbojas 8 pastāvīgās komisijas:
 Zemes komisija;
 Administratīvā komisija;
 Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija;
 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
 Iepirkumu komisija;
 Administratīvo aktu strīdu komisija;
 Vēlēšanu komisija;
 Starpinstitucionālās sadarbības komisija.
Preiļu novada domes izpildinstitūcijā strādā 45 darbinieki, galvenie darba uzdevumi: novada domes
darbam nepieciešamās dokumentācijas, lēmumprojektu, līgumu, projektu pieteikumu sagatavošana,
konsultāciju un pasākumu, kā arī pašvaldības noteikto funkciju nodrošināšana atbilstoši valsts
likumdošanai, domes nolikumam, novada attīstības plānam un citiem dokumentiem. Pašvaldības
pārvaldē ir 7 vienības: Administratīvā daļa; Grāmatvedības daļa; Juridiskā daļa; Attīstības daļa;
Tehniskā daļa; Nekustamo īpašumu daļa; IT centrs.

Novada teritorijā ir 4 domes struktūrvienības Preiļu novada pagastos, kurās strādā 21 darbinieks:
 Preiļu pagasta pārvalde;
 Aizkalnes pagasta pārvalde;
 Pelēču pagasta pārvalde;
 Saunas pagasta pārvalde.
Preiļu novadā pašvaldības funkcijas realizē šādas kapitālsabiedrības: pašvaldības SIA “Preiļu
saimnieks”, SIA „Preiļu slimnīca”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”. Preiļu novada domei SIA „Preiļu Saimnieks” ir 100% kapitāls, SIA „Preiļu slimnīca” – 57%
kapitāls, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” – 5%.
Darbojoties šajās kapitālsabiedrībās Preiļu novada dome var operatīvāk veikt pašvaldības funkcijas un
efektīvāk risināt novada attīstības jautājumus. Preiļu novada pašvaldība kopumā nodrošina 682 darba
vietas (t.sk. uz laiku nodarbinātie).

Sniegtie e-pakalpojumi
Preiļu pašvaldības mājaslapā www.preili.lv tiek regulāri ievietota un atjaunota pārskatāma informācija
par pašvaldības aktualitātēm, e-pakalpojumiem un notikumiem. Sadaļā e-pakalpojumi ir pieejama šāda
informācija:
 PAKALPOJUMI (publicēti noteikumi par publisko pasākumu organizēšanu, tirdzniecību
publiskās vietās un tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās Preiļu novada teritorijā);
 IESNIEGUMI, VEIDLAPAS (ievietoti lejupielādei dokumenti dažādos formātos): standarta
iesniegums, dzīvesvietas deklarēšana, iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu,
skaidrojumi par deklarēšanās procesu u.c. Svarīgi, ka ir pieejams arī iesniegums individuālā
darba reģistrēšanai, kas atvieglo procedūru saimnieciskās darbības uzsākšanai iedzīvotājiem.
Preiļu novada sociālais dienests iedzīvotājiem nodrošina 9 e-pakalpojumus, tai skaitā pieejams
iesniegums par pabalstu un pakalpojumu piešķiršanu. Bāriņtiesa nodrošina 3 e-pakalpojumus,
dzimtsarakstu nodaļai - 4 iesniegumu formas izrakstu un apliecību saņemšanai, kas samazina
pakalpojuma saņemšanas laiku iedzīvotājiem.
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” piedāvā bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Preiļu novada PII un e-pakalpojumu - iesniegumu bērna uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē.
Būvvaldes sadaļā ir apskatāmi nozares likumdošanas akti un būvnoteikumi, bet no e-pakalpojumiem ir
pieejams tikai iesniegums par būves neesamību.
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SIA "Preiļu saimnieks" elektroniski piedāvā 4 iesnieguma veidlapas par tehnisko noteikumu saņemšanu,
lai pievienotos maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, par rēķinu saņemšanu e-pastā.
Iedzīvotāji var iesniegt e-iesniegumu arī par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību un par
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām.
Preiļu novada mājas lapā ir pieejams e-pakalpojums – Webnams, SIA “Preiļu saimnieks” ūdens
skaitītāju rādījumu paziņošanas sistēma uzņēmuma klientu informatīvā sistēma. Reģistrējoties sistēmā,
klienti var paziņot ūdens skaitītāju mērījumus, kā arī apskatīt pēdējās veiktās iemaksas un rēķinu
summas. Pozitīvi, ka ir pievienota arī WEBNams lietošanas instrukcija.
E-pakalpojums - nekustamais īpašums, pakalpojums nodrošina aktuālus datus par nekustamo īpašumu
(t. sk. par objektiem) un/vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.
Preiļu novada pašvaldība aktīvi informē iedzīvotājus par aktualitātēm gan savā mājas lapā www.preili.lv,
gan sociālajos tīklos. Mājas lapā aktuālā informācija ir izvietota pa nozarēm: kultūra, sports, izglītība,
jaunatne, pakalpojumi veselības un sociālajā jomā, konsultācijas un pasākumi uzņēmējdarbībā, NVO
darbība, kā arī svarīgākie novadā plānotie pasākumi.
Sociālajos tīklos ir pieejama jauna un aktuāla informācija no Preiļu novada pašvaldības:
https://www.facebook.com/preili.lv, https://twitter.com/preilunovads. Arī novada iestādes ziņo
par notikumiem sociālajos tīklos, piemēram, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
https://www.facebook.com/pvlmm; Preiļu galvenā bibliotēka - https://www.facebook.com/
preilubiblioteka un https://twitter.com/preilugb; Preiļu novada kultūras centrs https://www.facebook.com/preilukc; Preiļu un Riebiņu novada TIC: https://www.facebook.com/
preiluriebinutic, Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”: https://www.facebook.com/jcentrs4.
Preiļu novadā regulāri tiek izdots pašvaldības ziņu izdevums “Preiļu Novada Vēstis”, kas ir pieejams gan
elektroniski, gan arī domes telpās, bet SIA „Preiļu Saimnieks” izdod “Saimnieka vārdu”.
Mājas lapas www.preili.lv apmeklētāju skaits līdz 2017. gada martam bija 16320511, vidēji mēnesī ap 15 000, facebook Preiļu novads ir 638 sekotāji, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs - 315,
Preiļu Galvenā bibliotēka - 293, Preiļu un Riebiņu novada TIC - 551, Preiļu novada kultūras centrs – 325,
jauniešu centrs “ČETRI” - 398 sekotāji.
Pēc IT un citu nozaru speciālistu domām, kā arī uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas, telekomunikāciju
jomas attīstībai Preiļu novadā nepieciešams:
 IT atbalsta sistēmas izveide, lai nodrošinātu novada IT sistēmu kvalitatīvu funkcionēšanu
(konsultācijas, palīdzība);
 skolu datortehnikas un datortīklu atjaunošana, uzlabošana;
 jauna portāla www.preili.lv izveide, e-pakalpojumu ieviešana un uzlabošana;
 atbalsts interneta pakalpojumu pieejamības uzlabošanu novada teritorijā;
 pilsētas tēla konceptuāla un pārdomāta atpazīstamības veidošana virtuālajā vidē un sociālajos
tīklos;
 bezvadu interneta pieejamība Preiļu pilsētā jebkurā vietā un laikā.

Pagastu pārvaldēs pieejamie pakalpojumi
Pagastu pārvaldes ir Preiļu novada domes struktūrvienības Aizkalnes, Pelēcu, Preiļu un Saunas
pagastos, kas nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pagastu teritoriju iedzīvotājiem.
Pagasta pārvaldes funkcijas ir sniegt informāciju par novada domes un pagasta pārvaldes kompetencē
esošiem jautājumiem:
 nodrošināt informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām un pagasta pārvaldes teritorijā
esošajām pašvaldības iestādēm;
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organizēt pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas
apsaimniekošanu;
 atbilstoši likuma “Par arhīviem” prasībām, uzkrāt un saglabāt pagasta pārvaldes dokumentus
līdz to nodošanai domes atbildīgajam darbiniekam par arhīva dokumentu kārtošanu.
Pagasta pārvalde sniedz iedzīvotājiem šādus pakalpojumus:
 izsniedz pašvaldības kompetencē esošas izziņas;
 pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai,
kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem;
 nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas;
 pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no pagastā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā
reģistrētajām juridiskajām personām;
 nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem.
Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem pieejami sociālā darbinieka, Bāriņtiesas locekļa, lauku attīstības
konsultanta pakalpojumi. Kaut arī pagasta pārvalžu uzturēšana no izmaksu efektivitātes viedokļa ir
diskutējama, tomēr pakalpojuma pieejamība iespējami tuvāk cilvēku dzīvesvietai uzlabo lauku
teritoriju dzīves apstākļu kvalitāti un pozitīvi ietekmē vēlmi nemainīt dzīvesvietu.

Valsts iestādes Preiļos
Valsts iestāžu skaits pēdējos gados Preiļu pilsētā samazinājies, jo daudzas iestādes savu darbību turpina
tikai Latgales lielākajās pilsētās – Rēzeknē un Daugavpilī, un Preiļos 2017.gadā ir 20 valsts iestādes.
1.7.1.tabula. Valsts iestādes Preiļu novadā.
1.
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa
2.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes nodaļas Preiļu klientu apkalpošanas punkts
3.
VA/S "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Preiļu nodaļa
4.
SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" Latgales Lauku konsultāciju biroja filiāle Preiļos
5.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa
6.
Nodarbinātības Valsts aģentūra, Preiļu filiāle
7.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknis
8.
Centrālās statistikas pārvaldes Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
9.
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Preiļu birojs
10. CSDD Preiļu nodaļa
11. Zemessardzes 35.nodrošinājuma bataljons
12. Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes Preiļu filiāle
13. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģionālās brigādes Preiļu daļa
14. Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde
15. Latgales tiesas apgabala Preiļu rajona prokuratūra
16. Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Preiļu nodaļa
17. Preiļu zemesgrāmatu nodaļa
18. VA Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Preiļu nodaļa
19. Zvērināti tiesu izpildītāji Ingars Osipovs, Alīna Kuprijanova, Ineta Podiņa
20. Latgales reģionālās valsts darba inspekcijas Preiļu birojs
21. Latgales tiesu apgabala Preiļu rajona tiesa
22. Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālā struktūrvienība
23. Valsts augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālā nodaļa

Datu avots: Preiļu novada pašvaldības mājaslapa http://www.preili.lv/page/504, 2017

Teritorijas plānošana un sadarbība
Preiļu novada pašvaldība ir dalībniece vairākās biedrībās: Latvijas Pašvaldību savienība; Latgales
Reģiona attīstības aģentūra; Latvijas atkritumu apsaimniekošanas asociācija; Bāriņtiesu asociācija;
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Lauku bibliotēku atbalsta biedrība; Preiļu rajona partnerība; Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija;
Tūrisma asociācija; Sporta skolu direktoru padome; Reģionālo attīstības centru apvienība; Latvijas piļu
un muižu asociācija.
Viena no aktīvākajām ir biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””, kurā Preiļu novada dome iestājās 2005.
gadā, un tā apvieno pašvaldības no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioniem.
Darbs biedrībās palīdz pašvaldībai efektīvāk pildīt noteiktās funkcijas, bet dalība valsts un reģionālajās
organizācijās paaugstina pašvaldības kapacitāti, dodot iespēju piedalīties dažādos projektos, kā arī
paaugstina darbinieku kompetences projektu vadībā, finanšu piesaistē, mārketingā.
Preiļu novada pašvaldībai ir vairāki starptautiskās sadarbības līgumi ar pašvaldībām Lietuvā, Baltkrievijā,
Azerbaidžānā, Īrijā un Moldovā.
Līgums ar Utenas pašvaldību (Lietuvas Republikā) ir noslēgts 1997. gada 10. decembrī (starp Preiļu
pilsētas domi un Utenas pašvaldību). Līgums paredz sadarbību pieredzes un zināšanu apmaiņā
veselības un sociālās aprūpes jomās, demokrātijas, uzņēmējdarbības, rūpniecības, tirdzniecības,
lauksaimniecības, loģistikas un plānošanas attīstīšanu, kultūras, zinātnes, vides aizsardzības, tūrisma
un sporta, siltumapgādes un atkritumu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu uzlabošanā.
Sadarbība ir būtiska arī projektu sagatavošanai pārrobežu programmās Latvija – Lietuva un LatvijaLietuva-Baltkrievija.
2011. gada 24. janvārī Preiļos ir noslēgts sadarbības līgums ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas
apgabala Glubokoje rajona padomi. Līgums paredz sadarbību ekonomikā, vietējās pārvaldes, veselības
aizsardzības, lauksaimniecības, kultūras un izglītības jomās, sportā un tūrismā. Sadarbība ir būtiska
kopēju pārrobežas projektu īstenošanā, kultūras dienu, uzņēmējdarbības, izstāžu un pasākumu
organizēšanai.
2012. gada 14. septembrī Preiļos ir noslēgts sadarbības līgums ar Sahilas pašvaldību Azerbaidžānas
Republikā, kas paredz pieredzes apmaiņu, iespējas kopīgiem projektiem vietējās ekonomikas
uzlabošanai, sociālo jautājumu risināšanai, pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem, kā arī organizēt
kopīgus kultūras pasākumus.
Pēdējo gadu laiku Preiļu novada pašvaldība un tās iestādes ir izstrādājušas dažādu nozaru attīstības un
plānošanas dokumentus, kuri joprojām ir aktuāli:
 Mārketinga stratēģijā pašvaldības pakalpojumu ieviešanai 2016. -2019. gadam paredzēts, ka
katrai no mērķgrupām „iedzīvotāji”, „uzņēmēji”, „apmeklētāji – tūristi” tiks ieviests jauns
pakalpojums, ar iespēju turpmāk paplašināt realizējamās aktivitātes, pakalpojumus, kā arī
paaugstināt pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas kapacitāti attiecībā uz noteiktām
fokusgrupām, rīcībām vai citām aktivitātēm, ar kurām papildināma stratēģija darba procesā.
 Preiļu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijā 2015. – 2025. gadam izvērtētas
centralizētās siltumapgādes esošās zonas paplašināšanas iespējas, analizēti pieslēgumi,
piemēram, jaunbūvējamam graudu kaltes kompleksam Riebiņu pagastā, Riebiņu pagasta
centram, Līču administratīvo ēkai, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", veikti hidrauliskie
aprēķini cauruļvadu diametru noteikšanai. Dots iespēju izvērtējums katlumāju skaita
samazināšanai un vienotas/ sacilpotas centralizētas siltumapgādes sistēmas izveidei un tās
zonējumam, kā arī iespēju izvērtējums SIA “Preiļu saimniekam” pārdot vai iepirkt
siltumenerģiju un siltuma ražošanas un pārvaldes/ sadales atdalīšanai. Dokumentā veiktos
aprēķinus var izmantot, plānojot ēku energoefektivitātes pasākumus.
 „Mājoklis Preiļu novadā” - nozares uzlabojuma plāna 2015.-2018. gadam mērķis ir ieviest
uzlabojumus Preiļu novadā mājokļu nozarē, pārņemot citu pašvaldību labās prakses piemērus,
veicināt sistēmisku nepilnību novēršanu efektivitātes paaugstināšanai, palielināt iesaistīto
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personu loku mājokļu politikas veidošanai nākotnē, bastoties uz sadarbību ar citām
pašvaldībām.

Sabiedrības drošība
Preiļu novada pašvaldības policija ir Preiļu novada domes izveidota iestāde, kuras galvenais uzdevums
ir sabiedriskās kārtības uzturēšana Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policijas
pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts
intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Preiļu novada pašvaldības
policija sadarbojas ar Valsts policiju, un tajā strādā 4 darbinieki. Noziedzīgo nodarījumu skaits novadā
2016. gadā bija palielinājies par 34%, salīdzinot ar 2015. gadu, tomēr tas bija gandrīz 3 reizes mazāks
nekā 2013. gadā.
Preiļu novada pašvaldības policija sadarbojas arī ar pašvaldības iestādēm - Labklājības pārvaldi,
Bāriņtiesu un SIA ,,Preiļu saimnieks’’, kā arī valsts institūcijām - Probācijas dienestu, Valsts ieņēmumu
dienestu, Valsts darba inspekciju, bet novada izglītības iestādēs tā regulāri veic preventīvos pasākumus.
Pēdējos gados tiek sastādīti vairāk kā 330 protokoli gadā, lielākais skaits ir bijis 2014. gadā – virs 740.

1.7.1.attēls. Noziedzīgo nodarījumu skaits Latgales reģionā un Preiļu novadā 2012.-2015. gadā.
Datu avots: CSP, 2016

Preiļu novada pašvaldības policijai nepieciešama telpu rekonstrukcija funkciju nodrošināšanai,
datorsistēmu atjaunošana, operatīvā transporta aprīkošana ar videonovērošanas kamerām un
datortehniku, kā arī jauna transportlīdzekļa iegāde.
Pašvaldības policijas galvenie darbības virzieni:
 Preiļu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un
sodīšana par šo noteikumu neievērošanu;
 izsaukumu apkalpošana, strādājot maiņu režīmā;
 fizisko un juridisko personu iesniegumu un sūdzību izskatīšana, saņemto izsaukumu
koordinēšana ar Valsts policiju, lai operatīvi reaģētu uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem;
 patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Preiļu novadā, sabiedriskās kārtības
nodrošināšana piketu, mītiņu, sporta un atpūtas pasākumu laikā;
 nelegālās alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un tirdzniecības pārtraukšana;
 patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana;
 vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās;
 bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm sadarbībā ar Preiļu novada Bāriņtiesu;
 palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām;
 sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu;
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personu piespiedu atvešana pēc tiesas vai prokuratūras lēmuma;
noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai
aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā;
notiesāto personu uzraudzība un kontrole;
transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;
Valsts valodas likuma ievērošanas kontrole u.c.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības,
glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības
un civilās aizsardzības prasību ievērošanu. Dienests ir LR Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts
pārvaldes iestāde, kura sastāv no centrālā aparāta, kā arī patstāvīgajām un teritoriālajām
struktūrvienībām. Viena no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Teritoriālajām
struktūrvienībām ir Latgales reģiona brigāde, bet Preiļos atrodas reģiona Preiļu nodaļa.

Pašvaldības budžets
Valsts Reģionālās attīstības aģentūra ir izstrādājusi Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM) palīginstrumentu reģionālās attīstības monitoringam un lēmumu pieņemšanas atbalstam, lai
atvieglotu pašvaldībām teritorijas attīstības tendenču izvērtēšanu, kā arī attīstības programmu
sagatavošanu un uzraudzību. Preiļu novada budžetu apstiprina katra gada sākumā (parasti janvārī)
Preiļu novada domes sēdē, bet gada laikā pamatbudžetā tiek veikti grozījumi, mainot - galvenokārt
palielinot ieņēmumus un izdevumus atkarībā no saņemtajiem papildus līdzekļiem, un līdzīga situācija
var būt arī ar speciālo budžetu. Pašvaldības budžeta analīze ir viens no novada attīstības rādītājiem.
1.7.2.tabula. Pašvaldības budžets 2013.-2015. gadā, EUR
2013
10 644 579
10 848 349

2014
10 844 635
13 038 669

2015
9 479 505
10 437 021

Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi
Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi
Pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu
0
0
0
izlīdzināšanas fondā
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
1 270 979
1 250 651
1 241 813
fonda
Datu avots: VARAM, 2016
Preiļu novada pašvaldība neiemaksā līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, bet katru gadu
saņem dotāciju vairāk kā 1,2 milj. EUR apmērā. Saskaņā ar RAIM aprēķinu Preiļu novadā nodokļu
ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2015. gadā palielinās par 1,44 %, straujākais IIN ieņēmumu palielinājums ir
bijis 2014. gadā jeb 7,89%, salīdzinot ar iepriekšējo 2013. gadu.
1.7.3. tabula. Pašvaldības budžeta IIN un NĪN ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2013.-2015.gadā, EUR, RAIM
aprēķini)
2013
2014
2015
Pašvaldības budžeta IIN ieņēmumi uz 1
361,04
391,93
397,64
iedzīvotāju
Pašvaldības budžeta NĪN ieņēmumi uz 1
25,48
28,22
32,78
iedzīvotāju
Datu avots: VARAM, 2016
Preiļu novada domes 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns bija izpildīts 99,19% apmērā (9 479 505 EUR),
bet izdevumu plāns – 95,15% apmērā (8 913 559 EUR). Tika veikta aizdevumu atmaksa 1 064 403 EUR un

ieguldījumi pamatkapitālā 136 980 EUR.
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Maksas
pakalpojumi un
citi pašu
ieņēmumi; 3,59

Ieņēmumi %

Nenodokļu
ieņēmumi; 0,61

Ārvalstu
finanšu
palīdzība; 0,34

Transfertimērķdotācijas,
ES finansētie
projekti,
norēķini ar
citām
pašvaldībām;
46,52

Nodokļu
ieņēmumi;
48,95

1.7.2.attēls. Preiļu novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumi.
Datu avots: Valsts kase, novada pašvaldības gada pārskati, 2016

2015. gadā pamatbudžetā ieņēmumos bija:
 nodokļu ieņēmumi 4 640 073 EUR jeb 48,95% no kopējiem ieņēmumiem, kas veidoja vislielāko
īpatsvaru;
 nenodokļu ieņēmumi 57 712 EUR jeb 0,91% no kopējiem ieņēmumiem;
 transfertu ieņēmumi 4 441 590 EUR jeb 46,85% no kopējiem ieņēmumiem, tajā skaitā ārvalstu
finanšu palīdzība 31 849 EUR;
 maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 340 205 EUR jeb 3,59 % no kopējiem ieņēmumiem.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai bija 227 569 EUR jeb 2,40%.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 1 241 813 EUR jeb 13,10%.
Preiļu novada dome pašvaldības attīstību īsteno, piesaistot arī aizdevumus no Valsts kases - saskaņā ar
Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles pārraudzības padomes lēmumu 2015. gadā tika piešķirts
ilgtermiņa aizdevums projektam “Preiļu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma
energoefektivitātes uzlabošana”.

Izdevumi %
Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana;
11,61

Sociālā aizsardzība;
8,17

Sabiedriskā kārtība
un bāriņtiesa; 1,24
Veselība; 0,09

Izglītība; 48,26

Aizdevumu un
procentu atmaksa,
ieguldījumi
pamatkapitālā;
9,42 Atpūta, kultūra un
reliģija; 8,65
Ekonomiskā
darbība; 1,79

Vispārējie valdības
dienesti; 10,77

1.7.3.attēls. Preiļu novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumi.
Datu avots: Valsts kase, novada pašvaldības gada pārskati, 2016
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Kā visām Latgales reģiona pašvaldībām, tā arī Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūrā
vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai – 4 749 033 EUR jeb 48,26% no
kopējiem izdevumiem, 1 060 240 EUR jeb 10,77% tika tērēti vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 1 142 604 EUR jeb 11,61%
no pamatbudžeta izdevumiem.

2011
LVL
Ieņēmumi milj. 6106407

2012
LVL
6316860

2013
LVL
7481052

2014
EUR
10844635

2015
EUR
9479505

Izdevumi milj.

6097246

7446903

12795831

8913558

6811519

1.7.4.attēls. Preiļu novada pašvaldības pamatbudžets 2011.–2015. gadā.
Datu avots: Valsts kase, novada pašvaldības gada pārskati, 2016

Preiļu novada dome 2015. gadā sociālajai nodrošināšanai izlietoja 851 339 EUR jeb 9.51% no kopējiem
izdevumiem. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 2015.gadā tika izlietoti 78 221 EUR,
bet dzīvokļu pabalstiem - 48 823 EUR. Algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistītajām personām tika
izmaksāta stipendija 35 168 EUR. No 2016. gada ar sociālo jautājumu risināšanu nodarbojas Preiļu
novada domes Labklājības pārvalde, kuras pārziņā ir pakalpojumu centrs “Līči”, pansionāts „Preiļi”,
Dienas centrs, Krīzes centrs un arī Aprūpes mājās birojs. Savu iespēju robežās pašvaldība katru gadu
izmaksā dažādām iedzīvotāju kategorijām pabalstus un sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem
ārkārtas situācijās.
Brīvajam laikam, kultūrai, sportam un reliģijai 2015. gadā tika izlietoti EUR 851 339 jeb 9,02% no
kopējiem budžeta izdevumiem.
Speciālā budžeta ieņēmumos vislielākais apjoms 2015. gadā bija no mērķdotācijas autoceļu un ielu
uzturēšanai - 273 622 EUR jeb 63,35 % no kopējiem ieņēmumiem.

Pašvaldības budžeta kapacitāte
Reģionālās attīstības likuma 14.panta 6.punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību
valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.
Lai noteiktu katras pašvaldības valsts budžeta dotācijas īpatsvaru ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
līdzfinansēto projektu īstenošanai, katru gadu tiek aprēķināts pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs
saskaņā ar 2015. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” aprēķina
metodiku un Nacionālā publiskā finansējuma sadalījuma proporcijām valsts budžeta dotācijas
saņemšanai. Šis rādītājs raksturo salīdzinošu pašvaldības finanšu kapacitāti, un aprēķina pēc Finanšu
ministrijas apkopotiem datiem par vērtētiem ieņēmumiem uz vienu pašvaldības iedzīvotāju (pirms
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pašvaldību finanšu izlīdzināšanas) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem par iedzīvotāju
skaitu uz iepriekšējā kalendārā gada 1. janvāri.

vērtība
Standartizētā
2016. gadā

VBD likmes 2016. gadā

2016
4 637 071 10 692
434
-210
44 273
2017
5 049 828 10 497
481
- 211
44 564
Datu avots: http://www.vraa.gov.lv/lv/publikacijas/pbkr/, 2017

Svērtais novirzes
kvadrāts

Novirzes kvadrāts

vidējā
Novirze
no
aritmētiskā

Vērtētie
ieņēmumi
pašvaldībām
uz
1
iedzīvotāju 2015. gadā,
EUR

Pastāvīgo iedzīvotāju
skaits 2015.gadā

Vērtētie ieņēmumi (IIN
un NĪN) pašvaldībām
2016. gadā, EUR

Preiļu novads

1.7.3.tabula. Preiļu novada pašvaldības budžeta kapacitātes rādītājs 2016.-2017. gadā.

473 369 074
467 791 201

-0.9982
-0.9560

25%
25%

1.7.3. tabulā ir redzams, ka lielākie Preiļu novada pašvaldības nodokļu ieņēmumi tiek prognozēti no IIN
un NĪN maksājumiem. Tas ir saistīts ar minimālās algas paaugstināšanu 2017. gadā un arī zemju
kadastrālās vērtības paaugstināšanos. Ņemot vērā to, ka novadā ir attīstīta lauksamniecības nozare,
var prognozēt, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiks savlaicīgi nomaksāts pašvaldības budžeta
ieņēmumos, tomēr daudziem mazākiem zemju īpašniekiem un privātpersonām nodokļu slogs var
jūtami palielināties.
Lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, pašvaldībām parasti nepietiek budžeta līdzekļu, tāpēc
jāplāno aizņēmumi, kurus ir tiesības ņemt tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajā kopējā
pieļaujamā palielinājuma apjomā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā5. Pašvaldībām 2017. gadā ir
tiesības ņemt aizņēmumus:
 ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā
kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu
šo projektu īstenošanai;
 emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai;
 izglītības iestāžu investīciju projektiem;
 sociālo programmu investīciju projektiem;
 pašvaldības katlu māju (ar jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju
projektiem;
 investīcijām ārkārtas (avārijas) seku nekavējošai novēršanai;
 kurināmā iegādei;
 pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei (maksimālais
aizņēmuma atmaksas termiņš ir 7 gadi);
 pirmpirkuma tiesību izmantošanai;
 investīciju veikšanai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos.
Pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu īstenošanai:
 250 000 EUR apmērā republikas pilsētu pašvaldībām un reģionālās nozīmes attīstības centra
pašvaldībām (21 novadu pašvaldībai);
 ceļu, un to kompleksa investīciju projektiem, tajā skaitā šo projektu ietvaros paredzēto
siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei.

5

2008. gada 25.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.196 par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem.
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Pašvaldības budžeta faktiskais ieguldījums (līdzfinansējums) nedrīkst būt mazāks par 25% no kopējām
pašvaldības izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs ne lielāks par 75% no kopējām pašvaldības
izmaksām. 2017. gadā ir arī jauni mērķi:
 investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei (maksimālais aizņēmuma
atmaksas termiņš ir 5 gadi);
 kultūras iestāžu investīciju projektiem, kuros pašvaldības budžeta faktiskais ieguldījums
(līdzfinansējums) 2017. gadā nav mazāks par 40% no kopējām pašvaldības izmaksām un
nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 60% no kopējām pašvaldības izmaksām.

Pašvaldības pārvaldes resursu izvērtējums
Lai virzītos uz viedu attīstību, viens no būtiskiem faktoriem ir pārvaldes resursu kvantitatīvais un
kvalitatīvais sastāvs, kas nodrošina pašvaldības funkciju realizēšanu. Tāpēc liela nozīme ir gan
pašvaldības deputātu, gan arī izpildinstitūciju un iestāžu atbildīgo amatpersonu un speciālistu
kvalifikācijai, motivācijai un ieinteresētībai strādāt, ko, savukārt, veido gan izpratne par kopējiem
mērķiem un uzdevumiem, gan arī savstarpējā komunikācija un atmosfēra konkrētā darba kolektīvā.
Pašvaldības pārvalde kopumā var gan veicināt, gan arī kavēt konkrētas teritorijas attīstību, pieņemot
lēmumus, realizējot vienu vai otru projektu, pasākumu u.tml.
Preiļu novada domē ir ievēlēti 15 deputāti, kas darbojas 3 komitejās, kā arī izveidotas 8 pastāvīgās
komisijas. Novada domes izpildinstitūcijas galvenie uzdevumi ir novada domes darbam nepieciešamās
dokumentācijas, lēmumprojektu, līgumu, projektu pieteikumu sagatavošana, konsultāciju un
pasākumu nodrošināšana atbilstoši tās nolikumam, novada attīstības plānam, likumdošanas izmaiņām,
kā arī pašvaldības noteikto funkciju nodrošināšana. Novada teritorijā ir 4 domes struktūrvienības –
pagastu pārvaldes Preiļu, Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos. Preiļu novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA “Preiļu saimnieks”, SIA „Preiļu slimnīca”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” palīdz efektīvāk veikt pašvaldības funkcijas un risināt
attīstības jautājumus. Pašvaldība ievieš e-pakalpojumus, ir aktīva komunikācija ar sabiedrību mājas
lapā, sociālajos tīklos, drukātajos izdevumos “Preiļu Novada Vēstis” un „Saimnieka Vārds”. Pašvaldībai
ir vairāki starptautiskie sadarbības partneri – ārvalstu pašvaldības, tā aktīvi darbojas biedrībās.
Pašvaldība neiemaksā līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet gan saņem no tā dotāciju.
Pašvaldības teritorijas sniedzamo pakalpojumu attīstība pamatojas uz budžetu, ES finansētajiem
projektiem un Valsts kases aizdevumiem - kopējais aizņēmumu skaits ap 40, tai skaitā viens no
apjomīgākajiem – izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai. Pēdējos trijos gados (2013.2015.) pašvaldības plānotie finanšu līdzekļi attīstības projektiem ir aptuveni 250 - 360 tūkstoši EUR
gadā.
Attīstības programmas darbības laikā 7 gados (2018.-2024.) kopējā summa plānota ap 2,52 milj. EUR,
ko varēs izmantot aizdevumu apmaksai, līdzfinansējumam prioritārajiem attīstības projektiem, kā arī
rezerves finansējuma veidošanai pašvaldības pieaugošo funkciju izpildei – pansionāta pakalpojumu
attīstībai un telpu rekonstrukcijai, valdības neprognozējamo finansējuma pienākumu un saistību
uzticēšanu pašvaldībai (piemaksas pedagogu algām, minimālās algas paaugstināšana, iespējamā valsts
ceļu pārņemšana pašvaldību īpašumā ar visām finanšu saistībām u.tml.). Kā pozitīvu momentu var
minēt faktu, ka Preiļu novada pašvaldībai ir iespēja palielināt aizņēmumu slieksni no 2015.gadā
esošajiem 8% līdz 10% attīstības projektiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām prioritātēm.
Ja Latvijā tiks īstenots valsts un pašvaldību sadarbības teritoriju modelis noteiktās robežās ap attīstības
centriem, tad var prognozēt, ka Preiļu novadam finansējumā nebūs ieguvums no lauku novadu
pievienošanas, budžets nepalielināsies, un attīstībai brīvi līdzekļi neparādīsies, izņemot gadījumus, kad
valsts var piešķirt līdzekļus sadarbības teritoriju izveidei.
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1.8. Uzņēmējdarbības vide
Uzņēmējdarbības aktivitāte
Analizējot uzņēmumu likvidēšanas un reģistrēšanas dinamiku Preiļu novadā pēc Lursoft datiem, var
secināt, ka, laika periodā no 2012. līdz 2016. gadam ir reģistrēti 106 uzņēmumi, bet likvidēti 109.
Uzņēmumu likvidāciju galvenokārt var izskaidrot ar biznesa vides sakārtošanu, veicot kontroles un
likvidācijas procesu neaktīvajiem uzņēmumiem.
1.8.1.tabula. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Preiļu novadā.
2012
2013
2014
2015
2016
Reģ.
Likv. Reģ. Likv. Reģ. Likv. Reģ. Likv. Reģ. Likv.
Komercreģistrs
27
5
13
5
23
11
19
17
8
24
Uzņēmumu reģistrs
9
7
0
4
0
8
4
10
3
18
KOPĀ
36
12
13
9
23
19
23
27
11
42
Datu avots: Lursoft, 2017

Kopā
Reģ. Likv.
90

62

16
106

47
109

2016. gadā Preiļu novadā reģistrēti 11 jauni uzņēmumi, kuri pārstāv mežizstrādi, lauksaimniecību,
mazumtirdzniecību, izmitināšanas un viesnīcu pakalpojumus, personāla atlasi, ēku un ražošanas
objektu tīrīšanas darbības, būvniecību, automobiļu apkopi un remontu.

1.8.2.tabula. Uzņēmumu reģistrēšanas dinamika Preiļu novadā 2012.-2016. gadā.
2012 2013
2014
2015 2016
Uzņēmumi kopā, t.sk.
36
13
23
23
11
Zemnieku saimniecība (ZS)
9
0
0
4
3
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
22
12
21
15
7
Individuālais komersants (IK)
5
1
2
4
1
Organizācijas
12
5
4
5
5
KOPĀ
48
18
27
28
16
Datu avots: Lursoft, 2017

KOPĀ
106
16
77
13
31
137

Visvairāk tiek reģistrētas SIA un individuālie komersanti, un, līdzīgi kā visā valstī, visvairāk uzņēmumu
reģistrējas mazumtirdzniecībā, autoservisu pakalpojumos, kokapstrādē, ēdināšanas un
skaistumkopšanas pakalpojumos u.c.
Atbilstoši CSP klasifikācijai, tirgus sektorā statistikas vienības ir pašnodarbinātās personas, individuālie
komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības. Ekonomiski aktīvās statistikas
vienības ir tās, kas pārskata periodā veic saimniecisko darbību, un ietekmē nacionālo kopproduktu.
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1.8.1.attēls. Aktīvo uzņēmumu skaits Preiļu novadā. Datu avots: CSP, 2016
Preiļu novadā 2016. gadā aktīvi bija 679 uzņēmumi un 98 organizācijas, kuru skaits, salīdzinot ar 2015.
gadu, bija samazinājies par 36 uzņēmumiem, un kopumā var secināt, ka uzņēmumu veidošanās
aktivitāte pēdējo gadu laikā diemžēl samazinās. Kā netiešu rādītāju uzņēmējdarbības aktivitātei
iespējams izmantot aprēķinus par uzņēmumu skaitu uz 1 000 iedzīvotājiem.

2013
77

2014
82

2015
86

Latgales reģions

62

66

68

Preiļu novads

87

94

97

Latvija

1.8.2.attēls. Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem.
Datu avots: CSP, 2016
Pēc CSP datiem par uzņēmējdarbības aktivitāti 2015. gadā, Latvijā vidēji bija 86 uzņēmumi uz 1 000
iedzīvotājiem, un pēdējo piecu gadu laikā šis rādītājs uzrādījis pozitīva pieauguma tendenci. Preiļu
novadā kopējais еkonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem bija
97, kas bija augstāks nekā vidēji Latgales reģionā (68) un valstī. Tomēr jāatzīst, ka daļēji šī rādītāja
pieaugumu iespējams skaidrot ar faktu, ka samazinājies iedzīvotāju skaits.
Sadalījumā pa darbības veidiem un nozarēm visplašāk pārstāvētā nozare Preiļu novadā bija
lauksaimniecība - 44%, pakalpojumu sfērā darbojās 33% uzņēmumu (tai skaitā arī būvniecība),
tirdzniecībā – 17% uzņēmumu, bet ražojošie (ne lauksaimniecības) uzņēmumi bija 6% no kopējā
uzņēmumu skaita.
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Ražošana; 6%
Tirdzniecība;
17%
Lauksaimniecība;
44%

Citi
pakalpojumi;
[VĒRTĪBA]

1.8.3.attēls. Tautsaimniecības darbības veidu un nozaru īpatsvars Preiļu novadā.
Datu avots: Lursoft, 2016
Preiļu novadā sekmīgi attīstās lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde, vieglā rūpniecība trikotāžas izstrādājumu un tekstilizstrādājumu ražošana, kravu pārvadājumi, kokapstrāde, gaļas
pārstrāde, tūrisma nozare, kā arī dažādu pakalpojumu sniegšana un pārtikas preču un apģērbu
mazumtirdzniecība.

1.8.3.tabula. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu un to pārstāvētās nozares Preiļu novadā.
Uzņēmums
Galvenais darbības veids
A/S „Preiļu siers”
Piena pārstrāde un siera ražošana
SIA „VEGA P”
Degvielas mazumtirdzniecība uzpildes stacijās
SIA „ATVARS P”
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu
vairumtirdzniecība, kravu pārvadājumi pa autoceļiem
SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” Ūdenssaimniecības, notekūdeņu un atkritumu
apsaimniekošana
SIA „Zolva”
Mazumtirdzniecība veikalos, izmitināšana viesu mājās un cita veida
apmešanās vietās
SIA „PRIMO food”
Mazumtirdzniecība veikalos
SIA „Preiļu slimnīca”
Slimnīcu darbība
SIA „Preiļu siltums”
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana, elektroenerģijas
ražošana
SIA „TU LAUKI”
Mazumtirdzniecība veikalos
SIA „TRANS SN”
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
„AGROLATGALE
PLUS Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu
„SIA
vairumtirdzniecība
Datu avots: Lursoft, 2017
AS “Preiļu siers” ir lielākais darba devējs novadā, kā arī viens no lielākajiem piena pārstrādes
uzņēmumiem Latvijā, kas nodarbina līdz 300 strādājošie. Otrs lielākais darba devējs ir Dānijas - Latvijas
uzņēmums, trikotāžas izstrādājumu ražotājs - SIA „VS Teks”, bet trešais - virsdrēbju ražotājs SIA „Firma
JATA” – abi uzņēmumi nodarbina ap 130 strādājošo. 2016. gadā viens no straujāk augošajiem
uzņēmumiem ir SIA „Energy Manco Latgale”, kurš nodarbojas ar iekuru skalu ražošanu un produkciju
eksportē.
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Pēc uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoma Latgales reģionā 2017. gada februārī SIA „Lursoft”
datu bāzē ir atrodami 615 Preiļu novadā reģistrēti un nelikvidēti uzņēmumi ar reģistrētā pamatkapitāla
apjomu 17,19 milj. EUR (1.8.4. tabula).

1.8.4.tabula. Lielākie uzņēmumi un to apgrozījums 2016.gadā.
N.p.k.

Uzņēmums

Apgrozījums,
EUR

salīdzinot ar
2015

salīdzinot ar
2014

salīdzinot ar
2013

1

Preiļu siers, AS

57 751 754

-7%

15%

20%

2

PREIĻU SAIMNIEKS, SIA

3 327 823

-2%

-1%

-6%

3

VEGA P, SIA

2 824 337

-15%

-34%

-32%

4

Zolva, SIA

2 651 882

0%

-1%

-9%

5

PRIMO food, SIA

2 360 284

2%

-1%

-1%

6

AGROLATGALE PLUS, SIA

2 182 657

23%

55%

45%

7

Preiļu slimnīca, SIA

2 032 107

-1%

-6%

-1%

8

ATVARS P, SIA

1 718 187

-54%

-57%

-41%

9

TRANS SN, SIA

1 663 502

6%

-4%

2%

10

RENEM, SIA

1 620 935

23%

nav datu

nav datu

11

TU LAUKI, SIA

1 615 604

-2%

-9%

-15%

12

MANCO
LATGALE, SIA

1 604 109

73%

2,52 reizes

3,58 reizes

13

AGRO ZVAIGZNĪTES, SIA

1 460 452

2,46 reizes

2,42 reizes

2,27 reizes

14

Preiļu siltums, SIA

1 415 514

-10%

-21%

5%

15

VS TEKS

1 341 353

2,98 reizes

3%

-7%

16

KONTAKTS-PREIĻI, SIA

1 087 201

-15%

-10%

7%

17

Agrofirma "Turība", SIA

1 049 562

-5%

11%

3%

18

Celmeņi ASK, SIA

1 026 484

2%

-1%

15%

19

LINDSTELL, SIA

1 006 781

-12%

-7%

-17%

20

Dija P, SIA

928 270

0%

-5%

-5%

865 083

-12%

2%

2%

ENERGY

21 LUDZENIEKI, SIA
Datu avots: Lursoft, 2016

Salīdzinot Preiļu novadu ar citiem Latgales reģiona novadiem, var secināt, ka Preiļu novads ir 6. vietā
pēc aktīvo biznesa struktūru skaita. Salīdzinot ar visiem Latgales novadiem, Preiļu novadam ir 5.
lielākais vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms – vairāk kā 25 000 EUR un arī 5.
lielākais reģistrētais uzņēmumu pamatkapitāls – gandrīz 17,2 milj. EUR.
1.8.5.tabula. Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latgales reģiona novados.
Vidējais viena uzņēmuma
Reģistrētais
Uzņēmumu skaits
reģistrētā pamatkapitāla
pamatkapitāls, EUR
apjoms, EUR
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Līvānu novads
Krāslavas novads
Ludzas novads

833
700
615

33 399 256,21
22 743 427,75
20 448 999,95

40 095,15
32 490,61
33 250,41

Rēzeknes novads

1 713

19 067 197,57

11 130,88

Preiļu novads
Daugavpils novads

679
1 221

17 191 548,01
10 794 541,71

25 318,92
8 840,74

Balvu novads

841

9 604 262,46

11 420,05

Viļānu novads

253

6 965 996,20

27 533,58

Kārsavas novads

296

4 071 291,74

13 754,36

Viļakas novads

242

2 499 801,33

10 329,76

Dagdas novads

341

1 887 526,74

5 535,27

Zilupes novads

108

929 005,29

8 601,90

Riebiņu novads

379

659 342,15

1 739,69

Aglonas novads
Ciblas novads

154
180

455 111,23
365 360,07

2 955,27
2 029,78

Rugāju novads

220

353 481,73

1 606,74

Baltinavas novads
83
106 978,00
Ilūkstes novads
535
*
Vārkavas novads
269
*
Avots: SIA Lursoft, 2017. gada februāris *) Dati nav pieejami.

1 288,89
*
*

Pēc ārzemju investīciju apjoma Preiļu novadā vislielākās investīcijas - ceturtdaļmiljona apjomā ir
ieguldījuši 3 investori no Dānijas.
1.8.6.tabula. Tiešās ārvalstu investīcijas, 2016. gadā, tūkst. EUR
Nr.
Investors
Valsts
p.k.
Dānijas Karaliste
1. CLIPPER AS
Baltkrievijas Republika
2. Uzki Uladzislau
Dānijas Karaliste
3. SVEIGAARD AS
Dryneuski
Yauheni
Baltkrievijas Republika
4.
Baltkrievijas Republika
5. Yemelyanau Maksim
Baltkrievijas Republika
6. Zialionaya Katsiaryna
Kaminas
Andrius
Lietuvas Republika
7.
Vācijas Federatīvā Republika
8. Lehmann Reinhard
Ukraina
9. Pokrasa Oleksandr
Dryneuski
Yauheni
Baltkrievijas Republika
10.
Baltkrievijas Republika
11. Marchuk Ruslan
Baltkrievijas Republika
12. Valadzko Ivan
Nielsen
Arne
Rauhe
Dānijas Karaliste
13.
Richards Michael David Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā
14.
Karaliste
Kazahstānas Republika
15. Aristova Tatjana
Lietuvas Republika
16. Kulikauskas Vaidas
Datu avots: CSP, 2017
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Investīcijas, EUR
223 622,00
17 074,00
16 828,00
8 537,00
6 000,00
2 988,00
2 845,74
2 845,74
2 844,00
2 840,00
2 800,00
2 800,00
1 394,41
1 394,00
15,00
2,00
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Lauksaimniecība
Lauksaimniecība ir viena no Preiļu novada pamatnozarēm, un lielas zemnieku saimniecības ir gan
augkopībā, gan lopkopībā. Graudkopības nozarē var atzīmēt ZS „Korsikova” (Preiļu pagasts) un ZS
„Ozoli Gribinānos” (Saunas pagasts), kas apsaimnieko vairāk kā 400 hektāru lielas zemju platības.
Piensaimniecības nozarē lielākos panākumus 2016. gadā guvušas saimniecības: SIA „Sēļi”
struktūrvienība „Gaigalas” (Aizkalnes pagasts), ZS „Punduri” (Saunas pagasts), ZS „Ramanīši” (Saunas
pagasts). Analizējot mājlopu skaitu Preiļu novadā, vislielākais liellopu ganāmpulks ir Saunas pagastā.
Liellopu skaits Preiļu novadā 2016. gadā bija 5,68% no kopējā liellopu skaita Latgalē.

Novietnes ar
liellopiem

Novietnes ar
aitām

Novietnes ar
kazām

Novietnes ar
zirgiem

342

17

17

201

60

96

13

6

9

281

1081

100

387

9

18

69

2864

89

23

5

17

315

3

0

0

1

1

16

1

1

0

1

1

73

978

36

253

3

6

275

317

105

16

2

5

388

2357

84

665

3

15

161

170

163

18

1

13

448

5999

264

1647

33

57

722

3412

454

70

15

45

1505

105544

18341

33727

3311

2685

170700

19702

10737

1624

794

1870

43898

435326

305521

130454

14438

9463

4832137

130155

25415

3887

2426

3522

139088

Zirgi

Aitas

Cūkas

Visas
novietnes

Pārvietoti/
ievietoti
dzīvnieki LKAZ

44

Kazas

1580

Liellopi
Aizkalnes
pagasts
Pelēču
pagasts
Preiļi
Preiļu
pagasts
Saunas
pagasts
Preiļu
novadā
KOPĀ:
Latgalē
KOPĀ:
Latvijā
KOPĀ:

Citi dzīvniekivisi

1.8.7.tabula. Lauksaimniecības mājlopu skaits Preiļu novadā, Latgalē un Latvijā.

Datu avots: VAS „Lauksaimniecības datu centrs”, 2016
Novadā 2016. gadā bija 46 bioloģiskās saimniecības, no tām 18 - Saunas pagastā, 7 - Pelēču pagastā, 7
- Aizkalnes un 14 - Preiļu pagastā. Raksturīgākie nodarbošanās veidi – dārzeņu audzēšana, augļkopība,
biškopība, aitkopība, piena un graudu ražošana. Zemnieku saimniecības piedāvā daudzviedīgu
produkciju - auzas, burkānus, galda bietes, sīpolus, kartupeļus, galviņkāpostus, gurķus, kartupeļus,
ķiplokus, ābolus, avenes, ķiršus, plūmes, upenes utt. Lopkopības nozarē - liellopi, cūkas, aitas, piens
u.c.

Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un ražošana
Līdzīgi ka laūksaimņiecība, arī laūksaimņiecības prodūktū parstrade ir ņozīmīga ņozare Preilū
ņovada. Akcijū sabiedrība “Preilū siers” ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem,
lielākais siera ražotājs un eksportētājs (95% produkcijas tiek eksportēta) Latvijā. Uzņēmums ir ne tikai
lielākais darba devējs, bet arī ar lielāko apgrozījumu novadā, kas dod nozīmīgu ieguldījumu arī reģiona
ekonomikā. Uzņēmums dibināts 1972. gadā kā valsts uzņēmums, bet 1994. gadā rūpnīca kļuva par
akciju sabiedrību. Jau no darbības pirmsākumiem uzņēmumā tiek ražots cietais siers Čedars, laika gaitā
ir mainījies un paplašinājies produkcijas piedāvājums, bet pēdējos gados uzņēmums specializējies
industriālo piena produktu ražošanā. Produkcija tiek eksportēta ne tikai uz Eiropas valstīm, bet arī
citiem kontinentiem.
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Lai uzsvērtu šī uzņēmuma nozīmību Preiļu novada attīstībā, Preiļos izveidots Latvijā vienīgais
piemineklis sieram un 6 siera skulptūras, tāpēc nereti Preiļus dēvē arī par Latvijas siera galvaspilsētu.
Attīstās uzņēmējdarbība arī citu lauksaimniecības produktu pārstrādē, piemēram, 2013. gadā Preiļos
sāka darbību gaļas pārstrādes SIA „SĀTYS”, piedāvājot dažādas kūpinātas un vītinātas gaļas
izstrādājumus, kā arī svaigu gaļu. Uzņēmums ir ierīkojis pārvietojamas, PVD prasībām atbilstošas
tirdzniecības vietas, izstrādājis savas produkcijas latgalisko zīmolu, ievērojot senču tradīcijas un
reģionam raksturīgo, mājās gatavotas produkcijas kvalitāti. Pelēču pagastā darbojas ZS „Kalni”- mājas
vīna ražotne”, kas piedāvā upeņu, aveņu un vīnogu vīnus.
Gan šie nosauktie uzņēmumi, gan arī citi komersanti aktīvi iesaistās dažādos projektos, piedalās
tirdziņos un gadatirgos Preiļos un citās pilsētās, tādējādi realizējot savu produkciju un arī popularizējot
Preiļu novadu.

Pakalpojumi un tirdzniecība
Pēc Lursoft datiem (2016.), Preiļu novadā ir vairāk kā 90 dažādu pakalpojumu sniedzēji - komersanti,
tomēr jāatzīmē fakts, ka ne visi mazie un vidējie uzņēmumi sniedz savu informāciju Lursoft datu bāzei,
tāpēc sekojošais uzskaitījums varētu būt nepilnīgs: pārtikas veikali (27); ēdināšanas pakalpojumi (13);
frizētavas un skaistumkopšanas saloni (10); autoservisi; trenažieru un sporta nodarbību zāles (katrs pa
4); aptiekas; būvmateriālu veikali; naktsmītnes pilsētā; drošības, modrības, apsardzes pakalpojumi;
(katrs pa 3); veterinārās aptiekas; auto detaļu pārdošana; makšķernieku veikali (katrs pa 2); grāmatu
veikals; medicīnas centrs; veco ļaužu aprūpes centrs; automazgātuve; pasts; datoru remonts; mobilo
telefonu remonts; sadzīves tehnikas remonts u.c. (pa 1).
Tirdzņiecības ceņtra "Ūga" ir uzraksti latgaliešu valodā, kas padara šo vietu īpaši pievilcīgu
apmeklētājiem no citiem reģioniem, piedāvājot izbaudīt Latgalei raksturīgo identitāti.

Tūrisma nozare
Preiļu un Riebiņu novadu kopīgais tūrisma informācijas centrs (TIC) darbojas kopš 2014. gada aprīļa,
piedāvājot šādus pakalpojumus:
 ekskursijas pa Preiļu pilsētu, gida pakalpojumus;
 tūrisma maršrutus un to izstrādi – pa Latviju un ārvalstīm;
 konferenču, semināru organizēšanu;
 informāciju par apskates objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem Preiļu un citos
Latvijas novados un populārākajās ārvalstīs;
 iespēju iegādāties bukletus par Preiļu novadu un citiem novadiem Latvijā, kartes, suvenīrus.
TIC popularizē Preiļu un Riebiņu novadus un tūrisma iespējas arī ārpus novada robežām. Tūrismu
veicinošie faktori ir Latgales reģiona pārstāvība dažādās starptautiskās izstādēs un ārvalstu žurnālistu,
tūroperatoru, blogeru vizītes Latvijā. Preiļi kā tūrisma galamērķis tiek popularizēts arī dažādos
plašsaziņas līdzekļos.
2015. gadā TIC īstenoja Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Māci manim arodiņu” vietējo
amatniecības tradīciju saglabāšanai, kā arī veica izglītojošo darbu tūrisma uzņēmējiem un skolēniem.
2016. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Maizīt, mana bagātība” popularizēja
Latgales tradicionālos ēdienus un novada mājražotājus.
2015. gadā TIC un tūrisma nozarē iesaistītie uzņēmumi pārstāvēja Latgali 9 starptautiskās izstādēs
(Rīgā, Utrehtā (Nīderlande), Viļņā, Minskā, Varšavā, uz „Tallink” prāmja Latvijas dienās patriotiskajā
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nedēļā ceļā Rīga-Stokholma-Rīga) un 1 amatnieku un mājražotāju tirdziņā Sanktpēterburgā (Latgales
dienās).
2016. gadā pozitīvus ceļojumu aprakstus par Latgali bija sagatavojuši Japānas un Kanādas žurnālisti,
TIC darbinieki piedalījās Rīgas, Viļņas, Utrehtas (Nīderlande) un Minhenes starptautiskajās tūrisma
izstādēs, kā arī Latgales dienās Sanktpēterburgā.
2017. gadā - Rīgas un Utrehtas (Nīderlande) starptautiskajās izstādēs, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā Rīgā, Latgales dienās Sanktpēterburgā, Latvijas Tūrisma gadatirgū Pļaviņās.

1.8.2.attēls. Preiļu novada populārāko objektu apmeklējuma uzskaite 2012.-2016. gadā6.
Datu avots: Preiļu un Riebiņu novada TIC, 2017
Preiļu novada apmeklētājus un ceļotājus visvairāk interesē: naktsmītnes ar blakus esošiem ūdeņiem
(vasarā); aktīvās atpūtas piedāvājumi; brīvā laika pavadīšana ģimenēm ar bērniem; apskates objekti;
aktīvā atpūta uz ūdens; pirtis; izklaides iespējas (kultūras pasākumi).
TIC speciālisti uzskata, ka ir vairāki veicinošie faktori apmeklētāju piesaistē: kopš 2015. gada ir jaunā
tūrisma mājaslapa www.visitpreili.lv, izstrādāts un ieviestas tūrisma e-kiosks uz galvenās tūristu ielas
Raiņa bulvāra, Preiļos un mobilā aplikācija, izdoti jauni tūrisma bukleti, bijušas vairākas pozitīvas
publikācijas presē, kā arī veiksmīga TIC darbība sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

Tūrisma resursi
Latgales tūrisma vērtības ir saistītas ar dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Latgales
tūrisma vispārējais mērķis ir attīstīt un nostiprināt tūrisma nozari reģionā tā, lai cilvēki, kuri tajā dzīvo
un strādā, kā arī apmeklētāji varētu gūt ekonomiskos, sociālos un dabas sniegtos labumus. Potenciāls
tūrisma attīstībai ir Latgales relatīvi neskartā vide, krāšņā daba un daudzie ūdeņi, interesantie kultūras
objekti.
Pie galvenajiem tūrisma resursiem Preiļu novadā jāmin teritorijas reljefa izteiksmīgums, kas pastāv
veiksmīgā kombinācijā ar ezeriem, upēm. To labvēlīgi ietekmē arī Latgales un Preiļu novada izdevīgais
ģeogrāfiskais izvietojums, tuvums lieliem tūrisma tirgiem pie Austrumu robežas. Jau iepriekš
izstrādātajos Preiļu novada plānošanas dokumentos būtisku vietu ieņem tūrisma nozare kā

6

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja statistikā tiek iekļauti tikai ārējie apmeklējumi. Bet muzejs savā
uzskaitē veic arī muzejpedagoģisko programmu apmeklējumus, lekcijas un pasākumus skolās, izstāžu
apmeklējumus, tāpēc statistika šajā attēlā atšķiras no datiem pie muzeja apraksta.
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perspektīvās attīstības virziens, kas tiek saistīta arī ar pašvaldības investīciju projektu – Preiļu muižas
kompleksa un pils attīstību.
Galvenie tūrisma veidi Preiļu novadā - rekreatīvais, izziņas, etniskais un specializētais (medības,
ūdenstūrisms). Preiļu novadā kā inovatīvu tūrisma risinājumu var uzskatīt privāto objektu - Leļļu
galeriju un Miniatūro karaļvalsti, kā arī ar to saistīto starptautisko leļļu mākslas festivālu ko atbalsta
pašvaldība.
Viens no tūristus saistošiem resursiem Preiļu novada tuvumā ir Aglonas bazilika kaimiņu – Aglonas
novadā, kuru katru gadu apmeklē desmitiem tūkstošu tūristu un svētceļnieku. Tā kā ceļš uz Aglonu ved
caur Preiļu novada teritoriju, tad tūristi pa ceļam apmeklē arī Preiļu novada kultūrvēsturiskos un citus
apskates objektus.
Preiļu novadā ir vairāki atpazīstami, vēsturiski nozīmīgi objekti un teritorijas:
 Preiļu novada Litavnieki, piemiņas akmens Ignatam Bečam (1890.-1943.), Latvijas Brīvības cīņu
varonim;
 Preiļi, Holokausta upuru memoriāls un ebreju pilsoņu kapsēta ar piemiņas arku ebreju kopienai
Preiļos;
 Preiļi, II Pasaules karā kritušo karavīru kapi;
 Preiļi, Baltais krusts, piemiņas zīme kritušajiem nacionālajiem partizāniem cīņās pēc II Pasaules
kara;
 Preiļi, piemineklis Komunistiskā terora upuriem (tēlniece Vija Dzintare);
 Preiļi, P. Čerņavska keramikas māja;
 Preiļi, viesu māja “Pie Pliča”;
 Aizkalnes pagasts, Sparānu krucifikss;
 Preiļu Romas katoļu draudzes baznīca un tās teritorijā esošie mākslas pieminekļi;
 Aizkalnes pagasts Jegoriški, bijušās Korna dzirnavas;
 Preiļu novada Vilcāni, Broņislava Spūļa (1899.-1974.), ievērojama Latgales izglītības darbinieka
dzimšanas vieta;
 Preiļu muižas kompleksa kapela;
 vieta pie Aizkalnes pagasta Gaujenieku mājām pie ceļa Aizkalne – Kastīre. Te ir uzstādīta
plāksne ar uzrakstu “Rainis”, ko izlasot, Jānis Pliekšāns pieņēma pseidonīmu Rainis.
(Zemniekam Andrejam Rainim bija jālabo lielceļa Jasmuiža – Kastīre 0.5-0.6 km garš ceļa
posms, kas sākās pie tagadējām Gaujenieku mājām 0,7 km no Jašas tilta Aizkalnē).
Kultūrvēsturiskas un tūrismam nozīmīgas vietas un teritorijas:
 Preiļu muižas komplekss (tai skaitā pils) un parks;
 Preiļupes (arī Ņakšaure, Preļka) ieleja posmā Litavnieki – Plivdas, ieskaitot Anspoku muižas
kompleksam piederošās ēkas;
 Aizkalnes ciema vēsturiskais centrs, ieskaitot Jasmuižu, abas baznīcas, krogu, pagastmāju un
skolu;
 Preiļu pilsētas Raiņa bulvāris;
 Saunas pagastā Juzefinovas muiža un Jezufinovas parks;
 Pelēču pagastā Pelēču muiža un muižas parks;
 Pelēču ezers;
 dižkoku taka Aizkalnes un Pelēču pagastu teritorijā (privātīpašums).
Tā kā tūrisma nozarei ir nozīmīga vieta un loma pašvaldības attīstībā, tai skaitā investīciju projektiem,
tad AP izstrādes gaitā veikts tūrisma nozares izvērtējums un SVID analīze.
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1.8.8.tabula. Preiļu novada tūrisma nozares SVID analīze.
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Stiprās puses

Vājās puses

 Izdevīga atrašanās vieta - Latgales reģiona
ģeogrāfiskais centrs
 Valsts galveno autoceļu pieejamība
 Labs interneta un mobilo sakaru nodrošinājums
 Tīra dabas vide, liela ainavu elementu daudzveidība
 Bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums un pieredze tā
popularizēšanā, t.sk. latgaliešu valoda, folklora
 Pašvaldības ieinteresētība, pieredze projektos
 Preiļu un Riebiņu novada TIC aktīvā darbība, t.sk.
izstādes un gadatirgi
 Preiļu muižas kompleksa un parka kā nozīmīgākā
tūrisma objekta atjaunošana
 Tūrisma vides uzlabošana, izmantojot dažādus
projektus (autostāvvietas, brīvdabas estrādes u.c.)
 E-kioskā Preiļos uz tūristu pārvietošanās ielas (Raiņa
bulvāra) informācija jebkurā diennakts laikā
 Kopīgu tūrisma produktu veidošana ar apkārtējiem
novadiem
 Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbība
 Vienīgais Latvijā dziedošais gids Preiļu parka kapelā
 Vairāki valsts mērogā atpazīstami tūrisma objekti –
Leļļu galerija, vīngliemežu audzētava u.c.
 Starptautiskais Autorleļļu festivāls – novada vizītkarte
un atpazīstamība
 TIC un Uzņēmējdarbības centra informatīvais un
izglītojošais atbalsts tūrisma uzņēmējiem
 NVO aktivitātes kultūras un tūrisma jomā
 Aktīvi un viesmīlīgi cilvēki ar labām zināšanām krievu
valodā, mazāk angļu un vācu valodā
Iespējas
 Jauna vienotā vizuālā noformējuma izveidošana
 Vienotas koncepcijas izstrāde un sistēmiska pieeja
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstībai
 Aktīvā un sporta tūrisma attīstība, t.sk. interesantu
trašu, šķēršļu joslu dabā izveide
 Lauku tūrisma attīstība, t.sk. naktsmītnes pie ūdens
 Ekotūrisma attīstība
 Kultūras tūrisma attīstība
 Aglonas tuvums un cilvēku pieplūdums (it īpaši
augustā), kas brauc cauri Preiļu novadam
 Pastāvīgs latgalisko ēdienu piedāvājums
 Plašāka „sieru” nosaukuma, tēla izmantošana
novada popularizēšanai un pasākumiem
 Objektu labiekārtošana (peldvietas, autostāvvietas,
telšu vietas, sporta laukumi, tualetes, norādes u.c.)
 Veselības kompleksa izbūve Preiļos, t.sk. baseins, SPA
un naktsmītnes lielākam tūristu skaitam
 Preiļu un Riebiņu TIC piedāvāto pakalpojumu
paplašināšana, sadarbība ar Vārkavas u.c. novadiem
 Aktīvāka līdzfinansējuma piesaiste
 Partneru piesaiste un sadarbības projekti tūrismā

 Vairākos kultūrvēsturiskajos objektos nav
sakārota infrastruktūra, t.sk. piekļuve invalīdiem
 Daudzi objekti atrodas privātīpašumā
 Trūkst veloceliņu
 Preiļu vizuālais noformējums ir novecojis
 Nav sistēmiskas pieejas Preiļu muižas kompleksa
un parka attīstībai; lēna objektu atjaunošana
 Informatīvās kartes par Preiļu novadu ir
novecojušas (pie iebraukšanas Preiļos)
 Trūkst naktsmītņu (it īpaši lielām tūrisma grupām)
un kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu
 Nav pietiekošu autostāvvietu pie tūrisma
objektiem, nav labierīcību
 Nav noteiktas telšu un pikniku vietas Preiļos
 Tematisko iespiedmateriālu trūkums (dabas
tūrisms, piedāvājums ģimenēm ar bērniem utt.);
 Vairāku interesantu objektu īpašnieku, amata
prasmju veicēju nevēlēšanās oficiāli sniegt
pakalpojumus birokrātijas un nodokļu sloga dēļ
 Daudziem tūrisma uzņēmējiem ir sliktas
svešvalodu (angļu, vācu) zināšanas, netiek lietoti
e-pasti un bezmaksas mārketinga iespējas
(Facebook u.c.), nav informatīvo materiālu
 TIC ir nepietiekošs budžets mārketinga
aktivitātēm,
tai
skaitā
iespiedmateriālu
izgatavošanai
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Draudi
 Neskaidra valsts politika un atbalsts tūrisma
nozarei
 Pārāk ilgs tūrisma nesezonas laiks, t.sk. nav
ilglaicīgu un siltu vasaru
 Neparedzams dabas vides piesārņojums
 Tūrisma produktu piedāvājuma novecošana
 Pārāk liels vienas dienas tūristu skaits
 Citu lielo Latgales pilsētu (Rēzekne, Daugavpils)
tūrisma piedāvājuma daudzveidība, kas ļauj
izvēlēties maršrutus, apbraucot Preiļu novadu
 Sadarbības pārtraukšana ar Riebiņu novada
pašvaldību kopīgajā TIC
 Finansējuma samazināšanās TIC darbībai

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Uzņēmējdarbību veicinošie un bremzējošie faktori
VARAM ir izstrādājusi indikatorus un sagatavojusi katra novada portretu, kas ir sava veida
“ekonomiskās attīstības līmeņa un investīciju vides pievilcības vizītkarte”, parādot attīstības tendences
skaitļos, grafikos un kartēs. Salīdzinot ar pārējiem Latvijas novadiem, Preiļu novadam ir salīdzinoši
augsts investīciju vides vērtējums, jo no visām 119 pašvaldībām tas atrodas 39. vietā ar indeksa vērtību
0,46951 (augstākais ir Rīgai 0,69100 un zemākais ir Vaiņodes novadam 0,30479). Latgalē augstāks
vērtējums par Preiļu novadu ir tikai abām lielākajām pilsētām Daugavpilij un Rēzeknei, kā arī Līvānu un
Daugavpils novadam.

Ekonomiskās attīstības
līmenis

79

Teritorijas plānošana
un zemes

65

Dzīves vides kvalitātes
rangs

0,46951

Pašvaldības rangs

Latgales
reģions

Cilvēkkapitāla rangs

Preiļu
novads

Infrastruktūras rangs

Indeksa vērtība

Reģions

39

Pašvaldība

Rangs pēc kopējā
indeksa

1.8.9.tabula. Investīciju vides pievilcības novērtējums Preiļu novadā 2016. gadā.

45

20

11

95

Datu avots: http://raim.gov.lv/cms/tiki-index.php?page=invest_env, 2016.

Apskatot rādītājus 1.8.10. tabulā, var secināt, ka Preiļu novadā visaugstāk tiek vērtēts rādītājs
“Teritorijas plānošana, zeme un dzīves vides kvalitāte” (11. vietā). No kopējiem 33 kritērijiem valsts
līmenī visaugstākie vērtējumi novadam ir infrastruktūras jomā - 6 vispievilcīgākie vērtējumi investīciju
piesaistei, kas ietver dabasgāzes pieejamību, 4 G tīkla pārklājumu, elektroapgādi, centralizētos
ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumus, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Diemžēl
cilvēkkapitāla vērtējumā novads ir 79. vietā, bet ekonomiskās attīstības līmeņa ziņā vēl zemāk – 95.
vietā.
1.8.10.tabula. Preiļu novada indikatoru vērtību rangi 2016. gadā.
Indikatora vērt.
Rangs pēc indikatora
0.443

31

Ceļu tīkla blīvums

1.000

1

Dabasgāzes pieslēgums

1.000

1

4G tīkla pārklājums

0.118

92

Attālums līdz dzelzceļam

0.076

99

Attālums līdz ostai

0.372

97

Attālums līdz lidostai

1.000

1

Centralizētā ūdensapgāde

1.000

1

Centralizētā kanalizācija

1.000

1

10 kilovoltu elektroapgāde

0.693

36

Iedzīvotāju skaits

0.972

15

Darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars

0.949

56

Strādājošo darba samaksa

0.799

76

Jauniešu īpatsvars

0.435

37

Iedzīvotāji ar augstāko izglītību

0.218

66

Profesionālās izglītības iestādes

0.200

102

Bezdarba līmenis
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0.000

29

Augstākās izglītības iestādes

0.638

17

Starptautisko projektu skaits

0.513

22

Ārvalstu sadraudzības pilsētu skaits

0.000

37

Informācija mājaslapā svešvalodā

1.000

1

Uzņēmēju atbalsta struktūrvienība

0.200

40

Administratīvais slogs

0.521

6

Ārstu skaits

0.501

48

Noziedzīgie nodarījumi

0.506

51

Mājokļu skaits

0.360

63

Kultūras iestādes

0.688

16

Lauksaimniecības teritorijas

0.345

11

Rūpniecības apbūves teritorijas

0.049

112

Uzņēmumi ar ārzemju kapitālu

0.075

113

Jaunizveidotie uzņēmumi

0.536

22

Uzņēmumu skaits

0.341

95

Ārvalstu investīcijas

Datu avots: http://raim.gov.lv/cms/tiki-index.php?page=invest_env, 2016.

Viszemākais vērtējums ir novada teritorijas izvietojumam attiecībā pret dzelzceļu, lidostu un ostām,
kā arī uzņēmumu lēnā veidošanās dinamika un nelielie ārvalstu investīciju ieguldījumi uzņēmumos.
Uzņēmējdarbības vides pievilcību zināmā mērā mazina banku filiāļu trūkums, jo 2016. gadā Preiļu
novadā tika slēgtas visas banku filiāles, un tuvākās ir pieejamas tikai Rēzeknē un Daugavpilī. Iespējams,
ka viens no iemesliem - samazinājies valstī kopējais mājsaimniecībām izsniegto kredītu apjoms - pēdējo
piecu gadu laikā tas samazinājies aptuveni par 100 -150 milj. EUR ceturksnī. Faktiski bankas vairāk
kreditē relatīvi turīgākos iedzīvotājus, kuri galvenokārt ir pircēji relatīvi dārgākiem mājokļu
segmentiem, bet Preiļu novadā nav dārgo mājokļu segmenta. Arī nodarbināto algas ir vidēji par
trešdaļu zemākas kā galvaspilsētā, pie tam, iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās, tai pat laikā
attīstās modernās tehnoloģijas (internetbankas u.c.), ko bankas piedāvā izmantot.

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai
Konsultatīvais atbalsts, uzņēmēju platformas izveide. Preiļu novadā darbojas pašvaldības izveidots
Uzņēmējdarbības centrs (UC), kas ir Preiļu novada domes Attīstības daļas struktūrvienība. UC realizē
dažādas aktivitātes cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanai, jaunu zināšanu un prasmju iegūšanai,
kā arī sniedz uzņēmējiem jaunāko informāciju. Tiek veidota uzņēmēju sadarbības platforma,
organizējot regulāras uzņēmēju tikšanās, tai skaitā arī ar pašvaldības pārstāvjiem. 2016. gadā Preiļu
novada Uzņēmējdarbības centra pakalpojumus izmantoja vairāk kā 600 interesentu. Ir pieejamas šādas
konsultācijas potenciālajiem uzņēmējiem - darba devējiem:
 par ES fondu un VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" programmu pieejamību;
 piemērotu industriālo zonu piemeklēšanu atbilstoši uzņēmējdarbības veidam;
 par biznesa uzsākšanu un finansējuma piesaisti;
 par projektu izstrādi un sadarbības partneru meklēšanu u.c.
Juridiskais atbalsts. Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ir Latgales plānošanas reģiona
struktūrvienība, kas veidota uz latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra bāzes.
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Latgales uzņēmēju atbalstam 2016. gada 20. jūnijā stājās spēkā Latgales speciālās ekonomiskās zonas
likums, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras
attīstībai visā reģiona teritorijā, tai skaitā arī Preiļu novadā.
Balvas un atzinības uzņēmējiem. Lai atzīmētu uzņēmēju sasniegumus un popularizētu
uzņēmējdarbību, Preiļu novada uzņēmēji tiek izvirzīti dalībai dažādos konkursos. Piemēram, 2016. gadā
SIA Be&Be ieguva balvu nominācijā „Gada jaunais komersants” konkursā „Latgales reģiona uzņēmēju
balva 2016”, Latvijas tirgotāju asociācijas rīkotajā konkursā „Labākais Latvijas tirgotājs” tika izvirzīti 3
uzņēmumi SIA „SĀTYS”, IK „Multiflora” un SIA „Preiļu Ainava”, kas saņēma balvas „Uzvarētājs” u.c.
Informācija investoriem. Lai informētu un piesaistītu investorus, Preiļu novada mājas lapā ir
nekustamo īpašumu piedāvājumi ražošanai un komercdarbībai ar informāciju par platībām, kuras
iespējams iegādāties vai izmantot komercdarbībai. Ir izstrādāts un pašvaldības mājas lapā
www.preili.lv apskatāms informatīvais buklets investoru piesaistei Preiļu novadā.
Lauku produkcijas zaļie tirgi un dalība gadatirgos. Gadskārtējie zemnieku, amatnieku un mājražotāju
tirgi notiek 5 reizes gadā, un tajos ir piedalījušies vairāk kā 400 dažādu tirgotāju. Amatnieku un
mājražotāju tirgus kvalitatīvākas norises nodrošināšanai ir izstrādāts Tirgus rīkošanas nolikums.
2015. gadā 23 uzņēmējiem tika nodrošināta iespēja piedalīties lielākajā pārtikas izstādē Berlīnes Zaļajā
nedēļā, kurā varēja iegūt informāciju gan jaunu produktu izstrādē, gan arī to noformēšanā un
iepakojuma izvēlē. Tiek koordinēts darbs uzņēmēju dalībai dažādās vietējā un starptautiskā mēroga
izstādēs, forumos un kontaktbiržās, piemēram, Riga FOOD - 2016, Tirdzniecības misijas sadarbībā ar
LUC.
Preiļu novada pašvaldība no 2015.gada finansē novada uzņēmēju stendu Latgales Uzņēmēju dienās.
Piemēram, 2016. gadā izstādē tika prezentētas Preiļu garšas, krāsas un sajūtas, izveidojot novada
stendu ar SIA „Sātys” (desas un gaļas izstrādājumi), SIA „M&M Co” (leļļu karaļvalsts), IK „VIMO” (mājas
saldējums), IK „Klerona” (smiltsērkšķu sulas ražošana), A.Vucānes zīmola „MANA FAKTŪRA” un
I.Atvaras-Briškas zīmola „Ilzes gordumi” dalību. Dalība izstādē veicina jaunu klientu un sadarbības
partneru apzināšanu un novada produkcijas popularizēšanu.
Preiļu novada pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības projektiem mazajiem uzņēmējiem - konkurss
tiek rīkots kopš 2011. gada, un līdz 2016.gadam (ieskaitot) Preiļu novadā realizēti 33 projekti par kopējo
summu 97 034,24 EUR, tai skaitā pašvaldības atbalsts 41 465,25 EUR. Konkursa mērķis ir sniegt
atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā, un līdzfinansējums tiek
piešķirts projektiem, kas paredz:
 nodarbinātības veicināšanu - jaunu darba vietu radīšanu;
 tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm;
 esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu;
 līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem;
 infrastruktūras uzlabošanu.
Preiļu novada pašvaldības nopelnus un nozīmi atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbībai pierāda 2017.
gada rudenī saņemtā 1. vieta Latgales reģionā un balva 5 000 EUR, uzvarot konkursā „Pašvaldību
atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”. Konkursu organizēja VARAM sadarbībā ar Latvijas
plānošanas reģioniem, vērtējot pašvaldību īstenotos atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības
sekmēšanai un to rezultātus, kas tieši izpaužas kā pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ieņēmumu
sadaļu vai netieši - uz uzņēmējdarbības vides izaugsmi pašvaldībā kopumā.
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Uzņēmējdarbības vides SVID analīze
SVID analīze veikta, izmantojot semināros un intervijās iegūtos novada domes speciālistu viedokļus, un
tajā atspoguļojas gan fakti, kas balstīti uz statistiskajiem datiem un tendencēm, gan arī emocionālas un
subjektīvas piezīmes.
1.8.11.tabula. Preiļu novada uzņēmējdarbības vides SVID analīze.
Stiprās puses
Vājās puses
 Ģeogrāfiskā atrašanās vieta Latgales centrā
 Brīvas ražošanas telpas un zemes platības, t.sk.
aramzeme
 Laba infrastruktūra, ceļu tīkls, dabas gāzes pieejamība
 Spēcīgi attīstīta piena pārstrādes nozare
 Attīstās kokapstrāde, šūšana un kravu pārvadājumi
 Labi attīstīta lauksaimniecība, t.sk. graudkopība, piena
un gaļas ražošana
 Labi attīstīts tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju
tīkls, tai skaitā veselības pakalpojumi
 Pieejami Uzņēmējdarbības centra sniegtie pakalpojumi
 Uzņēmējdarbības atbalsta struktūras ALTUM, LLKC,
LAD, pašvaldības līdzfinansējums projektiem
 Laba sadarbība ar NVO (Preiļu partnerība, NVO centrs
u.c.)
 Kultūrvēsturiskie resursi (Preiļu pils un parks,
latgaliskās tradīcijas, kulinārais mantojums), īpašie
resursi (Leļļu muzejs) izmantoti tūrismā un ar to
saistītās aktivitātēs
 Atpazīstami novadnieki (Rainis, J. Čerņavskis, J. Streičs,
J. Pīgoznis u.c.) kā resurss dažādu pasākumu (plenēru,
izstāžu u.c.) organizēšanai

Iespējas













 Periferiālais novietojums attiecībā pret Latvijas
galvaspilsētu
 Nav dzelzceļa un lielu transporta mezglu
 Liela daļa ceļu tīkla nav rekonstruēta
 Vietām nav sakārtota satiksmes drošības
infrastruktūra (apgaismojums, veloceliņi)
 Darbinieku kvalifikācija un motivācija strādāt
bieži neatbilst uzņēmēju prasībām
 Augsts bezdarba līmenis, tai skaitā cilvēki ar
profesionālo izglītību

Draudi

Finansējuma piesaiste dažādos projektos
Ielu rekonstrukcija, veloceliņu izbūve
Degradēto teritoriju attīstība
Sadarbība ar kaimiņvalstīm (atrašanās salīdzinoši tuvu
pierobežai)
Preiļu muižas kompleksa un parka rekonstrukcija;
Preiļu pils kā Preiļu novada atpazīstamības zīmola
popularizēšana
Rekreācijas un rehabilitācijas pakalpojumi, t.sk.
veselības pakalpojumu eksports
Nišas tūrisma produktu attīstība,
balstoties uz
ainaviskajiem resursiem, bioloģisko daudzveidību,
ekoprodukciju, multikulturālo vidi un Latgales
tradīcijām
Mārketinga aktivitātes vietējo ražotāju un amatnieku
produkcijas popularizēšanai
Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana
Apmācības un kvalifikācijas paaugstināšana pieaugušo
izglītības ietvaros

74

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās
 Jaunatnes un kvalificēta darbaspēka aizplūšana
uz citiem reģioniem
 Valsts ceļu nodošana pašvaldību pārziņā bez
finansiāla seguma
 Eiropas
Savienības
līdzfinansējuma
samazināšanās
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Uzņēmējdarbības vides novērtējums
Uzņēmumus, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus var uzskatīt par valsts tautsaimniecības pamatu,
un jebkuras teritorijas attīstību lielā mērā nosaka tajā esošie uzņēmumi. Lai pašvaldībā sekmīgi attīstītos
uzņēmējdarbība, ir nepieciešams nodrošināt labvēlīgus apstākļus un iespējas gan esošajiem, gan arī
jaunajiem komersantiem.
Preiļu novada uzņēmējdarbības SVID analīze parāda, ka kopumā stipro pušu un iespēju ir vairāk nekā
vājo pušu un draudu, tāpēc pašvaldībai ir labas perspektīvas investīciju piesaistei un ražotņu izveidei, ja
tā būs pietiekami spēcīga un plānos viedu teritorijas attīstību.
Preiļu novadā darbojas vairākas uzņēmēju atbalsta institūcijas, pašvaldība organizē projektu konkursu
uzņēmējdarbības ideju līdzfinansēšanai, kas ir vērtējams kā stimuls uzņēmējdarbības uzsākšanai.
SAM 5.6.2. „Degradēto teritoriju revitalizācija” 2. pasākumā paredzēta Rietumu ielas izbūve un
Brīvības-Rīgas ielu krustojuma izbūve, industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā.
Rīgas un Brīvības ielu pārbūve, izveidojot apļveida krustojumu būtiski uzlabos uzņēmējdarbības vides
infrastruktūru un kopā ar Rietumu ielas izbūvi nodrošinās Preiļu novada lielāko uzņēmumu
sasniedzamību, atvieglos transporta plūsmu caur pilsētas centru.
Preiļu novada pašvaldība SAM 5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija 3. pasākumā: „Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales PR un Alūksnes novada pašvaldībās” plāno veikt Preiļu
novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstību, kas paredz
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. Izbūvējot jaunu ielu Preiļos, tiks būtiski
uzlabota uzņēmējdarbības vide Preiļu novadā, ņemot vērā, ka jaunā iela uzlabos Preiļu novada lielāko
uzņēmumu, piemēram, AS „Preiļu siers”, VS Teks, SIA Zolva, SIA „Trans SN” sasniedzamību.
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” ietvaros paredzēts izveidot Veselības uzlabošanas un
rekreācijas kompleksu Preiļos.
Tūrisma attīstībā nozīmīgs resurss ir Preiļu muižas kompleksa un parka attīstība, tāpēc pašvaldība
paredz īstenot vairākus projektus, piemēram, SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros izstrādāts projekts
"Rīteiropas vērtības" sadarbībā ar citām Latgales pašvaldībām, paredzētas arī citas aktivitātes Preiļu
pils rekonstrukcijai dažādos projektos.

1.9. Iedzīvotāju dzīves vide
1.9.1.

Izglītības iespējas un izglītības iestāžu pieejamība

Preiļu novada pašvaldības teritorijā iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo,
profesionālās ievirzes un interešu izglītību nodrošina 12 izglītības iestādes:
 1 pirmsskolas izglītības iestāde un pirmsskolas izglītības grupas 3 skolās;
 1 sākumskola;
 3 pamatskolas;
 2 vidusskolas un 1 ģimnāzija;
 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
75

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

 1 interešu izglītības iestāde;
 1 profesionālās izglītības iestādes struktūrvienība.
Preiļu novada izglītības iestādēs mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām – Vārkavas, Riebiņu un
Daugavpils novadiem. Preiļu novadā pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus risina Preiļu
novada Izglītības pārvalde, pildot valsts un pašvaldības normatīvajos aktos paredzētās funkcijas.

Pirmskolas izglītība
Preiļu novadā pirmsskolas izglītības programmas īsteno Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”,
kas nodrošina pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu un sagatavošanu sākumskolas izglītībai. Izglītības
iestāde ir izvietota 3 ēkās Preiļos: Celtnieku ielā 10A (atrodas 11 grupas), Mehanizatoru ielā 4 (6 grupas
un peldbaseins), bet A.Paulāna ielā 2 – 1 grupa.
PII „Pasaciņa” realizē šādas pirmsskolas izglītības programmas:
 vispārējā pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
 mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121);
 speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods
01015511);
 mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem (kods 01015521).
346
336
329

330

2012/
2013
m.g.

2013/
2014
m.g.

328

317

2011/
2012
m.g.

2014/
2015
m.g.

2015/
2016
m.g.

2016/
2017
m.g.

1.9.1.1.attēls. Audzēkņu skaits Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa’’.
Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017

Izglītojamo skaits „Pasaciņā” pa gadiem ir samērā līdzīgs, un audzēkņu skaits nedaudz pieaug, tomēr
rindas neveidojas. Visi Preiļu novadā deklarētie bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam ir nodrošināti ar vietu
pirmsskolas izglītības iestādēs, t.sk., arī novada sākumskolā un pamatskolās.
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2012/
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m.g.
13

2013/
2014
m.g.
10

2014/
2015
m.g.
7

2015/
2016
m.g.
7

2016/
2017
m.g.
5

Pelēču pamatskola

16

21

18

14

14

Salas pamatskola

17

17

25

20

22

Priekuļu pamatskola

1.9.1.2.attēls. Audzēkņu skaits pirmskolas grupās Preiļu novada pamatskolās un sākumskolā.
Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017

Pirmsskolas izglītības grupas ir 3 skolās – Priekuļu sākumskolā, Pelēču un Salas pamatskolās. Ja Salas
pamatskolā pirmsskolas izglītojamo skaits pieaug, tad Priekuļu sākumskolā un Pelēču pamatskolā
pēdējo divu gadu laikā tas samazinājies.
Priekuļu sākumskolā kopš 1996. gada darbojas pirmsskolas grupa bērniem no 1,5 gadu vecuma, tomēr
2018. gadā pašvaldībai būs jālemj par skolas tālāko likvidēšanu vai reorganizāciju sakarā ar mazo
izglītojamo skaitu.
Pēc PMLP datiem, Preiļu novadā deklarēto bērnu skaits kopš 2013. gada samazinās, līdz ar to arī
pirmsskolas izglītības iestādēs būs mazāk izglītojamo.
657

655
648
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636

2012

2013

2014

2015

2016

1.9.1.3. attēls. Bērnu skaits Preiļu novadā vecumā no 0-6 gadiem 2012.-2016. gadā.
Datu avots: PMLP, 2017

Preiļu novada dome ir izstrādājusi rīcības plānu auklīšu dienesta pakalpojumu ieviešanai Preiļu novadā
kā risinājumu īslaicīgai bērnu uzraudzībai vai gadījumos, kad bērnam veselības, emocionāla u.tml.
rakstura problēmu dēļ nav vēlama uzturēšanās lielās bērnu grupās. Plānots, ka šis pakalpojums varētu
būt nepieciešams arī pirmsskolas vecuma bērniem un sākumskolas vecuma bērniem, kuru vecāki nevar
nodrošināt bērnu nogādāšanu uz interešu izglītības pulciņiem.
Auklīšu dienesta darbības mērķis - sniegt ģimenēm ar bērniem aukles pakalpojumus darba dienās no
plkst. 7.00-22.00 un papildpakalpojumus pēc vienošanās (bērna uzraudzība naktī, ēdiena gatavošana,
pārtikas produktu iegāde, dzīvojamo telpu uzkopšana, svešvalodu apmācība, mūzikas instrumentu
spēle un/ vai citi pakalpojumi pēc aukles piedāvājuma un iespējām). Tas varētu būt arī viens no
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risinājumiem, kā palīdzēt jaunajām ģimenēm, ieinteresējot tās palikt dzīvot vai pat pārcelties uz Preiļu
novadu.

Pamatizglītība un vidējā izglītība
Preiļu novadā ir 1 sākumskola - Priekuļu sākumskola, 3 pamatskolas - Pelēču pamatskola, Salas
pamatskola un Preiļu 1.pamatskola, 2 vidusskolas – Preiļu 2.vidusskola un Preiļu novada vakara (maiņu)
un neklātienes vidusskola, kā arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Priekuļu sākumskola īsteno izglītības programmas:
 pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma (kods 11011111);
 vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111).
Salas pamatskola un Pelēču pamatskola piedāvā 4 izglītības programmas:
 pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
 vispārējā pamatizglītības programma (kods 21011111);
 speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811).
Preiļu 1.pamatskola īsteno 5 izglītības programmas:
 vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111);
 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611);
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911);
 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811);
 pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods 23013111).
No 2017. gada 1. janvāra 7.klasēs, integrēti ar pamatizglītības programmu, ir uzsākta padziļinātas
pamatizglītības programmas realizācija, kurā izglītojamie apgūst pamatizglītības otrā posma
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu. No 2016./2017. mācību gada
tika noslēgts trīspusējās sadarbības līgums starp Vispārējās izglītības satura centru, Preiļu novada
domi un Preiļu 1.pamatskolu par ES projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"
(Nr.8.3.1.1./16/1/002) jeb "Skola 2030" realizāciju un mācību satura aprobāciju kā vienai no 100
pilotskolām valstī. Izglītības iestādes audzēkņi regulāri iegūst godalgotas vietas valsts olimpiādēs
matemātikā, latviešu valodā, vēsturē, mājturībā un tehnoloģijās. 2014./2015. mācību gadā Ata
Kronvalda fonda skolu reitingā "Lielā Pūce" Preiļu 1.pamatskola ieguva 5. vietu Mazo skolu
kategorijā, bet 2016./2017. mācību gadā iegūta 2. vieta un ceļojošā balva „Mazā Pūce”.
Preiļu 2.vidusskola ir divplūsmu skola, kura realizē 4 izglītības programmas:
 pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121, 2.modelis);
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015621);
 speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015821).
Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola piedāvā šādas programmas:
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pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods
23011811);
 pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības
programma (kods 23011821);
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods
31011021);
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (tālmācības) (kods 31011014).
Paralēli šīm programmām izglītojamam ir iespēja apgūt teoriju autovadītāju ,,B” kategorijas
kvalifikācijas iegūšanai.
Saskaņā ar IZM plāniem 2018. gadā Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolu paredzēts
likvidēt vai reorganizēt.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija realizē 4 izglītības programmas:
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011);
 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods
31013011);
 vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 31014011).
No 2016. gada 1. septembra ģimnāzijā ir atvērtas arī proģimnāzijas klases (7. un 8. klase), kurās
izglītojamie apgūst pamatizglītības otrā posma matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmu.
Izglītības iestādes audzēkņi ir ieguvuši godalgotas vietas valsts olimpiādēs matemātikā, ķīmijā, fizikā,
latviešu valodā, vēsturē. Draudzīgā aicinājuma balvas par sasniegumiem olimpiādēs pilsētu skolu
reitingā ģimnāzija ir starp desmit labākajām valstī, bet 2015./2016.mācību gadā bija 4. vietā.
Viens no veidiem, kā piesaistīt lielāku skolēnu skaitu, ir internātu izveidošana un uzturēšana skolās.
Salas un Pelēču pamatskolās ir internāti skolēnu izmitināšanai izglītības ieguves laikā, ko izmanto
skolēni, kuriem ir sarežģīti nokļūt līdz izglītības iestādēm katru dienu, un visbiežāk viņi ir no nepilnām,
sociālā riska un trūcīgām ģimenēm. Salas pamatskolas internātā ir 26 izglītojamie, Pelēču pamatskolas
internāts ir paredzēts 20 vietām. Arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija piedāvā izglītojamo izmitināšanu
internātā, nodrošinot 70 vietas.
Izvērtējot piecu mācību gadu statistiku 1.9.1.4.attēlā, var secināt, ka praktiski visās skolās izglītojamo
skaits ar katru mācību gadu samazinās, bet Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā audzēkņu pskaita
palielinājums saistīts ar proģimnāzijas klāšu izveidi.
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1.9.1.4.attēls. Izglītojamo skaits Preiļu novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.
Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017

Ņemot vērā statistiku par Preiļu novada bērniem vecumā līdz 18 gadiem, Preiļu novada izglītības
iestādēm ir jāplāno turpmākās attīstības iespējas, piemēram, pamatskolas pārveidojot par
sākumskolām, telpas pielāgojot jauniem pakalpojumiem u.tml.
Viens no perspektīvajiem attīstības virzieniem ir mūžizglītības nodrošināšana, tai skaitā pieaugušo
izglītības programmu, kursu un semināru organizēšana maksimālu tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, kas
zināmā mērā varētu risināt arī dažādus sociāli ekonomiskos jautājumus, piemēram, jaunu uzņēmumu
izveidošanos, bezdarba samazināšanos, kultūras un citu pasākumu organizēšanu u.tml.
1689
1630

1629

1625
1607

2012

2013

2014

2015

2016

1.9.1.5. attēls. Bērnu skaita dinamika Preiļu novadā no 0 -18 gadu vecumam.
Datu avots: PMLP, 2017

Tālākizglītība
Lielākais skaits pamatskolu absolventu turpina mācības vispārējās izglītības iestādēs. Priekuļu
pamatskolas beidzēji galvenokārt izvēlas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju, pēdējos gados aizvien
vairāk arī Preiļu 2.vidusskolu. Arī Salas pamatskolas absolventi visbiežāk turpina mācības ģimnāzijā,
Preiļu 2.vidusskolā. Aizvien lielāku popularitāti iegūst arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma struktūrvienība Preiļi, daudzi jaunieši izvēlas arī reģiona mūzikas vidusskolas. Kopumā tas
liecina par tendenci, ka aizvien vairāk jauniešu vēlas apgūt gan vidējo, gan profesionālo izglītību.
Pelēču pamatskolas aptuveni 30% absolventu izvēlas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju, 35% - dodas
uz Preiļu 2.vidusskolu, Špoģu vai Vārkavas vidusskolu, 35% - uz profesionālām vidusskolām. No Preiļu
1.pamatskolas ap 60% skolēnu turpina mācības Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā vai Preiļu
2.vidusskolā. Katru gadu ir 1-2 skolēni, kuri izvēlas vidējās vispārējās izglītības iestādes Daugavpilī,
Jēkabpilī vai Rīgā. 40% absolventu mācās profesionālajās vidējās izglītības iestādēs, t.sk., Preiļos,
Daugavpilī, Malnavā.
Preiļu 2.vidusskolā pēc 9.klases mazākumtautību programmas absolvēšanas 80-90% izglītojamo
turpina sekmīgi mācīties latviešu plūsmas 10.klasē, pārējie visbiežāk dodas uz profesionālajām
vidusskolām. Arī Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas 9.klases absolventi visbiežāk
izvēlas turpināt mācības tajā pašā skolā.
Daudzi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.klašu absolventi studē augstākajās izglītības iestādēs (80%
studē budžeta grupās), no kurām populārākās ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un
Rīgas Stradiņa universitāte, kā arī koledžas. Pēdējos gados jaunieši izvēlas arī Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.
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1.9.1.6.attēls. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.klašu absolventu tālākizglītība 2012.-2016.gadā.
Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017

Labu audzēkņu sagatavotības līmeni Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā apliecina arī centralizēto
eksāmenu rezultāti - visos mācību priekšmetos četru mācību gadu laikā tie ir bijuši augstāki nekā vidēji
valstī. Piemēram, 2015./2016.mācību gadā vidējais rādītājs latviešu valodā – 69,38% (vidējais valstī –
51,30%), matemātikā - 48,45% (valstī – 36,20%), angļu valodā – 66,77% (valstī – 61%), krievu valodā –
70,42% (valstī – 67%), vācu valodā – 77,67% (valstī – 65,2%), vēsturē – 84,27% (valstī – 41,90%), ķīmijā
– 84,71% (valstī – 61,50%), bioloģijā – 74,83% (valstī – 63,30%), fizikā – 76,29% (valstī – 49,60%).
Savukārt, Preiļu 2.vidusskolas un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas izglītojamo
rezultāti valsts centralizētajos eksāmenos kopvērtējumā ir mazliet zemāki nekā valstī vidēji.
No 2012. gada līdz 2016. gadam Preiļu 2.vidusskolu absolvēja 113 skolēni, no kuriem 64 jaunieši jeb
72% iestājās augstākajās izglītības iestādēs. Viņu vidū vispopulārākā bijusi Daugavpils Universitāte, tad
seko Rīgas Tehniskā universitāte un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, bet daļa jauniešu izvēlējās
profesionālās skolas.
Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas 12.klašu absolventu lielākā daļa uzsāka darba
gaitas Latvijā vai ārvalstīs, kā arī izvēlējās mācīties profesionālajās skolās, vidēji tikai 12% no
absolventiem iestājās augstskolās.

studē augstskolās
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14%

2013
11%

2014
13%

2015
10%
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turpina mācības citur

24%

26%

37%

10%

33%

strādā Latvijā

43%

47%

37%

30%

22%

strādā ārzemēs vai audzina
bērnus

19%

16%

13%

50%

22%

1.9.1.7. attēls. Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas 12.klašu absolventu tālākās gaitas.
Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017

Profesionālā izglītība
Kopš 2014. gada 1. septembrī Preiļos ir Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
struktūrvienība Preiļi. Skolā piedāvā apgūt friziera, vizuālā tēla stilista, pavāra, konditora, ēdināšanas
pakalpojumu speciālista, pavāra uz kuģiem, apdares darbu strādnieka, maizes un miltu konditorejas
81

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

izstrādājumu speciālista un ekotūrisma speciālista profesijas. Mācību ilgums izglītības programmās pēc
pamatskolas absolvēšanas ir 4 gadi, savukārt ESF finansētās programmas ,,Jauniešu garantiju’’ ietvaros
- 1 gads un 1,5 gadi. Skolā mācās 205 izglītojamie (uz 2017. gada 2. janvāri), un tie ir jaunieši ne tikai
no Preiļu novada, bet arī no Jēkabpils, Vārkavas, Līvānu, Aglonas un Rēzeknes novadiem. Pieprasītākās
profesijas ir ēdināšanas pakalpojumu speciālists, frizieris, vizuālā tēla stilists, ekotūrisma speciālists,
apdares darbu strādnieks.

Profesionālās ievirzes izglītība
Preiļu novadā profesionālās ievirzes izglītību nodrošina:
 Preiļu Mūzikas un mākslas skola;
 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola.

2012/
2013
m.g.

2013/
2014
m.g.

2014/
2015
m.g.

2015/
2016
m.g.

2016/
2017
m.g.

Preiļu novada bērnu un
jauniešu sporta skola

321

348

349

334

356

Preiļu Mūzikas un mākslas
skola

225

227

222

223

223

1.9.1.8.attēls. Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītībā Preiļu novadā.
Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017

Abās profesionālās ievirzes izglītības skolās audzēkņu skaits ir pietiekošs, bet Preiļu novada bērnu un
jauniešu sporta skolā audzēkņu skaitam ir tendence palielināties.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola īsteno 13 profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības
programmas:
 taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle un akordeona spēle;
 stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle;
 pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle;
trombona spēle, mežraga spēle, eifonija spēle un tubas spēle;
 vokālā mūzika - kora klase;
 vizuāli plastiskā māksla.
Skolā darbojas jauniešu pūtēju orķestris, akordeonistu orķestris, vijolnieku ansamblis, pūtēju ansambļi,
klavieru ansambļi, arī koris un vokālais ansamblis. Skolas audzēkņi regulāri piedalās valsts konkursos,
reģiona pasākumos, skatēs un festivālos. Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņi ir
ieguvuši godalgotas vietas un atzinības ne tikai Latvijā, bet arī Korejā, Čehijā un Lietuvā. Skolai ir
izveidojusies cieša radoša sadarbība ar Utenas mūzikas un mākslas skolu Lietuvā, Parīzes priekšpilsētas
Sevras mēriju un koru asociāciju ,,Aiga” Francijā, Zambrovas pašvaldību Polijā, Malentes pilsētu Vācijā
un Kohtla-Jarvi Igaunijā.
2005. gada aprīlī pūtēju orķestris koncertēja Francijā, 2015. gadā Vācijā un Polijā. Mūzikas nodaļas
audzēkņi ir piedalījušies konkursos „Klavieru ansambļi” un „Jaunie talanti” Utenā. Jau sešus gadsu
skolas audzēkņiem ir panākumi starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā „Soli Deo Gloria” Goricā
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Vācijā. 2011. gadā un 2014. gadā vizuāli plastiskās mākslas programmas labākie skolēni un pedagogi
viesojās Parīzē. Skola regulāri piedalās Preiļu novada organizētajos pasākumos, un katru gadu audzēkņi
koncertē novada izglītības un citās iestādēs.
Vizuāli plastiskās mākslas programmas absolventu darbi redzami ne tikai skolas noformējumā, bet
audzēkņi piedalās arī Preiļu vizuālajā noformēšanā, piemēram, apgleznojot pašvaldības ēku sienas, bet
labākie diplomdarbi izstādīti arī Daugavpilī Marka Rotko mākslas centrā. Skolas absolventi turpina
mācīties mākslas un mūzikas vidusskolās un augstskolās, piemēram, Daugavpils Universitātē, Latvijas
Mākslas akadēmijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā ir iespējams trenēties piecās akreditētās profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmās:
 basketbolā;
 futbolā;
 galda tenisā;
 vieglatlētikā;
 volejbolā.
Skolā strādā 19 kvalificēti treneri. Sporta treniņiem tiek izmantotas sporta skolas bāzes - stadions,
mākslīgā seguma futbola stadions, divas sporta zāles, trenažieru zāle, kā arī vispārizglītojošo skolu
sporta bāzes.
Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi ir startējuši Latvijas izlašu sastāvos: 2012. gadā - 23 audzēkņi,
2013. gadā – 14, 2014. gadā - 14, 2015. gadā - 17, 2016. gadā – 22. Skola plāno paplašināt savas
darbības jomas, akreditējot jaunas izglītības programmas - BMX un peldēšanu, lai piedāvātu iespējas
atklāt savus talantus un vairāk jauniešu piesaistīt veselīgam dzīvesveidam.
Tālākai attīstībai sporta jomā nepieciešama pilsētas stadiona rekonstrukcija un mikrorajonu sporta
laukumu izveide, bērnu spēļu laukumu aprīkošana ar atbilstošu sintētisko segumu un aprīkojumu,
peldvietas sporta kompleksa pilnveidošana, izveidojot galda spēļu laukumu (šahs, dambrete, galda
teniss) un strītbola laukumu, slēpošanas trases seguma sakārtošana, mākslīgā seguma futbola stadiona
otrās kārtas darbu pabeigšana (apgaismojums, inventāra un tiesnešu moduļu mājiņu iegāde),
stāvlaukuma asfaltēšana. Lai varētu sekmīgi īstenot sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanu
iedzīvotāju vidū, būtu nepieciešami sporta dzīves organizatori arī pagastos.

Interešu izglītība
Preiļu novadā interešu izglītību nodrošina Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs un vispārizglītojošās
skolas.
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs ir Preiļu novada domes izglītības iestāde, kura īsteno interešu
izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību
novadā. Centrs ir galvenais koordinators un sadarbības partneris IZM Valsts izglītības satura centram
un citām valsts institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu organizēšanā bērniem un jauniešiem
Preiļu novadā.
Interešu izglītībā tiek piedāvātas dažādas darbības formas - nodarbības pulciņos, kolektīvos, grupās,
studijās, interešu klubiņos, kopīgi pasākumi, iesaistīšanās dažādos projektos, ekskursijas, izglītojoši
semināri, nometnes. Programmās iesaistās bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem, uzņemšana
programmās (pulciņos) tiek organizēta katra mācību gada sākumā, nodarbības notiek 1-3 reizes nedēļā.
Preiļi ir vienīgā vieta Latvijā, kur ir mazmoto tehniskās jaunrades pulciņš, kurā audzēkņi mācās
restaurēt motociklus un citus braucamos.
Audzēkņu darbošanās programmās balstīta uz brīvprātības principiem un patiesu vēlēšanos izteikt sevi
darbībā, neatkarīgi no vecuma un iegūtās izglītības. Visvairāk audzēkņu ir iesaistījušies kultūrizglītības
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programmās, vismazāk – tehniskās jaunrades programmās. Tas lielā mērā skaidrojams ar pastāvošajām
tradīcijām un vēlmi piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

2014/2015
m.g.

2015/2016
m.g.

2016/2017
m.g.

Kultūrizglītības
programmas

339

360

336

Tehniskās jaunrades
programmas

38

42

43

Sporta interešu
programmas

48

46

0

Citas izglītojošās
programmas

124

123

110

1.9.1.9.attēls. Audzēkņu skaits interešu izglītības programmās Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.

Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017
Ik gadus centrs organizē, koordinē un atbalsta vairāk nekā 50 interešu izglītības un pilsoniskās
audzināšanas pasākumus bērniem un jauniešiem. Lielākie no šiem pasākumiem ir, piemēram, 2017.
gadā rīkotie 4 valsts mēroga pasākumi, kas Preiļos kopā pulcēja vairāk kā 3 tūkstošus dalībnieku no
visas valsts - Latvijas izglītības un kultūras iestāžu Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa
Latgales vēsturiskā novada skate, Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Latgales toņi un
pustoņi” 2.kārtas darbu izstāde un tērpu kolekciju “Latgales toņi un pustoņi”, 2.kārtas skate – konkurss,
Latvijas novadu bērnu tautas deju kolektīvu sadraudzības festivāls “Novadu sadancis”.
Bērnu un jauniešu centrs īsteno dažādas interešu izglītības programmas:
 kultūrizglītības jomā (dejas, mūzika, teātra māksla, vizuālā māksla, vizuāli plastiskā māksla u.c.);
 tehniskās jaunrades jomā (tehniskā modelēšana, konstruēšana, mazmoto tehniskā jaunrade,
robotika u.c.);
 sporta (interešu) jomā (galda spēles u.c.);
 citās izglītojošās jomās (valodas, jauniešu iniciatīvu grupas, stila mācība, klubiņi u.c.).

2012/
2013
m.g.
550

2013/
2014
m.g.
575

2014/
2015
m.g.
549

2015/
2016
m.g.
570

2016/
2017
m.g.
489

Programmu skaits

29

28

28

25

23

Grupu skaits

45

41

41

38

34

Audzēkņu skaits

1.9.1.10.attēls. Audzēkņu, programmu, grupu skaits Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.
Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017
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2014. gadā, apvienojoties vairāku skolu jauniešiem, tika izveidots Robotikas klubs, kurā skolēni mācās
programmēt, apgūst elektroniku un konstruēšanu. Klubs strauji attīstījās, un tajā jau ir vairāk nekā 20
aktīvi dalībnieki. 2017. gada 28. janvārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Starptautiskais Preiļu
robotikas čempionāts, kas Latgalē tika organizēts pirmo reizi, un sacensībās kopā piedalījās 168 roboti
no 32 iestādēm/organizācijām/klubiem. Plānots, ka Preiļu robotikas čempionāts kļūs par ikgadēju
pasākumu.
Dažādas programmas (pulciņi) darbojas arī Preiļu novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs: Preiļu
2.vidusskolā – 25, Preiļu 1.pamatskolā – 14, Salas pamatskolā – 12, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
– 10, Pelēču pamatskolā – 9, Priekuļu sākumskolā – 5, Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskolā – 1.

Projekti
Pēdējo piecu gadu laikā vairākas izglītības iestādes ir īstenojušas projektus gan ēku un telpu
remontdarbiem, gan materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, gan pieredzes apmaiņai ar partneriem
starptautiskā līmenī.
1.9.1.1.tabula. Infrastruktūras attīstības projekti izglītības iestādēs.
Izglītības iestāde
Svarīgākie paveiktie darbi
Jāņa Eglīša Preiļu Projekts ,,Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” - apziņošanas un
Valsts ģimnāzija
ugunsdrošības sistēmas ierīkošana ģimnāzijas internāta telpās. Ģimnāzijas jaunā
korpusa un ēdināšanas bloka siltināšana. Ēdināšanas korpusa renovācija aprīkota virtuve un ēdamzāle. Ierīkota konferenču zāle, skolotāju istaba un mācību
kabinets, izremontētas un aprīkotas ar jaunām mēbelēm internāta ēkas 2. un 3.stāva
istabas, izremontēta sporta zāle.
Preiļu 2.vidusskola
Projekts ,,Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” - skolas fasādes
siltināšana, ieejas mezglu renovācija. Skolas pagalma asfaltēšana. 6 mācību kabinetu
pilns remonts. Nomainītas durvis skolotāju istabai, garderobei, ēdnīcai, sanmezgliem.
Ierīkota jauna telpa – deju zāle (koka grīda, spoguļi). Gaiteņu un kāpņu telpu remonts.
Elektroinstalācijas maiņa skolas pamatēkā. Aktu zāles kapitālais remonts. Ugunsgrēka
atklāšanas un ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas uzstādīšana. Mēbeļu iegāde un
uzstādīšana 11 kabinetos. Ierīkots ielu vingrošanas laukums.
Viduslatgales pārnovadu fonda projekts ,,Iedzīvotāji veido savu vidi 2014” - iegādāti
krievu tautas tērpi deju kolektīvam.
Preiļu 1.pamatskola Projekts „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” - skolas pamatēkas
un vecās ēkas siltināšana. Sporta zonas rekonstrukcija, hokeja laukuma būvniecība,
skrejceliņu būvniecība, laukums tāllēkšanai. Skolas pamatēkas mācību kabinetu,
gaiteņu, kāpņu telpu remonts, apkures sistēmas nomaiņa, elektroinstalācijas tīkla un
apgaismes ķermeņu nomaiņa, 2 mācību kabinetu (ģeogrāfijas un mājturības
tehnoloģiju) rekonstrukcija.
Skolas renovācijas projekta ietvaros – 15 multimediju projektori, visos mācību
kabinetos ievilkti vadi multimediju projektoru pievienošanai. Sakārtotas (remonts,
mēbeles) laboratorijas 3 kabinetos. Lielākajā daļā skolas mācību kabinetu atjaunotas
mēbeles. Skolas vecāku biedrības „ Savai skolai” projekts LEADER „Mākslas studijas
izveidošana cilvēku radošo spēju attīstībai Preiļu novadā”- kosmētiskais remonts
kabinetā, iekārtotas jaunas izlietnes, iegādātas jaunas mēbeles, 12 molberti un soli
nodarbībām gleznošanā, aprīkojums zīda apgleznošanai, multimediju projektors,
ekrāns tāfele, skeneris, kopētājs, dators, datu kamera.
Iegādāti 8 multimediju projektori par skolas budžeta līdzekļiem un 1 interaktīvās
tāfeles komplekts ar apgāda „Lielvārds”programmatūru sākumskolas klasei, kā arī
TRIUMPH BOARD Portable SLIM pārvietojama interaktīvās tāfeles sistēma
informātikas kabinetam.
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Sadarbībā ar Preiļu novada domes IT centru tehniski novecojušie datori informātikas
kabinetā nomainīti ar 18 jauniem datoriem, pamats – skolas iesaistīšanās VISC
pilotprojektā “Datorikas programmas aprobēšana”.
Salas pamatskola
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana.
Avārijas apgaismojuma sistēmas uzstādīšana.
Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana (atbalstīts LMT projekts).
Priekuļu
Ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija visā skolā.
sākumskola
Ar sabiedriskā centra ,,Nianse” palīdzību pie skolas ir ierīkots rotaļu laukums, veikta
apkārtnes apzaļumošana, atjaunots sporta laukums, iegādāti trenažieri un galda
spēles.
Preiļu pirmsskolas Veikts remonts iestādes virtuvē un iegādāts aprīkojums, pateicoties Preiļu Rozā Ziedu
izglītības
iestāde Kora uzvarai šovā ,,Koru kari”. Telpu kosmētiskais remonts (pašu darbinieku un bērnu
"Pasaciņa"
vecāku īstenots), piesaistot līdzekļus projektu konkursā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”,
ko organizēja „Caparol Baltica” ar partneriem.
Bērniem sagādātas rotaļlietas SMS Credit.lv un Labie Darbi.lv rīkotajā projektu
konkursā.
Ēkas rekonstrukcija ar fasāžu siltināšanu un teritorijas labiekārtošanu projekta ,,Preiļu
novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība’’ ietvaros.
Sadarbībā ar nodibinājumu ,,Viduslatgales pārnovadu fonda” Mazo grantu projektu
konkursā sagādāts sporta inventārs.
Preiļu
novada ERAF projekta „Latvijas Elektronikas un elektronikas nozares klasteris” aktivitāte
bērnu un jauniešu „Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu atbalsts” (Latvijas Elektrotehnikas un
centrs
elektronikas rūpniecības asociācija).
Preiļu
novada Latvijas Futbola federācijas atbalsts - futbola inventāra (bumbas, vestes, medicīnas
Bērnu un jauniešu somas, tenisbola komplekts, piloni) iegāde.
sporta skola
VARAM atbalsts - vēsturiskie materiāli un vizuālais noformējums Preiļu stadionā.
Preiļu Mūzikas un Pūtēju orķestra instrumentu iegāde.
mākslas skola
Projekts “Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai”- skolas siltināšana.
Mūzikas instrumentu iegāde akordeonistu orķestrim.
Datu avots: Preiļu novada Izglītības pārvalde, 2017

Pieredzes apmaiņas projekti
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
2012. gadā Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts „Mūsu senču reģionālais
kultūrvēsturiskais mantojums” ar partneriem no Grieķijas, Itālijas, Vācijas un Skotijas. 2013.-2014. gadā
Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts „Četri dabas elementi un to ietekme uz mūsu dzīvi”
ar partneriem no Portugāles, Grieķijas, Skotijas, Spānijas, Polijas, Turcijas, Somijas skolām. Katru
mācību gadu skolēnu apmaiņas projekts ar Merlet koledžu Nīderlandē. 2011.,2014., 2016. gados Euroscola Eiropas Parlamentā Strasbūrā.
Preiļu 2.vidusskola
Dalība Erasmus+ programmas projektos ,,Galvenie soļi romu bērnu iekļaušanai kvalitatīvās pirmsskolas
izglītības programmās’’ 2016. gadā, ,,Experiental Pedagogy Training for Innovative Professionals’’ 2017.
gadā.
Preiļu 1.pamatskola
2011./12. mācību gadā dalība Nordplus projektā „Deja, māksla, fiziskās aktivitātes – ceļš uz veselību”.
2016. gada rudenī dalība starptautiskā e-Twinning programmas projektā ,,Urban Explorers” (,,Pilsētas
pētnieki”) sadarbībā ar Lietuvas, Čehijas un Horvātijas partneriem. 2016./2017. mācību gadā
starptautiskā e-Twinning programmas projekts ,,Maģiskais 7”. 2016./2017. mācību gadā dalība
Nordplus Junior projektā “Dare to share” (,,Uzdrīksties dalīties’’) kopā ar partneriem no Lietuvas un
Igaunijas skolām.
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Pelēču pamatskola
Dalība Erasmus+ programmas mācību mobilitātes starptautiskajos projektos: 2015.-2016. gadā
projekts „Jaunu mācīšanās un mācīšanas iespēju apgūšana ar IKT”, 2016.-2018. gadā projekts „Ar
saulaino pusi uz augšu”.
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pasaciņa"
Iesaistīšanās Pārrobežu sadarbības programmas Igaunija-Latvija–Krievija 2007-2013 projekta ELRI –
109 ,,Transporta Sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskas
nozīmes transporta koridoros” radošajā kampaņā “Tētis, mamma un es – aizsargāta ģimene”.

Jaunatnes politika
Jaunatnes politika Preiļu novadā ir balstīta uz valsts un pašvaldību institūciju sadarbību, jaunatnes
organizāciju un jauniešus pārstāvošo organizāciju mērķtiecīga darbību, kas sekmē jauniešu vajadzībām
atbilstošu pakalpojumu veidošanos, kas vērsta uz labvēlīgas vides radīšanu jauniešu kā sabiedrības
locekļu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai un kuras mērķis ir jauniešu integrācija sabiedrības dzīvē.
Svarīgākais dokuments, kas nosaka jaunatnes politiku Latvijā, ir “Jaunatnes likums” (stājās spēkā
01.01.2009.).
Preiļu novadā jauniešu politika tiek balstīta uz piecām prioritārajām jomām - jauniešu informētība,
jauniešu līdzdalība un brīvprātīgo darbs, neformālo izglītība un brīvā laika pavadīšana, jauniešu sociālā
drošība un veselība, kā arī nodarbinātība un uzņēmējdarbība.
Preiļu novadā uz 01.07.2016. bija 1324 (datu avots - Preiļu novada jauniešu centrs) jaunieši vecumā no
13 – 25 gadiem jeb 12,5% no visiem iedzīvotājiem. 76 % jauniešu dzīvo Preiļu pilsētā un Preiļu pagastā,
24 % - Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos. Kopš 2013. gada 4. februāra Preiļu novada domē strādā
jaunatnes lietu speciālists, kura galvenais pienākums ir koordinēt darbu ar jaunatni novadā, veicināt
sadarbību starp jauniešiem, nevalstisko sektoru, sabiedrību un pašvaldību, kā arī īstenot jaunatnes
politikas īstenošanu novadā. 2013. gada 27. jūnijā tika atklāts Preiļu novada Jauniešu informācijas
punkts, kurš aktīvi rīkoja dažādus pasākumus, seminārus, tikšanās, iesaistījās projektos. 2013. gadā bija
vairāk kā 25 pasākumi, 2014. gadā – vairāk nekā 40. 2015. gadā Jauniešu informācijas punkts tika
pārveidots par Jauniešu centru „ČETRI” (JC4) un pārcēlās uz jaunām telpām Kārsavas ielā 4, Preiļos.
Centrs turpina darbu ar jaunatni, sadarbojas ar citām pašvaldības iestādēm, biedrību ,,Preiļu
alternatīvās kultūras atbalsta centrs“ (PAKAC) un skolēnu pašpārvaldēm.
Jauniešu centra galvenie uzdevumi:
 nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
 sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu
izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
 sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā
darbā;
 sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
 sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
 sekmēt novada jauniešu iesaistīšanos novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga
pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.
Centra tiešā mērķauditorija ir jaunieši no 13 – 25 gadiem, netiešā mērķauditorija ir bērni no 10 -13
gadu vecumam un jaunieši no 25 - 30 gadu vecumam. Jauniešu centrs „ČETRI” 2015. gadā organizējis
38 pasākumus, 2016. gadā – 64, ko apmeklējuši vairāk kā 2 tūkstoši jauniešu.
JC4 sadarbojas ar PAKAC, ko 2008. gada 25. janvārī izveidoja Preiļu jaunieši, lai dažādotu kultūrvidi
Preiļos, rīkojot kultūras pasākumus un uzlabotu jauniešu brīvā laika pavadīšanas kvalitāti. Kopš 2015.
gada septembra PAKAC atrodas vienās telpās ar JC4. 2016. gadā PAKAC pasākumus apmeklēja 1068
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jaunieši, bet kopā abu organizāciju rīkotās aktivitātes apmeklēja vairāk kā 3 tūkstoši, dienā vidēji – ap
15 apmeklētāji.
Jauniešu centrā „ČETRI” strādā divi darbinieki: vadītāja (1 slodze) un jaunatnes lietu speciālists ( 0,5
slodzes). Lai sekmīgi īstenotu centra uzdevumus, ir vajadzīgas vismaz 2 pilnas slodzes. Ēkā, kurā
darbojas gan Jauniešu centrs „ČETRI”, gan PAKAC, ir nepieciešama jumta rekonstrukcijas un grīdas
seguma nomaiņa, pietrūkst arī datoru jauniešiem. Ēkas apkārtne būtu jālabiekārto, jāierīko velosipēdu
novietnes, bet perspektīvā būtu jāizveido skeitparks jauniešiem.

Izglītības izvērtējums
Preiļu novada teritorijā tiek nodrošināta izglītība, sākot no pirmsskolas izglītības līdz vidējai un
profesionālajai izglītībai. Pirmsskolas un pamatskolas izglītība iedzīvotājiem ir pieejama tuvu
dzīvesvietai Preiļos, Pelēčos un Saunas pagastā. Taču, samazinoties bērnu un iedzīvotāju skaitam
kopumā, pašvaldībai ir jāizvērtē vispārizglītojošo izglītības iestāžu perspektīvas. Novadā ir pamatskolas,
uz kurām skolēni tiek vesti ar skolas autobusu, bet attālāko pagastu bērniem ir nodrošināts internāts
(arī ģimnāzijā). Tuvāk dzīvesvietai jauniešiem pēc pamatskolas absolvēšanas ir iespējams iegūt arī
profesionālo vidējo izglītību. Liela uzmanība tiek veltīta profesionālās ievirzei un interešu izglītībai, lai
katrs bērns un jaunietis varētu darboties viņam saistošās nodarbībās pēc mācībām vispārizglītojošajās
skolās, apmeklējot Preiļu novada bērnu un jauniešu centru, Bērnu un jauniešu sporta skolu vai pulciņus
skolās. Tas uzlabo arī Preiļu novada kultūras un sporta vidi, ļauj popularizēt Preiļu novadu ne tikai
Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.
Analizējot izglītību Preiļu novadā, kā stiprās puses tiek minētas: kvalitatīva pamata un vidējā izglītība,
it īpaši Preiļos – skolēni regulāri iegūst godalgotas vietas republikas līmeņa olimpiādēs, bet pašas skolas
ir starp labākajām valstī; ir radoši, profesionāli un kvalificēti pedagogi; ir iespējas apgūt vairākas
specialitātes profesionālajā vidusskolā; ir saglabāta interešu izglītības sistēma, plašs un daudzpusīgs
interešu izglītības piedāvājums, elastīga sistēma. Multikulturālā sabiedrība, kas paplašina iespējas
apgūt citu nāciju kultūras vērtības. Preiļu pilsētas skolās pēdējo 5 gadu laikā ir veikti lieli
kapitālieguldījumi.
Vājās puses - vecāku līdzdalības maksājums interešu izglītībā, dažās jomās kvalificētu speciālistu
trūkums, nepietiekama publicitāte un vāja reklāma piedāvātajām izglītības iespējām. Interešu izglītībā
mazāk iesaistīti zēni (zema ieinteresētība, piemērotu programmu trūkums). Nepietiekams finansējums
un materiāli tehniskais nodrošinājums jaunu programmu īstenošanai interešu izglītībā. Iestāžu
nepiemērotība bērniem ar speciālām vajadzībām (nav lifta), bērnu un jauniešu vājā fiziskā veselība. Kā
draudi tiek minēti: mainīgā valsts izglītības politika, normatīvās bāzes un metodiskās vadības trūkums
interešu izglītībā valstī. Ekonomiskā situācija ģimenēs (zemais materiālais nodrošinājums),
līdzfinansējuma pieaugums, demogrāfiskā krīze. Izklaides pasākumu un informācijas pieejamība
piedāvājums konkurē ar tradicionālām kultūrvērtībām (tautas dejas, folklora, kori).
Iespējas - izglītības iestādes var kļūt par mūžizglītības sistēmas sastāvdaļu, veidojot dažādas izglītojošas
nodarbības pieaugušajiem, kurās tiek apgūtas zināšanas un prasmes gan nodarbinātības veicināšanai,
gan iedzīvotāju pilnvērtīgai līdzdalībai sociālajā un pilsoniskajā dzīvē. Skola, it īpaši laukos var kļūt par
daudzfunkcionālo centru, kur dienas otrajā pusē skolas telpās iespējams saņemt ne tikai izglītības
pakalpojumus, bet arī kultūras, sociālos, nodarbinātības veicināšanas, arī veselības pakalpojumus.
Pamatskolas var pārveidot par sākumskolām (līdz ceturtajai vai sestajai klasei), lai tuvāk dzīvesvietai
tiktu saglabātas mazās skolas, kurās būtu pieejama arī obligātā pirmsskolas izglītība, izveidojot arī
pirmsskolas izglītības diennakts grupas, kas risinātu sociālos jautājumus. Savukārt vidusskolas,
piemēram, Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola varētu ieviest tālmācības
programmas.
Kopumā var secināt, ka Latvijas izglītības sistēmā ir nepieciešamas pārmaiņas izglītības saturā, kvalitātē,
pieejamībā un mācību vidē, lai tā sekmētu valsts un reģionu attīstību, tostarp, nodrošinot inovatīvu un
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konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, investīcijām pievilcīgu vidi un nodarbinātību. Skolēnu skaita kritērijs
sabiedrībā ir viegli izprotams un tiek akceptēts kā pamatojums reformām. Savukārt, no izglītības
kvalitātes un ilgtspējīgas attīstības viedokļa, skaitliskie kritēriji nebūt nav vienīgie, kuri pamato skolu
tīkla optimizācijas nepieciešamību. Izmaksu optimizēšana rada slodžu samazināšanos pedagogiem,
„nelabvēlīgo atlasi” to skolotāju kontingentā, kas strādā nomaļākās skolās ar mazāku skolēnu skaitu.
Rezultātā – zemāka izglītības kvalitāte un pieaugoša kvalitātes atšķirība starp pilsētu un lauku skolām.7
Būtisks izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas ārējais ietekmējošais faktors ir arī savstarpējo norēķinu
sistēma, kas apgrūtina pašvaldību sadarbību, piespiežot uzturēt pierobežā ar citiem novadiem savas
arī nenoslogotās skolas.
Lai izvērtētu visus iespējamos attīstības scenārijus Preiļu novada skolu optimizēšanai, tai skaitā
ekonomiskos un sociālos ieguvumus un zaudējumus, ir jāizstrādā Preiļu novada izglītības iestāžu
attīstības koncepcija, lai izvēlētos labāko un piemērotāko variantu jaunās paaudzes audzināšanai,
izglītošanai un kompetenču veidošanai atbilstoši 21.gadsimta prasībām un viedas attīstības principiem.

1.9.2.
Sociālā drošība un veselības aprūpe
Sociālie pakalpojumi
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Preiļu novada teritorijā nodrošina
Labklājības pārvalde. Pēc novada Sociālā dienesta reorganizācijas 2016. gada 28.aprīlī Labklājības
pārvaldes pakļautībā ir pansionāts ,,Preiļi”, Krīzes centrs, pakalpojumu centrs ,,Līči”. Preiļu novada
Labklājības pārvaldē strādā 41 darbinieks, no kuriem 11 ir sociālie darbinieki. Normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu organizē Sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu nodaļa, kuras ietvaros darbojas Dienas centrs un Aprūpes mājās birojs.
Labklājības pārvaldes struktūra redzama 1.9.2.1.attēlā.

Labklājības pārvalde
Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa (iepriekš
sociālais dienests) nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām personām profesionālu
sociālās palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psihosociālu atbalstu, kā arī veic sociālo
pakalpojumu administrēšanu. Sociālā palīdzība tiek sniegta atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un
normatīvajiem aktiem. Atbilstoši Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/4 „Par
sociālo palīdzību Preiļu novadā” tiek izmaksāti šādi sociālie pabalsti:
 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);
 mājokļa pabalsts;
 pabalsts – brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē trūcīgas ģimenes
bērnam (bērniem);
 pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē;
 pabalsts mācību līdzekļu iegādei skolēnam;
 ēdināšanas pabalsts;
 pabalsts audžuģimenei;
 pabalsts trūcīgas personas apbedīšanai;
 pabalsts – 70 % atlaide no īres maksas sociālajā dzīvoklī;
 vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
 pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai.
PREIĻU NOVADA LABKLĀJĪBAS
PĀRVALDES DIREKTORS
7

Praktiskās konferences“ Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību
saglabāšanai” materiāli, 17.02.2017., Madona
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PĀRVALDES DIREKTORA VIETNIEKS
ADMINISTRATĪVI SAIMNIECISKAJOS JAUT.

PĀRVALDES DIREKTORA VIETNIEKS
SOCIĀLAJOS JAUTĀJUMOS
Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodaļa

Administratīvi
saimnieciskā nodaļa

Pansionāts ,,Preiļi”
Dienas centrs

Pakalpojumu centrs ,,Līči"

Krīzes centrs
Aprūpes mājās birojs
1.9.2.1. attēls. Labklājības pārvaldes struktūra.
Datu avots: Preiļu novada pašvaldība, 2017
Aprūpes mājās birojs vidēji gadā pakalpojumus sniedz 27 personām (2014. gadā – 25 personām, 2015.
gadā – 29 personām, 2016. gadā – 26 personām).

Sociālais dienests

2012
1250

2013
1508

2014
1045

2015
1062

2016
846

1.9.2.2. attēls. Klientu skaits Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā 2012.-2016.gadā.
Datu avots: Preiļu novada Labklājības pārvalde
1.9.2.3.attēlā var redzēt, ka kopš 2012. gada trūcīgo ģimeņu un trūcīgo personu skaits samazinās (piecu
gadu laikā par 32%) un to var saistīt ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Preiļu novada Labklājības
pārvaldes veiktā analīze apstiprina, ka vairākas ģimenes materiālā stāvokļa uzlabošanai devās “peļņā
uz ārzemēm”, Rīgu vai citām Latvijas pilsētām. Situāciju ietekmējusi pensiju indeksācija un diemžēl arī
iedzīvotāju skaita samazinājums, tai skaitā mirstība.
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2016

2015

2014

2013

2012

221
356
276
544
Trūcīgās ģimenes

309
634

Trūcīgās personas

367
844
379
898

1.9.2.3.attēls. Trūcīgo personu un trūcīgo ģimeņu skaits Preiļu novadā 2012.–2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada Labklājības pārvalde, 2017
Arī trūcīgajām ģimenēm un personām kopējās izmaksātās summas kopš 2012. gada ir samazinājušās,
izņemot 2015. gadu, kad sociālās palīdzības sniegšanai šīm cilvēku grupām tika izlietots par 3 932,63
EUR vairāk nekā 2014. gadā.

2012
2013
2014
2015
2016
Pabalstos izmaksātie
218827,83151974,48110462,6114395,2395223,37
līdzekļi, EUR

1.9.2.4.attēls. Trūcīgām ģimenēm, personām pabalstos izmaksātie līdzekļi Preiļu novadā 2012.–2016.
gadā.
Datu avots: Preiļu novada Labklājības pārvalde, 2017
Katru gadu visvairāk līdzekļu tiek izlietots pabalstu izmaksai GMI (garantētā minimālā ienākuma)
līmeņa nodrošināšanai. 2012. gadā tie bija 54% no visiem sociālajiem izdevumiem. Negatīvi vērtējams
ir fakts, ka pieauga arī strādājošo personu skaits, kas saņēma GMI pabalstu, un tas liecina, ka
nodarbināto cilvēku saņemtais atalgojums nav pietiekošs, lai nodrošinātu pamatvajdzības. 2013.2014.gadā GMI izmaksātās summas bija mazākas, bet 2015. gadā bija vērojams pieaugums - 78221,35
EUR jeb 49,5% no visiem sociālās palīdzības līdzekļiem. GMI pabalstu saņēmēju skaits bija samazinājies
par 21 ģimeni/67 personām, salīdzinot ar 2014. gadu, tomēr izlietotie līdzekļi bija lielāki.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbinieki secina, ka atsevišķu trūcīgo ģimeņu/personu materiālais
stāvoklis ir tik ļoti pasliktinājies, ka vienīgais ienākums ir piešķirtais GMI pabalsts.
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1.9.2.5.attēls. GMI pabalstos izmaksātie līdzekļi Preiļu novadā 2012. –2016. gadā, EUR.
Datu avots: Preiļu novada Labklājības pārvalde, 2017
Preiļu novadā vidēji mēnesī GMI saņem 110 - 150 ģimenes. Samazinājies ir riska ģimeņu skaits - 2016.
gadā - 25, 2013. gadā – ap 34 ģimenēm.

2016

144

2015

2014

2013

2012

226
183
287
Ģimenes

204
354

Personas

238
501
237
590

1.9.2.6.attēls. GMI pabalstu saņēmēju - personu un ģimeņu skaits Preiļu novadā 2012.–2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada Labklājības pārvalde
Viens no iedzīvotāju labklājības rādītājiem ir arī pensiju apmērs. No 2014. gada 1. janvāra
pensionēšanās vecums 62 gadi tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu – līdz 2025. gada 1. janvārī
tas būs 65 gadi. Minimālās pensijas apmērs valstī atkarībā no darba stāža svārstās no 70,43 EUR līdz
108,85 EUR, bet 2016. gada jūnijā vidējais piešķirtais pensijas apmērs bija 295,18 EUR. Preiļu novadā
vidējais pensijas apmērs ir par 16% zemāks nekā valstī.
1.9.2.1.tabula. Pensiju apmērs un saņēmēju skaits Preiļu novadā 2013.-2015. gadā.
Gads
2013
2014
Visu pensiju vidējais piešķirtais apmērs, EUR
237,69
242,69
Visu pensiju saņēmēju skaits
2 990
2 927

2015
246,94
2 886

Datu avots: VSAA, 2016

Pansionāts ,,Preiļi’’
Kopš 2016. gada 29. aprīļa pansionāts ,,Preiļi’’ ir Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā tiek sniegti sociālās aprūpes
pakalpojumi to personu pamatvajadzību apmierināšanai, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi
vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ.
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Pansionāts atrodas Preiļu pilsētas centrā – Raiņa bulvārī 13, SIA „Preiļu slimnīca” telpās (1.stāvā vecās
slimnīcas divstāvu ēkā). Pansionātā „Preiļi” pastāvīgi dzīvo pensijas vecumu sasniegušas personas, kā
arī I un II grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc
sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši 21.04.2008. MK noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”. Pakalpojums līdz šim ir pieejams tikai Preiļu novada
iedzīvotājiem, jo pansionātā “Preiļi” ir ierobežotas iespējas (līdz 30 vietām), ir izveidojusies rinda, bet
vairākām Preiļu novada personām šis pakalpojums tiek nodrošināts citu pašvaldību pansionātos. Tā kā
klientu skaits pieaug, ir nepieciešamas iekārtot papildus telpas šī pakalpojuma nodrošināšanai,
rekonstruējot un labiekārtojot pansionāta „Preiļi” infrastruktūru.

Pansionāts ,,Preiļi’’

2012

2013

2014

2015

26

26

23

20

2016.09.
01.
24

1.9.2.7.attēls. Klientu skaits pansionātā ,,Preiļi” 2012.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada Labklājības pārvalde, 2017

Krīzes centrs
Krīzes centrs piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām personām (bērniem
un pieaugušajiem), kā arī uzturēšanās iespējas dažādās krīzes situācijās nonākušām personām. Centrā
palīdzība tiek sniegta arī māmiņām ar zīdaiņiem. Vislielākais pieprasījums pēc pakalpojuma bijis 2012.
gadā un 2013. gadā, bet pēdējos gados klientu skaits ir samazinājies.
Visvairāk Krīzes centra sniegtos pakalpojumus saņem bērni līdz 18 gadu vecumam. Piemēram, 2013.
gadā to saņēma 61 persona, no tām 48 bērni un 13 pieaugušie, pārsvarā Preiļu novada iedzīvotāji.
2014. gadā par krīzes centra pakalpojumiem tika noslēgts 41 līgums, no kuriem 9 gadījumos
pakalpojumi tika sniegti kaimiņu pašvaldību iedzīvotājiem. 2014. gadā vairāk nekā puse pakalpojumus
saņēma bērni - 25,,bet 2015. gadā no 23 personām - 18 bērni un 5 pieaugušie.
Krīzes centrs atrodas Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā, un tajā strādā sociālais darbinieks,
psihologs un sociālais audzinātājs.
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Krīzes centrs

2012

2013

2014

2015

84

61

41

23

2016.09.
01.
2

1.9.2.8. attēls. Klientu skaits Krīzes centrā 2012.- 2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada Labklājības pārvalde, 2017

Dienas centrs
Dienas centrs atrodas Preiļu pagasta ēkā Līčos, un tas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,
sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas dienas laikā. Centrā strādā
psihologs, un centra pakalpojumi tiek piedāvāti pirmspensijas vecuma personām un pensionāriem,
māmiņām ar bērniem, personām ar funkcionāliem traucējumiem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem,
arī trūcīgām un maznodrošinātām personām un citām sociāli mazaizsargātām grupām. Dienas centrs
apmeklētājiem piedāvā apgūt dažādas radošas un fiziskas aktivitātes, seminārus un lekcijas, tajā ir
iespēja uzturēties arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Dienas centra apmeklētāju
skaits

2014

2015

2016

1053

2226

2044

1.9.2.9.attēls. Apmeklējumu skaits dienas centrā 2014. - 2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada Labklājības pārvalde, 2017
2014. gadā no 1053 apmeklējumiem 940 cilvēki piedalījās radošajās darbnīcās, 53 - māmiņu klubā, 60
cilvēki saņēma psihologa konsultācijas. 2015. gadā dienas centra apmeklējumu skaits pieauga,
salīdzinot ar 2014. gadu, jo darbu uzsāka jaunas interešu grupas, t.sk., pieauga pieprasījums pēc
psihologa individuālajām konsultācijām un atbalsta grupām. Sociālā dienesta klienti bija 522 personas
(līdzdarbības veicēji), 330 seniori, 128 māmiņu kluba apmeklētāji, 857 reizes centru apmeklēja jaunieši
ar īpašām vajadzībām, individuālās psihologa konsultācijas notika 167 reizes, atbalsta grupa personām
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ar atkarības problēmām - 57 reizes, atbalsta grupas pašapziņas celšanai un komunikācijas prasmju
veidošanai apmeklētas 25 reizes, radošajās darbnīcās vasaras brīvlaikā piedalījās 140 bērni.
2016. gadā (saskaņā ar līdzdarbību) personas apmeklēja centru 863 reizes, grupas jauniešu ar īpašām
vajadzībām - 921 reizi, seniori - 120 reizes u.c.

Pakalpojumu centrs „Līči”
Centrs „Līči” atrodas Preiļu pagasta ēkas Līčos 2.stāvā, Jaunatnes ielā 1. Speciāli ir aprīkotas 2 istabiņas
klientiem ar īpašām vajadzībām, ēkā darbojas lifts. Centrā iespējams uzturēties gan vientuļām
personām, gan ģimenēm. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Preiļu novada domes
komisija. Centrā iespējams uzturēties arī īslaicīgi, ko dažkārt izmanto Preiļu novada viesi - tiek piedāvāti
vienvietīgie un divvietīgie numuriņi ar mēbelēm, sadzīves tehniku, gultas veļu un veļas mazgāšanu,
iespējams pasūtīt siltas pusdienas. Centra darbība tiek finansēta no Preiļu novada domes līdzekļiem un
pakalpojuma saņēmēju maksājumiem.
Preiļu novada Labklājības pārvalde īstenojusi ES līdzfinansētus projektus: 2011.-2012. gadā realizēts
ESF projekts ,,Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes
pakalpojumu pilnveidošana’’ (Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087); 2012.-2013. gadā ESF projekts
,,Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā’’ (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/077);
2012.-2013. gadā LEADER atbalstīs projekts ,,Mobilā pacēlāja iegāde Preiļu novada Sociālajam
dienestam’’ (Nr. 12-03-LL12-L413101-000008). 2016. gadā projekta „Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001) ietvaros visiem sociālajiem darbiniekiem bija supervīzijas,
divām darbiniecēm apmācības. No 2017. gada tiek realizēts ERAF projekts ,,Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā”.

Bāriņtiesa
Preiļu novada bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlijā
apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, Civillikumu, citu normatīvo aktu un
publisko tiesību principiem, prioritāri nodrošinot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā ziņā pielīdzināms notariālajam
apliecinājumam. Preiļu novada bāriņtiesā strādā 5 darbinieki - bāriņtiesas priekšsēdētājs un 4
bāriņtiesas locekļi, kurus ievēl Preiļu novada dome uz 5 gadiem, lietvedību kārto sekretārs, strādā arī
psihologs.
Darbinieki piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic bērnu dzīves apstākļu pārbaudes, nodrošina ārpusģimenes
aprūpē esošo bērnu un aizgādnība esošo personu mantisko un personisko tiesību ievērošanas
uzraudzību, sniedz konsultācijas Preiļu pilsētas un Preiļu novada iedzīvotājiem bāriņtiesas
kompetences jautājumos. Bāriņtiesas telpas atrodas Aglonas ielā 1A, Preiļos; Preiļu novada Saunas
pagastā Brīvības ielā 6, Prīkuļos; Preiļu novada Pelēču pagastā Liepu ielā 6, Pelēčos.
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Lēmumi

2012
104

2013
124

2014
89

2015
87

2016
59

1.9.2.10.attēls. Preiļu novada bāriņtiesas pieņemto lēmumu par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo
personu dzīves apstākļiem skaits 2012.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada bāriņtiesa, 2017
2016. gadā bāriņtiesa pievērsa pastiprinātu uzmanību preventīvajam darbam ģimenēm ar bērniem,
informējot Labklājības pārvaldi, pašvaldības policiju un citas institūcijas par 27 ģimenēm, kurās netiek
pietiekoši nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. 8 ģimenēm, kurās aug 12 bērni, bāriņtiesa
sadarbībā ar Labklājības pārvaldi uzdeva noteiktajā termiņā novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos
apstākļus.

Bērnu skaits ārpusģimenes
aprūpē

2012

2013

2014

2015

2016

53

58

65

56

53

1.9.2.11.attēls. Preiļu novada bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē 2012.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada bāriņtiesa, 2017
Preiļu novadā aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta aizbildņu un audžuģimeņu skaita palielināšanai,
informējot un izglītojot iedzīvotājus, jo novadā (2017. gadā) ir tikai 1 audžuģimene. Aizbildņu
pienākumus visbiežāk pilda bērnu radinieki, vecvecāki un bērniem emocionāli tuvas personas, kas nav
radinieki. 2016. gadā 14 personas bija bērnu radinieki, 11 - vecvecāki un 8 aizbildņi - bērniem
emocionāli tuvas personas, kas nav radinieki.
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2012
10

2013
11

2014
13

2015
11

2016
11

Aizbildņa ģimenē

41

46

50

44

41

Bērnu aprūpes iestādē

2

1

2

1

1

Audžuģimenē

1.9.2.12.attēls. Preiļu novada bērnu skaits audžuģimenēs, aizbildņu ģimenēs, bērnu aprūpes iestādēs
2012.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada bāriņtiesa, 2017

Veselības aprūpe
Veselības aprūpes sistēma tiek finansēta no valsts budžeta, bet veselības aprūpes pieejamības
(infrastruktūras) nodrošināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana ir pašvaldībām ar likumu noteiktā
autonomā funkcija. Preiļu novadā veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Preiļu slimnīca un poliklīnika,
privātpoliklīnika SIA "Lāzers", 12 ģimenes ārstu prakses, 5 zobārstniecības prakses. Preiļu pilsētā ir 6
aptiekas, bet pagastu lauku teritorijā ir tikai 1 aptieka - Aizkalnē.
SIA “Preiļu slimnīca”
Poliklīnikā ir pieejami veselības aprūpes speciālisti, tiek veikta diagnostika. Veselības aprūpes
pakalpojumus sniedz arodslimību ārsts, dermatologs, diabetologs, fizikālās terapijas speciālisti,
ftiziopneimonologi, ginekologi, kardiologs, ķirurgs, masieri, mājas aprūpes speciālisti, nefrologs,
okulisti, pediatrs, podologs (diabētiskās pēdas aprūpe), procedūru kabineta māsa, rehabilitologs un
fizioterapeiti, vakcinācijas speciālists. Pieejamie izmeklējumi - doplerogrāfija, ehokardiogrāfija,
elektrokardiogrāfija,
endoskopija,
kompjūtertomogrāfija,
rentgenogrāfija,
spirogrāfija,
ultrasonogrāfija, veloergometrija.

Pacienti

2012
17721

2013
18043

2014
18332

2015
15414

2016
13953

1.9.2.13.attēls. Ambulatoro pakalpojumu pacientu skaits (apmeklējums pie ārsta, izņemot
palīgkabinetus) SIA „Preiļu slimnīca” poliklīnikā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: SIA ,,Preiļu slimnīca’’, 2017
Poliklīnikā nomā telpas ambulatoro pakalpojumu sniedzēji - E.Gulbja laboratorija, 9 ģimenes ārstu
prakses, neirologs un psihiatrs, zobārsti. Telpās tiek nodrošināti sadarbības partneru izbraukuma
pakalpojumi - speciālistu (traumatologa, dermatologa) pieņemšanas reizi mēnesī, mobilā
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mammogrāfija, mobilais zobu higiēnists/ārsts, donoru dienas, Dr. Mauriņa Vēnu klīnikas u.c.
pakalpojumi.
2013. gada vasarā Preiļu slimnīcas telpās tika pabeigti apjomīgi remontdarbi, kā rezultātā visas
slimnīcas nodaļas atrodas vienā korpusā. Slimnīcas 1. stāvā ir Uzņemšanas nodaļa, otrajā – Dzemdību
un ginekoloģijas nodaļa un labiekārtotas palātas, kur dzemdību laikā var uzturēties arī visa ģimene.
Preiļu slimnīcas 3. stāvā ir vispārējā profila Terapijas nodaļa, bet 4. stāvā atrodas Dienas stacionārs un
operāciju zāle.
2017. gadā uzsākta ERAF projekta izstrāde Dienas stacionāra ar manipulāciju telpās pārbūvei, paredzot
arī papildus ārējā lifta uzbūvi un uzbrauktuves (pie Uzņemšanas nodaļas) izbūvi.

Noslogojums,%

2012
80,85

2013
68,02

2014
74,53

2015
67,56

2016
55,76

1.9.2.14.attēls. Vidējais stacionāra gultas noslogojums Preiļu slimnīcā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: SIA ,,Preiļu slimnīca’’, 2017

2012

2013

2014

2015

2016

Pacientu skaits diennakts
stacionārā

1198

1351

1544

1548

1716

Kopējais gultu dienu skaits

6806

7448

8161

8161

8367

Vidējais gultas dienu skaits
uz pacientu

5,39

5,31

5,21

4,64

4,76

1.9.2.15.attēls. Pacientu skaits diennakts stacionārā, kopējais gultu dienu skaits, vidējais gultas dienu
skaits uz pacientu Preiļu slimnīcā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: SIA ,,Preiļu slimnīca’’, 2017
Kopš 2012. gada pacientu skaits diennakts stacionārā ir pieaudzis par 43%, palielinājies arī kopējais
gultas dienu skaits, bet Dienas stacionāra pacientu skaits saglabājies diezgan stabils.
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Pacientu skaits dienas
stacionārā

2013

2014

2015

2016

879

1076

1002

984

1.9.2.16.attēls. Pacientu skaits Preiļu slimnīcas Dienas stacionārā 2013.-2016. gadā.
Datu avots: SIA ,,Preiļu slimnīca’’, 2017
SIA „Preiļu slimnīca” kā uzņēmumam ir svarīga Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas attīstība, jo
dzemdību nodaļa pastāv jau vairākus gadu desmitus, nodrošinot augstu pakalpojumu kvalitāti, un tajā
strādā pieredzējis un kvalificēts medicīniskais personāls. Pēdējos 5 gados dzemdību skaits ir
palielinājies, un 2015. gadā bija 455 dzemdības, kas bija labākais rādītājs kopš 1983. gada.
SIA ,,Preiļu slimnīca" Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa sniedz valsts apmaksātu dzemdību palīdzību,
un tai ir izveidojies zināms prestižs ne tikai Latgales reģionā, bet arī valstī. Galvenokārt sievietes ir no
Preiļu novada, Rēzeknes pilsētas un novada, Daugavpils pilsētas un novada, Līvānu, Riebiņu, Aglonas,
Krāslavas un citiem Latvijas novadiem.
Jauns pakalpojums, ko piedāvā SIA ,,Preiļu slimnīca", ir Māmiņu skola, kas tiek organizēta Preiļu
poliklīnikas telpās. Uzņēmuma vadība un personāls regulāri strādā pie esošo veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, kā arī meklē iespējas jaunu speciālistu piesaistei un pakalpojumu
dažādošanai. Piemēram, jauns maksas pakalpojums ir nūjošanas nodarbības grupā fizioterapeita
vadībā, tradicionālā Taizemes masāža, medicīniskā teipošana.

Dzemdību skaits

2012
291

2013
340

2014
408

2015
455

2016
481

1.9.2.17.attēls. Dzemdību skaits Preiļu slimnīcā.
Datu avots: SIA ,,Preiļu slimnīca’’, 2017
2015. gadā tika realizēts ERAF projekts „SIA „Preiļu slimnīca” ģimenes ārstu tīkla attīstība” (Nr.
3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/103) par kopējo summu 135 829 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%.
Īstenoti arī projekti ēku energoefektivitātes uzlabošanā - „Energoefektivitātes paaugstināšana SIA
„Preiļu slimnīca” vecajā slimnīcas ēkā” (Nr. KPFI-15.3/115) par kopējo summu 427 040 EUR; projekts
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„Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Preiļu slimnīca” slimnīcas ēkā” (Nr. KPFI-15.4/80) par kopējo
summu 382 359 EUR.
2016. gadā tika iegādāta jauna medicīnas aparatūra un inventārs: autoklāvs, masāžas galdi,
medicīniskie svari, ginekoloģiskās lampas, spirogrāfs, kardiotokogrāfs, ultraskaņas aparāts, atjaunotas
nepieciešamās mēbeles un medicīnas personālam nodrošināti jauni apģērbi.
Pozitīvi, ka 3 jaunieši – medicīnas studenti saņem Preiļu novada pašvaldības stipendijas, kas piešķirtas,
lai jaunie speciālisti varētu atgriezties un strādāt Preiļos. 2016. gada 14. aprīlī ir noslēgts sadarbības
memorands starp Rīgas Stradiņa universitāti un Preiļu novada domi par kopīgiem projektiem veselīga
dzīvesveida popularizēšanā.
SIA “Lāzers” ir ambulatora privātā medicīnas iestāde, kurā pacientus pieņem LOR speciālists, zobārsts,
zobu higiēnists, arī ginekologs un dzemdību speciālists, ir ultraskaņas diagnostika ginekoloģijā un
dzemdniecībā, piena dziedzeru, vēdera dobuma orgānu, vairogdziedzera un locītavu sonogrāfija.
Medicīnas iestādē ir iespējama piekļuve pacientiem ar ierobežotiem kustību traucējumiem.
Ģimenes ārstu prakses:
 SIA "Aglonas doktorāts-S";
 Jāņa Anspoka Ģimenes ārsta prakse;
 Jevgēnijas Džeriņas Ģimenes ārsta prakse;
 Irēnas Petrānes Ģimenes ārsta prakse;
 Anatolija Ruskuļa Ģimenes ārsta prakse;
 Staņislava Rutkovska Ģimenes ārsta prakse;
 Irēnas Vaivodes SIA „Ārstes Vaivodes prakse Preiļos”;
 Lidijas Kuzminas Ģimenes ārsta prakse;
 Svetlanas Lioznovas Ģimenes ārsta prakse;
 Ļubovas Kirsanovas Ģimenes ārsta prakse;
 Jāņa Petrāna Ģimenes ārsta prakse.
Ģimenes ārstu prakšu skaits (11) Preiļu novadā ir pietiekošs. Visas prakses, izņemot SIA "Aglonas
doktorāts-S", atrodas Preiļu pilsētā, taču pagastos darbojas feldšeru un vecmāšu punkti.
Zobārstniecības prakses
 Kozuļ-Kaža Anna ā/p zobārstniecība;
 Lipska Natālija ā/p zobārstniecība;
 Poplavska Lilija ā/p zobārstniecība;
 SIA "Lāzers";
 Vjačeslavs Sosedovs, ā/p zobārstniecība.
Negatīvi vērtējama situācija, ka Preiļos nav pieejams dežurējošais zobārsts, bet tuvākās ārstniecības
iestādes, kurās pieejami dežūrārsti, atrodas 55 km attālumā no Preiļiem Rēzeknē (Rēzeknes veselības
aprūpes centrs) un 53 km attālumā Daugavpilī (Daugavpils Bērnu veselības aprūpes centrs un SIA
medicīniskā firma „Dinas”).

Sociālās un veselības jomas izvērtējums
Preiļu novadā tiek nodrošināts nepieciešamais sociālo pakalpojumu grozs. Reorganizējot novada
Sociālo dienestu un izveidojot Labklājības pārvaldi, sociālo pakalpojumu piedāvājums ir pārskatāms un
loģisks. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas klientu skaits samazinās, tai skaitā trūcīgās
ģimenes un personas, kā arī GMI pabalstu saņēmēju skaits, taču pabalstos izmaksātās summas praktiski
nesamazinās.
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Preiļu novadā vajadzības gadījumā palīdzību var saņemt gan krīzes, gan dienas centros, darbojas arī
pansionāts. Labklājības pārvaldei ir laba sadarbība ar bāriņtiesu. Palielinoties gados vecu cilvēku
īpatsvaram, uz vietu pansionātā ,,Preiļi’’ veidojas rindas un paredzams, tuvāko gadu laikā šī problēma
kļūs vēl aktuālāka, tāpēc nepieciešams paplašināt un rekonstruēt pansionātu. Ir nepieciešams
paplašināt arī aprūpes mājās pieejamību, izveidojot mobilo brigādi, un iegādāties tai vajadzīgo
tehnisko aprīkojumu. Preiļos ir vairāk nekā 60 sociālo dzīvokļu, kuri atrodas vairākās pilsētas vietās, un
tas apgrūtina dzīvokļu iemītnieku apsekošanas un kontroles nodrošināšanu - ir vajadzīga sociālā māja,
kur viss atrodas vienkopus.
Preiļos un apkārtnē Preiļu slimnīca ir vienīgā veselības aprūpes institūcija, kas sniedz gan ambulatoros,
gan stacionāros pakalpojumus. Veicot SVID analīzi, kā stiprās puses var nosaukt: piemērota ēku
infrastruktūra – paredzēta tieši veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, profesionāls un pieredzējis
personāls, plašs sniegto pakalpojumu klāsts, t.sk. diagnostika, ginekoloģija, fizioterapija. Preiļu slimnīcā
ilggadīga pieredze un atpazīstamība stacionāra ginekoloģijas dzemdību nodaļai, laba iestādes
reputācija. Kolektīvi noformulēta attīstības vīzija un misija, kopēja izpratne par darbības mērķiem un
uzdevumiem, personāla vēlme strādāt. Ir pašvaldības stipendijas studējošajiem medicīnas
darbiniekiem. Izaicinājumi - ierobežotas iespējas attīstīties sakarā ar neskaidro un nestabilo valsts
veselības aprūpes finansēšanas kārtību, nepietiekams finansējums kapitālieguldījumiem infrastruktūrā
un jaunu speciālistu piesaistei, infrastruktūra netiek pilnībā noslogota. Zema iedzīvotāju maksātspēja,
novecojošs personāls. Iespējas - infrastruktūras uzlabošana, dažādu jaunu pakalpojumu attīstība, t.sk.
rehabilitācija. Bērnu nodaļas un Ķirurģijas nodaļas izveidošana stacionārā, lai kļūtu par 2.līmeņa
slimnīcu. Darbinieku rotācija un aizvietojamība, darbinieku apmācība un motivācija. Maksas
pakalpojumu attīstība slimnīcā, medicīnas pakalpojumu eksports, regulāra informācijas un informatīvo
pasākumu organizēšana, sadarbība ar izglītības un pētniecības iestādēm, dažādu sociālo grupu atbalsta
pakalpojumu attīstība.

1.9.3.

Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība

Preiļu novada kultūras dzīvi organizē vairākas iestādes un organizācijas – Preiļu novada Kultūras centrs,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Preiļu novada Galvenā bibliotēka, izglītības iestādes,
profesionālās ievirzes izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas.
Kultūras centra darbības galvenie virzieni - nodrošināt iedzīvotājiem iespēju baudīt profesionālo
mākslu, pašiem līdzdarboties amatieru mākslas veidos un saglabāt Preiļu multikulturālās sabiedrības
tradīcijas. Preiļu novadā ir vairāki kultūras nami un tautas nami: Preiļu kultūras nams; Aizkalnes tautas
nams; Pelēču kultūras nams; Saunas tautas nams.
Preiļu kultūras nams
Preiļu kultūras nams ir lielākā kultūras iestāde novadā, un tas atrodas pašvaldībai piederošā ēkā, Raiņa
bulvārī 28, kopējā platība – 1700 m². Kultūras nama renovācijas darbi tika veikti 2002. gadā - tajā ir
lielā zāle un balkons ar 450 skatītāju vietām, konferenču zāle ar 70 vietām, administrācijas telpas, Preiļu
Vēstures un lietišķās mākslas muzeja administrācijas telpas, muzeja krājumu telpa un pastāvīgās
ekspozīcijas telpa, arī saimniecības un nodarbību telpas.
Pēc renovācijas Preiļu kultūras nams bija viens no modernākajiem kultūras namiem Latvijas
mazpilsētās telpu un tehniskā aprīkojuma ziņā, taču pašlaik ir nepieciešams ēkas fasādes un iekštelpu
remonts. Tā kā kultūras namā ir viena zāle, tā tiek piemērota visiem pasākumiem, nav mēģinājumu
telpas - tie notiek uz skatuves. Būtu nepieciešama papildus deju zāle (arī izklaides pasākumu
organizēšanai), kā arī apgaismojuma un skaņu modernās tehnoloģijas.
Vairāku gadu laikā ir izveidojušās labas pasākumu rīkošanas tradīcijas, piemēram, Preiļi ir iekļauti
Starptautiskā Baltijas baleta festivāla apritē - ir viesojušās baleta trupas no Lietuvas, ASV un Spānijas.
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Uz Preiļiem brauc profesionāli mākslinieki gan no Rīgas un citām Latvijas pilsētām, gan arī no ārvalstīm,
ir izveidojusies laba sadarbība ar Valsts SIA ,,Latvijas koncerti”. Tomēr jāatzīmē, ka samazinājies
profesionālās mākslas piedāvājums, kopš 2014. gadā sāka darbu Austrumlatvijas koncertzāle „Gors”
Rēzeknē, kas atrodas 55 km attālumā no Preiļiem.
Aizkalnes tautas nams
Aizkalnes tautas nams atrodas Aizkalnes pagasta pašvaldībai piederošā ēkā Aizkalnē. Tautas nama
vajadzībām tiek izmantotas telpas 120 m² platībā, kurā ietilpst skatītāju zāle ar 150 vietām. Mēnesī
vidēji tiek rīkoti 2 – 3 pasākumi, vidēji tos apmeklē 100 cilvēku. 2013. gadā tautas nama ēkai tika veikts
kosmētiskais remonts, vēl ir jāveic apkures rekonstrukcija. Aparatūra un apgaismojuma iekārtas
pasākumiem tiek vestas no Preiļu kultūras centra, kas ir īstermiņa risinājums.
Pelēču pagasta kultūras nams
Pelēču pagasta pašvaldības ēkā atrodas kultūras nama zāle, tajā ir 200 skatītāju vietas, kopējā platība
ar skatuvi - 216 m². Katru mēnesi kultūras namā vidēji ir 2 – 3 pasākumi, vidējais apmeklētāju skaits –
160, tomēr tas ik gadus mazinās. 2012. gadā zālei un skatuvei tika nomainīts grīdas segums, tomēr
joprojām skatuvei un mēģinājumu telpām nav piemērots apgaismojums, būtu jāatjauno arī
pašdarbības kolektīvu dalībnieku tērpi. Arī garderobe nav ērta un paredzēta tikai 100 apmeklētājiem.
Pagastā ir savas tradīcijas - pagasta svētki, gadskārtu paražas, bērnības svētki, jaunības svētki, valsts
svētku - 18. novembra un 4. maija svinības, kā arī Mātes dienas pasākumi.
Saunas pagasta tautas nams
Saunas pagasta tautas nams atrodas Saunas pagasta pārvaldes ēkā, kur atrodas arī Saunas pagasta
pasta nodaļa. Tautas nama darba vajadzībām tiek izmantota skatītāju zāle 100 m² platībā ar 150
skatītāju vietām un nodarbību telpa 20 m² platībā, kur notiek dažādi pasākumi, tai skaitā izstādes,
pašdarbību kolektīvu mēģinājumi. Vidēji mēnesī ir 2 pasākumi, kurus apmeklē ap 100 skatītāju,
visiecienītākās ir teātra izrādes. 2012. gadā ēkā tika veikts iekšdarbu remonts. Tautas namā ir labs
apgaismojums, bet ir nolietojies aprīkojums, ir vajadzīgas jaunas klavieres un skaņu aparatūra
pasākumiem.
Brīvdabas estrādes
Preiļu novadā ir 3 brīvdabas estrādes:
 Preiļu parka estrāde;
 Aizkalnes brīvdabas estrāde;
 Pelēču pagastā.
Preiļu parka estrāde atrodas gleznainā vietā Preiļu pilsētas parka teritorijā, un tā ir labi piemērota vieta
vasaras sezonas kultūras un izklaides pasākumu rīkošanai ar amfiteātrī izkārtotām 4000 skatītāju
vietām.
Aizkalnes brīvdabas estrāde atrodas Raiņa memoriālā muzeja teritorijā – gleznainā un iekoptā vietā. Tā
ir piemērota vieta vasaras sezonas pasākumu rīkošanai ar 700 skatītāju vietām, estrāde pieder VAS
„Valsts nekustamie īpašumi”.
Pelēču pagasta centrā 2017. gadā uzcelta jauna brīvdabas estrāde.

Pašdarbības kolektīvi
Preiļu novadā darbojas 24 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuri ir apliecinājuši savu kvalitāti
dažādās valsts mēroga skatēs un konkursos vairākos žanros. Tie ir deju kolektīvi, vokālie ansambļi,
pūtēju orķestris, folkloras kopas, amatierteātri, koris. Pavisam pašdarbības kolektīvos ir iesaistījušies
ap 420 dalībnieki. Preiļu novadā ir šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:
 3 tautas deju kolektīvi;
 8 vokālie ansambļi;
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1 pūtēju orķestris;
4 folkloras kopas, ansambļi;
3 amatierteātri;
2 moderno deju grupas;
1 koris;
2 deja studiju (līnijdeju ) grupas.

2012

2013

2014

2015

2016

Mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi

18

23

23

23

24

Mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu dalībnieki

341

389

399

405

420

1.9.3.1.attēls. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un dalībnieku skaits 2012.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada Kultūras centrs, 2017
Pēdējo gadu laikā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits ir pieaudzis, palielinoties arī to
dalībnieku skaitam. Tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestris, moderno deju grupas un koris ir tikai Preiļu
pilsētā, vokālie ansambļi darbojas gan Preiļu pilsētā, gan Saunas un Pelēču pagastos (pa 1), bet
Aizkalnes pagastā pat 2 ansambļi. Preiļos ir 2 folkloras kopas, pa 1 - Saunā un Pelēčos. Aizkalnē darbojas
teātra kopa, līnijdeju studijas ir Pelēču un Saunas pagastos.
1.9.3.1.tabula. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi Preiļu novadā 2017. gadā.
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

Nosaukums

Tautas deju kolektīvi
Preiļu novada kultūras centra un
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju
,,Gaida’’
Preiļu novada kultūras centra un
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju
,,Dancari’’
Preiļu novada kultūras centra deju
,,Talderi’’

Atrašanās
vieta

Dalībnieku
veids

Dzimums

Dalībnieku
skaits

Jāņa Preiļi
kopa

jauniešu

jaukts

20

Jāņa Preiļi
kopa

jauniešu

jaukts

25

kopa Preiļi

vidējās
paaudzes

jaukts

22

Vokālie ansambļi
Preiļu novada kultūras centra vīru vokālais Preiļi
ansamblis
Preiļu novada kultūras centra vokālais Preiļi
ansamblis ,,Rjabinuška’’
Preiļu novada kultūras centra senioru Preiļi
ansamblis ,,Kalinuška’’

103

pieaugušo

vīru

12

pieaugušo

sieviešu

18

s enioru

sieviešu

11
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Preiļi

senioru

jaukts

19

Aizkalne
Aizkalne
Sauna
Pelēči

pieaugušo
pieaugušo
pieaugušo
pieaugušo

sieviešu
sieviešu
sieviešu
jaukts

10
11
9
11

Preiļi

jauniešu

jaukts

28

Preiļi

pieaugušo

jaukts

14

Preiļi

jauniešu

jaukts

28

3.

Preiļu novada kultūras centra senioru
ansamblis ,,Virši’’
Aizkalnes sieviešu vokālais ansamblis
Aizkalnes „Visiem dzīves gadījumiem”
Saunas ansamblis ,,Maganeņas’’
Pelēču ansamblis ,,Iedvesma’’
Pūtēju orķestris
Preiļu novada kultūras centra jauniešu
pūtēju orķestris
Folkloras kopas, ansambļi
Preiļu novada kultūras centra folkloras
ansamblis ,,Leiči’’
Preiļu Valsts ģimnāzijas un kultūras centra
jauniešu folkloras kopa ,,Rūtoj‘’
Saunas folkloras kopa „Naktineica”

Sauna

jaukts

25

4.

Pelēču folkloras ansamblis

Pelēči

bērnu
pieaugušo
bērnu
pieaugušo

jaukts

15

un
jaukts

7

4.
5.
6.
7.
8.
1.

1.
2.

Amatierteātri
Preiļu novada kultūras centra teātra
studija
2.
Preiļu
novada
kultūras
centra
amatierteātris
3.
Aizkalnes teātra kopa „Gaisma”
Moderno deju grupas
1.
Preiļu novada kultūras centra moderno
deju kolektīvs
2.
Preiļu novada kultūras centra retro deju
kolektīvs ,,Brūklenītes’’
Koris
1.
Preiļu novada skolotāju koris Latgale
Deju studijas
1.
Pelēču netradicionālo deju studija (2
kolektīvi)
2.
Saunas līnijdejas
Datu avots: Preiļu novada kultūras centrs, 2017
1.

Preiļi

bērnu
jauniešu

Preiļi

pieaugušo

jaukts

12

Aizkalne

pieaugušo

jaukts

8

Preiļi

bērnu
jauniešu

un
jaukts

18

Preiļi

senioru

sieviešu

21

Preiļi

pieaugušo

jaukts

44

Pelēči

pieaugušo

sieviešu

20

Sauna

pieaugušo

sieviešu

12

Tradicionālie pasākumi
Preiļu novadā ir izveidojušās stabilas tradīcijas pasākumu rīkošanā - katru gadu notiek Preiļu parka
estrādes vasaras sezonas atklāšanas sarīkojums, lielais pavasara gadatirgus, Lieldienu jampadracis,
Preiļu pilsētas svētki, pagastu svētki, Bērnības svētki, Gada Lielā balle (decembra beigās), Starptautiskā
Baltijas baleta festivāla koncerts un Latgales šlāgermūziķu saiets, arī amatierteātru salidojums u.c. Kopš
2015. gada Preiļos notiek Starptautiskais Autorleļļu festivāls, kurā piedalās Latvijas un ārvalstu
mākslinieki ar pašgatavotām lellēm.
Preiļu novadā regulāri tiek rīkoti pasākumi, par kuriem informāciju var iegūt pašvaldības interneta
mājas lapā: www.preili.lv un izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”.

Muzeji
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Preiļu novadā darbojas 2 akreditēti muzeji, kuri pilda Muzeju likumā noteiktās funkcijas - Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzejs un Rakstniecības un Mūzikas muzeja filiāle Raiņa muzejs Jasmuižā.
Saunas pagastā izveidots privāts senlietu muzejs.

1.9.3.2.attēls. Apmeklētāju un pasākumu skaits Preiļu kultūras namā 2011.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu novada Kultūras centrs, 2017
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs darbu uzsāka 1985. gada janvārī un līdz pašvaldību
reorganizācijai bija Preiļu rajona padomes struktūrvienība. No 2009. gada 1. decembra muzejs ir Preiļu
novada domes iestāde un tiek finansēts no pašvaldības budžeta. Muzeja krājuma kolekcijās ir 19985
priekšmeti, t.sk. 16034 Nacionālā muzeju krājuma priekšmeti. Muzeja krājums atspoguļo novada
vēsturi, saimniecisko, izglītības un kultūras attīstību, ievērojamu personību lomu dažādos novada un
valsts vēstures notikumos.
Pamatkolekcijās ir Polikarpa Čerņavska keramika un Preiļu keramiķu kopas darbi, tekstilijas,
etnogrāfijas priekšmeti, fotomateriāli, dokumenti, Latvijas, īpaši Latgales mākslinieku gleznas un
grafikas. Ir arī neliela, bet vērtīga arheoloģijas priekšmetu, arī numismātikas kolekcija. Gada laikā
ekspozīcijās, izstādēs un pētnieciskā darba nolūkos tiek izmantotas vidēji 1500 krājuma vienības.
Tomēr Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs nespēj krājumā uzņemt liela formāta priekšmetus,
jo trūkst telpu, līdz ar to krājumā salīdzinoši maz ir unikālu vēstures liecību. Telpu trūkumu izjūt arī
apmeklētāji, kuru skaits pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, izņemot 2016. gadu, un apmeklētāju skaita
samazinājumu varētu izskaidrot ar novecojušām muzeja ekspozīcijām. Ir uzsākta jaunu ekspozīciju
izveide - kapeņu ekspozīcija un Latgales simtgades ekspozīcija.
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Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja apmeklētāju
skaits

2012

2013

2014

2015

2016

18363

17554

18568

22299

18866

1.9.3.3. tabula. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja apmeklētāju skaits 2012.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, 2017
Latvijā ar katru gadu pieaug vidējais muzeju apmeklētāju skaits uz 1000 iedzīvotājiem, bet Preiļos tas
ir augstāks par vidējo Latvijā.
2099
1652
1321

1748
1490

1648
Latvija
Preiļi

2013

2014

2015

1.9.3.4.attēls. Vidējais muzeju apmeklējumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā un Preiļos 2013.-2015.
gadā.
Datu avots: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pašvaldību budžets EUR 45797 57714 58707 89497 110309 99507

1.9.3.5.attēls. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja budžets (no pašvaldības) 2011.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, 2017
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Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs gan aktīvi līdzdarbojas Preiļu novada kultūras aktivitātēs,
gan arī organizē vairākus pasākumus. Katru gadu muzejs rīko 1991. gada barikāžu atceres pasākumu,
komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus 25. martā un 14. jūnijā, 4. maija deklarācijas ,,Par
Latvijas Valsts neatkarības atjaunošanu” atceres dienu, starptautisko muzeju dienu, starptautiskās
akcijas ,,Eiropas muzeju nakts” maijā, holokausta upuru piemiņas pasākumu augustā, 11. novembra un
18. novembra pasākumus, UNESCO mantojuma dienu aktivitātes, Eiropas kultūras mantojuma dienas,
ievērojamu novadnieku jubilejas u.c.
Muzejs ir iniciators vairāku Preiļu goda pilsoņu nosaukuma piešķiršanā vairākām personām, ir iniciējis
LVAF ,,Lāčplēsis” Goda zīmes piešķiršanu un organizējis tās pasniegšanas pasākumus. Kopš 2014. gada
nozīmīgākais pasākums ir Jāzepa Pīgožņa balva ,,Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā”.
Muzejs par savu stipro pusi uzskata spēju tradicionālos pasākumus izveidot apmeklētājiem inovatīvā
formā, kā, piemēram, diskusiju klubus, sarunas pie kafijas, tikšanās ar notikumu aculieciniekiem,
vēsturi izstāstīt caur spēlēm - Lapta, Borhu mantojuma mozaīka, Māla ceļš un arī caur dziesmu, apģērba
vēsturi un kulinārijas mantojumu.

1.9.3.2.tabula. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piesaistītie līdzekļi projektu konkursos.
Gads
Projekta nosaukums
Finansējums Finansētājs
Preiļu muižas īpašnieka Jozefa Heinriha Borha
2011
800 LVL VKF
tērpa fragmenta restaurācija
2012
Muzeja krātuves modernizācija
1 100 LVL LR Kultūras ministrija
Tekstilijas Latgales Romas katoļu draudžu
VKF
2012
200 LVL
dievnamos
2013
Izglītojoša programma ,,Ideju pārinieks"
300 LVL VKF
2013
Izglītojoša spēle ,,Māla ceļš"
400 LVL VKF
Muzeja krātuves modernizācija.
2013
1 000 LVL LR Kultūras ministrija
2.kārta
2013
Videofilma ,,Viena zeme mūsu"
2 093 LVL LR Kultūras ministrija
2014
Ekspozīcija ,,Jāzeps Baško - gaisa fūrmanis"
2 352 EUR LR Kultūras ministrija
Andreja Paulāna alus krūzes un Polikarpa
VKF
2014
Čerņavska sīkplastikas 4 pasaku varoņu
482 EUR
restaurācija
2014
Izglītojoša spēle ,,Borhu mantojuma mozaīka"
656 EUR VKF
Māju
apmaļu
dekoratīvo
rotājumu
VKF
2014
1000 EUR
restaurācija
Jāzepa Pīgožņa etnogrāfiskā
skapīša
VKF
2015
1 500 EUR
restaurācija
Kalēja plēšu restaurācija
2015
1 400 EUR VKF
2015
Jāzepa Pīgožņa Latvijas ainava
21 000 EUR VKF
2015
Kārdināšana ar pūru
1 321 EUR VKF
Preiļu muižas īpašnieka Jozefa Heinriha Borha
VKF, Latgales kultūras
2015
dzīvesbiedres Annas Borhas tērpu fragmentu
1 000 EUR
programma
restaurācija
Unikālu Nacionālā muzeju krājuma vērtību
2015
4 000 EUR LR Kultūras ministrija
pieejamības nodrošināšana
Sveicinu Latviju - muzejpedagoģisko
VKF
2015
400 EUR
programmu kopums
2016
Izglītojošā programma ,,Pogaļa’’
400 EUR VKF
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2016

Senā Lapta - spēle visiem

380 EUR

Latgales
fonds

Pārnovadu

17.gs. beigu un 18.gs. sākuma Tekstiliju 4 000 EUR VKF
ornāta un veļuma restaurācija
Elektropieslēguma izveidošana Preiļu muižas
2016
5 000 EUR Valsts finansējums
kapelas kapenēs
Datu avots: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, 2017
2016

Raiņa muzejs „Jasmuiža” atrodas Preiļu novada Aizkalnē, klusā lauku nostūrī nelielās Jašas upītes
krastā. Muzejs izvietojies 3 rekonstruētās un atjaunotās senās Jasmuižas muižas ēkās. Ceturtā muzeja
ēka ir Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna 1999. gadā rekonstruētā darbnīca – ceplis.
Muzeja ēkas kopā ar brīvdabas estrādi un vairāk nekā 5 hektārus lielo teritoriju un parku veido
kompleksu, kas ir Valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Raiņa muzejs “Jasmuiža” rekonstruētajā muižas pārvaldnieka mājā apmeklētājiem piedāvā ekspozīciju
par dzejnieka ģimnāzijas un studiju gadiem. Pirms vairāk nekā 30 gadiem atjaunotajā muižas govju kūtī
izveidota izstāžu zāle, kur aplūkojama plaša Latgales keramikas izstāde, kurā eksponēti vairāk nekā 200
novada podnieku darinātie saimniecības trauki un dekoratīvā keramika, bet Andreja Paulāna darbnīcā
– ceplī iespējams iepazīties ar vidi, kādā dzīvojuši un strādājuši Latgales keramiķi 19. gadsimta beigās
un 20. gadsimtā. Muzejā notiek sezonas atklāšanas sarīkojumi, keramikas cepļa kurināšanas un
atvēršanas pasākumi, ikgadējie Dzejas dienu sarīkojumi.

Bibliotēkas
Preiļu novadā darbojas Preiļu galvenā bibliotēka, kurai kopš 2007. gada aprīļa ir pievienotas
struktūrvienības - Aizkalnes pagasta un Līču pagasta bibliotēkas, no 2009. gada jūnija arī Pelēču
bibliotēka, Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka, Saunas bibliotēka un Saunas pagasta Smelteru
bibliotēka. Līdz ar to Preiļu galvenajai bibliotēkai ir 6 patstāvīgas struktūrvienības, kas strādā saskaņā
ar apstiprināto nolikumu, un to darbību nodrošina attiecīgās struktūrvienības vadītājs.
Preiļu galvenā bibliotēka
Preiļu galvenā bibliotēka (PGB) ir Preiļu novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas
Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules
kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu,
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās
informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.
Bibliotēka veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Aglonas novada, Preiļu novada, Riebiņu
novada un Vārkavas novada pašvaldību bibliotēkām. Pamatojoties uz Preiļu novada domes un Aglonas
novada domes, Riebiņu novada domes un Vārkavas novada domes savstarpējo vienošanos, PGB
koordinē šo novadu publisko bibliotēku darbu, sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību. Reģiona
bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no visu 4 novadu pašvaldību līdzekļiem.
Preiļu galvenā bibliotēka ir izteikta ģimenes bibliotēka un ar plašu novadpētniecības krājumu.
Cilvēkiem ar redzes traucējumiem bibliotēkā tiek piedāvāta iespēja izmantot specializēto datortehniku
ar tekstu palielināšanas iespējām, fona krāsas nomaiņu. Bibliotēkai ir sava interneta mājas lapa
www.preilubiblioteka.lv.
Preiļu galvenajā bibliotēkā aktīvi darbojas arī bērnu literatūras nodaļa, gan piedāvājot plašu grāmatu
un citu izdevumu klāstu, gan arī organizējot konkursus un citus pasākumus.
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2012

2013

2014

2015

2016

3214

3045

3138

3142

3112

Preiļu Galvenās bibliotēkas
58076
fiziskais apmeklējums

59817

53546

53730

54416

Preiļu Galvenās bibliotēkas
49767
virtuālais apmeklējums

83744

168889 325703 703815

Preiļu Galvenās bibliotēkas
104798
izsniegums

97893

93171

Preiļu Galvenās bibliotēkas
lasītāju skaits

95991

88849

1.9.3.6.attēls. Lasītāju un izsniegumu skaits Preiļu galvenajā bibliotēkā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu Galvenā bibliotēka, 2017
Lasītāju un fiziskais apmeklētāju skaits 2016. gadā bija samazinājies, salīdzinot ar 2012. gadu, taču
būtiski pieaudzis virtuālo apmeklētāju skaits, pateicoties modernajām tehnoloģijām. Vidēji 31% lasītāju
ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. 65% no visiem lasītājiem ir sievietes, 35% - vīrieši.
71026

70023

68916

68863

2012

2013

2014

2015

68770

2016

1.9.3.7. attēls. Krājumu skaits Preiļu galvenajā bibliotēkā 2012.-2016. gadā.
Datu avots: Preiļu Galvenā bibliotēka, 2017
Preiļu galvenās bibliotēkas krājuma komplektēšanas prioritātes ir jaunākā latviešu un cittautu
daiļliteratūra, autoru - novadnieku darbi, praktiska satura grāmatas, literatūra psiholoģijā, pedagoģijā,
ekonomikā, vēsturē, tieslietās, uzņēmējdarbībā un citās zinātņu nozarēs, arī bērnu literatūra.
Bibliotēka piedāvā attālinātu pakalpojumu internetā, kas nodrošina vairākas iespējas:
 grāmatu pasūtīšanu un rezervēšanu no bibliotēkas elektroniskā kataloga;
 grāmatu lietošanas termiņa pagarināšanu no lietotāja elektroniskā formulāra;
 izsniegto grāmatu pārskatīšanu elektroniskajā formulārā.
1.9.3.3.tabula. Preiļu galvenās bibliotēkas īstenotie projekti.
Gads
Projekta nosaukums
Finansējums
Finansētājs
2012
Latviešu literāti cauri Preiļu novadam
320 LVL VKF
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2012
2012
2012
2013
2013

Latviešu literāti bērniem
Latviešu literāti cauri Preiļu novadam – 2. kārta
Jaunas grāmatas Preiļu reģiona bibliotēkām
No rotaļas līdz grāmatai
Literārais veltījums Preiļu pilsētai
665.
gadadienā
2013
Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct
-2017
informācijas centriem 2013.-2017. gadam
2014
Latviešu literāti cauri Preiļu novadam – 3.kārta
2014
Mūsdienīga bibliotēka – izglītotas sabiedrības
pamats
2015
Latviešu oriģinalliteratūras autoru dialogs ar
Preiļu novada lasītājiem "Satiec savu
rakstnieku" 2.kārta
2016
Pirmais Latgales stāstnieku festivāls
,,Omotu stuosti""
2016
Gleznojam ar vārdiem…
Datu avots: Preiļu galvenā bibliotēka, 2017

260 LVL
130 LVL
3 413 LVL
1 995 LVL
195 LVL

VKF
VKF
VKF
Biedrība „Labie Darbi”
VKF

52 396 EUR EK pārstāvniecība Latvijā
330 EUR VKF
1 974 EUR Latvijas Mobilais Telefons
Latvijai - Preiļi
VKF
780 EUR
1 000 EUR VKF
400 EUR VKF

Kopš 2013. gada janvāra Preiļu galvenajā bibliotēkā, pateicoties Eiropas Komisijas finansiālajam
atbalstam, darbojas Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas centrs. Bet no 2007. gada bibliotēkā
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta
„Trešais Tēva Dēls” ietvaros ir viens no 10 mācību centriem Latvijā - Preiļu reģionālais mācību centrs. Tajā
apmācības ir nodrošinātas Ludzas, Rēzeknes un Preiļu reģiona bibliotekāriem un lasītājiem. Centrā
atrodas viena stacionāra un viena mobila datorklase, 12 datori lietotājiem, 1 dators pasniedzējam, 1
servera dators un 1 multifunkcionālā iekārta (printeris, skeneris, kopētājs). Stacionārajai datorklasei ir arī
interaktīvā tāfele, bet mobilajai klasei, kuru ir iespējams pārvietot reģionā un rīkot apmācības uz vietas
tuvāk bibliotekāriem, tāfeles vietā ir ekrāns un projektors. Tomēr aprīkojums nav atjaunots kopš tās
iegādes brīža, tas ir morāli un fiziski novecojis, kas traucē veikt kvalitatīvas un mūsdienām atbilstošas
apmācības.
Preiļu galvenajā bibliotēkā strādā 15 bibliotekāri un 5 tehniskie darbinieki, struktūrvienībās - 6
bibliotekāri un 2 tehniskie darbinieki (ziemas sezonā). Visu bibliotēku infrastruktūra ir sakārtota, bet
lielākie ieguldījumi būtu nepieciešami Aizkalnes pagasta bibliotēkas grīdas nomaiņai.
Preiļu galvenajā bibliotēkā datortehnika ir atbilstoša bibliotēkas darbinieku un lietotāju vajadzībām.
2019. gadā katrai bibliotēkai būs jāatjauno vismaz pa 2 datoriem, kopā - 12. Visas bibliotēkas nodrošina
iedzīvotājiem bezmaksas interneta pakalpojumus.
No 2012.-2016. gadam kopējais lasītāju skaits Preiļu novada bibliotēkās ir samazinājies, bet pieaugums
vērojams Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēkā, nemainīgs tas ir Saunas pagasta Smelteru bibliotēkā.
Līdzīgi kā Preiļos, arī citās bibliotēkās aktīvākās lasītājas ir sievietes. 2012. gadā 34% lasītāji bija bērni
un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, bet 2016. gadā šis īpatsvars samazinājās līdz 27%, un šāda tendence
raksturīga visām bibliotēkām. Lielākais skaits lasītāju - bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem 2016.
gadā bija Pelēču pagasta bibliotēkā (41%), Līču bibliotēkā un Saunas pagasta Smelteru bibliotēkā - abās
pa 35%.
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Aizkalnes
Līču
bibliotēka bibliotēka

Pelēču
pagasta
bibliotēka

Pelēču
Saunas
Saunas
pagasta
pagasta
pagasta
Ārdavas bibliotēka Smelteru
bibliotēka
bibliotēka
88
175
151

2012

174

151

175

2013

153

147

157

94

166

153

2014

149

134

160

90

163

154

2015

141

126

179

102

158

152

2016

133

121

155

97

152

150

1.9.3.8.attēls. Lasītāju skaits Preiļu novada bibliotēkās 2012. – 2016. gadā.
Datu avots: Preiļu galvenā bibliotēka, 2017
Preiļu novada bibliotēkas savus krājumus veido, pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu un piešķirtajiem
līdzekļiem, kā arī meklējot papildus iespējas projektu konkursos.

1.9.3.4.tabula. Preiļu novada bibliotēku īstenotie projekti.
Gads Projekta
Finansētājs
Finansējums,
nosaukums
EUR
Saunas pagasta Smelteru bibliotēka
2011 Psalmu
Biedrības ,,Preiļu rajona partnerība’’ mazo grantu
dziedāšanas
projektu konkurss Preiļu reģiona novados ,,Iedzīvotāji
427
tradīcijas
veido savu vidi”, projekts īstenots sadarbībā ar
Smelteru iniciatīvas grupu ,,Mūžības avots”
2012 Smelteru
Biedrības ,,Preiļu rajona partnerība’’ mazo grantu
427
iniciatīvas grupas projektu konkurss Preiļu reģiona novados ,,Iedzīvotāji
,,Mūžības avots” veido savu vidi”, projekts īstenots sadarbībā ar
pulcēšanās telpu Smelteru iniciatīvas grupu ,,Mūžības avots”
remonts
2013 Wi-Fi
Biedrības ,,Preiļu rajona partnerība’’ mazo grantu
285
izmantošanas
projektu konkurss Preiļu reģiona novados ,,Iedzīvotāji
vietas iekārtošana veido savu vidi ”, projekts īstenots sadarbībā ar
pie
Smelteru Smelteru iniciatīvas grupu ,,Mūžības avots”
bibliotēkas
2014 Jauniešu
Biedrības ,,Preiļu rajona partnerība’’ mazo grantu
400
pulcēšanās telpu projektu konkurss Preiļu reģiona novados ,,Iedzīvotāji
remonts
veido savu vidi ”, projekts īstenots sadarbībā ar
Smelteru iniciatīvas grupu ,,Mūžības avots”
Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka
“Dāvināsim prieku Biedrības ,,Preiļu rajona partnerība’’ mazo grantu
427
2012 sev un bērniem”
projektu konkurss Preiļu reģiona novados ,,Iedzīvotāji
veido savu vidi’’
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Preiļu novada Aizkalnes bibliotēka
2014 Mobilā
Biedrības ,,Preiļu rajona partnerība’’ mazo grantu
novadpētniecības projektu konkurss Preiļu reģiona novados ,,Iedzīvotāji
izstādes
veido savu vidi’’
aprīkojuma
iegāde
Datu avots: Preiļu galvenā bibliotēka, 2017

536

Kultūrvēsturiskais mantojums
Preiļu novada teritorijā ir daudz kultūrvēsturisko objektu, kas gadsimtiem ir veidojuši novada
kultūrvēsturisko ainavu un vidi, tas ir nozīmīgs resurss novada atpazīstamības un tēla veidošanai un
popularizēšanai. Būtiski ir saglabāt un restaurēt kultūrvēsturiski mantojumu, lai nodrošinātu tā
pievilcību gan vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanā, gan arī tūristu piesaistei.

1.9.3.5.tabula. Valsts un vietējas nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi Preiļu novadā.
Pieminekļa
Nr.
Nosaukums
Atrašanās vieta
Vērtības grupa
veids
6505 Parks
Preiļi
Arhitektūra
Valsts nozīmes
6504 Vārtsarga namiņš
Preiļi
Arhitektūra
Valsts nozīmes
6503 Vārti
Preiļi
Arhitektūra
Valsts nozīmes
6502 Vārti
Preiļi
Arhitektūra
Valsts nozīmes
6501 Stallis
Preiļi
Arhitektūra
Valsts nozīmes
6500 Kapela
Preiļi
Arhitektūra
Valsts nozīmes
6499 Pils
Preiļi
Arhitektūra
Valsts nozīmes
6498 Preiļu muižas apbūve
Preiļi
Arhitektūra
Valsts nozīmes
6497 Gornejiešu (Gornajašu) Pelēču pagasts
Arhitektūra
Valsts nozīmes
kapliča
1921 Plivdu pilskalns
Preiļu pagasts
Arheoloģija
Valsts nozīmes
1920 Anspoku pilskalns
Preiļu pagasts
Arheoloģija
Valsts nozīmes
1917 Maskevicišķu senkapi
Pelēču
pagasts, Arheoloģija
Valsts nozīmes
Maskevicišķi
1914 Baraukas pilskalns
Pelēču pagasts
Arheoloģija
Valsts nozīmes
1905 Feldhofas senkapi un Pelēču pagasts, Feldgofa
Arheoloģija
Valsts nozīmes
apmetne
1904 Aizkalnes senkapi
Aizkalnes pagasts
Arheoloģija
Valsts nozīmes
49
Dzejnieka Raiņa dzīves Aizkalnes pagasts
Vēsture
Valsts nozīmes
vieta
9041 Moskvinas vecticībnieku Preiļu pagasts, Moskvina
Arhitektūra
Vietējas nozīmes
kopienas lūgšanu nams
8922 Kalvānu pilskalns
Preiļu novads, Pelēču Arheoloģija
Vietējas nozīmes
pagasts
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8787

Aizkalnes
pareizticīgo Preiļu novads, Aizkalnes
baznīca
pagasts
1940 Skuteļu senkapi
Saunas pagasts
1919 Rašmaņu senkapi (Vaidu Pelēču pagasts, Rašmani
kalns)
1918 Pelēču
–
Bramaņu Pelēču pagasts
senkapi
1916 Livmanu senkapi
Pelēču pagasts, Livmaņi
1915 Gribustānu
senkapi Pelēču pagasts
(Franču kapi)
1906 Gāgu senkapi
Aizkalnes pagasts, Gāgas
Datu avots: www.mantojums.lv, 2017

Arhitektūra

Vietējas nozīmes

Arheoloģija
Arheoloģija

Vietējas nozīmes
Vietējas nozīmes

Arheoloģija

Vietējas nozīmes

Arheoloģija
Arheoloģija

Vietējas nozīmes
Vietējas nozīmes

Arheoloģija

Vietējas nozīmes

Preiļu novada un pilsētas vēstures mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss ar skaisto
parku. Līdz mūsdienām saglabājušos romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 19.
gadsimta vidū, un vēl joprojām tas ir viens no ievērojamākajiem Latvijas parkiem. Parka platība ir 41
ha, no kuriem apmēram 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli, te aug 25 sugu koki un krūmi, tai skaitā
vairāki dižkoki.

Skats uz Preiļu parku no putna lidojuma. I.Pliča foto. 1990-tie gadi. Preiļu TIC
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Mežsarga jeb mīlestības kalniņš Preiļu parkā, 1984.g. I.Pliča foto.
Preiļu muižas apbūve ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, arī katrs elements atsevišķi - pils,
kapela, stallis, vārti, vārtsarga namiņš, parks ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Pils ēka atrodas
Preiļu novada domes bilancē, pašvaldība apsaimnieko un uztur kārtībā arī parka teritoriju ar tajā
esošajām būvēm /estrāde, vārti, tiltiņi, staļļi/.
Agrāk parkā atradās vairāk ēku un to greznoja arī neskaitāmas skulptūras, ziedu torņi un tiltiņi, tējas
namiņi un paviljoni ar izsmalcinātām mēbelēm, kas diemžēl nav saglabājušies līdz mūsdienām.
Preiļu pils – izcils Latgales 19.gs. historisma laika muižu arhitektūras paraugs - tās arhitektūra
izteiksmīgi raksturo romantisma periodu Latvijas muižu mākslas un sabiedriskajā dzīvē. Pils kā
arhitektūras pieminekļa galvenā pašreizējā vērtība ir tās apjoms un fasādes, kā arī iekštelpu vēsturiskā
plānojuma struktūras elementi ar sienu apdari. Viduslaikos Preiļu novads ar pili piederēja Livonijas
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Ordenim, bet kopš 1382.g. - barona fon Borha dzimtai. Arhitektūras stils – neogotika.

Preiļu pils no dienvidu puses. 1920.gadu sākums.
Preiļu novada pašvaldība jau no 20.gadsimta 90.gadiem aktīvi strādā, lai atjaunotu un rekonstruētu
gan pili un citas ēkas, gan arī uzkoptu, tīrītu parka teritoriju un ūdenstilpnes. Izstrādāti un realizēti
vairāki tehniskie un būvniecības projekti. Pašvaldība piesaista ES fondu līdzfinansējumu, pārrobežu un
citu projektu līdzekļus, kā arī iegulda savus līdzekļus.

Kultūras iestāžu infrastruktūras un pakalpojumu izvērtējums
Preiļu novadā iedzīvotājiem ir pieejami daudzveidīgi kultūras pakalpojumi, jo kultūras/ tautas nami un
bibliotēkas atrodas gan Preiļu pilsētā, gan pagastos. Arī veiktie ieguldījumi infrastruktūrā apliecina, ka
novadā tiek saglabāta kultūrvide un veidotas jaunas tradīcijas. Mākslinieciskās pašdarbību kolektīvi
pārsvarā ir pilsētā, jo attālums no pagastu centriem līdz pilsētai nav tāls. Pagastos darbojas pašdarbības
kolektīvi, bet dažādi interešu izglītības pulciņi ir arī novada skolās.
Kultūras aktivitāšu piedāvājums ir tradicionāls un stabils, bet Preiļu novads veido arī no citiem
novadiem atšķirīgus pasākums, piemēram, Starptautisko Autorleļļu festivālu. Profesionālās mākslas
pieejamībā Preiļi var piesaistīt apmeklētājus un konkurēt ar blakus esošo lielo pilsētu kultūras
piedāvājumiem. Novadā tiek organizēti arī nacionāla mēroga pasākumi - Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu
glezniecībā pasniegšana un Baleta festivāls. Preiļu kultūras namā, izveidojot deju zāli, tiktu veicināta
arī jauniešu piesaistīšana. Preiļu brīvdabas estrāde ir iespēja masu pasākumiem vasaras periodā ne
tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī novada viesiem un tūristiem. Infrastruktūras ieguldījumi būtu
vajadzīgi Preiļu estrādei un Aizkalnes brīvdabas estrādei.
Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejs veic nozīmīgu darbu kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšanā un attīstīšanā, izstrādā projektus papildus finansējuma piesaistei, aktīvi piedalās un
organizē dažādus pasākumus. Perspektīvā jārisina muzeja telpu jautājums, lai veidotu vienotu
kompleksu, piemēram, Preiļu pilī.
Bibliotēku skaits un piedāvājums Preiļu novadā ir pietiekošs, ir pieejams arī bezmaksas internets un
attālinātie e-pakalpojumus (pieeju bibliotēku kopkatalogam, digitālās kolekcijas, novadpētniecības
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datubāzes, u.c.). Pēdējos gados pieaug virtuālo lietotāju skaits (sociālo tīklu un bibliotēkas tīmekļa
vietnes apmeklējums). Līdz ar to bibliotēkās ir jāturpina atjaunot datortehnika un cits aprīkojums,
jāpilnveido digitālās kolekcijas un elektroniskie resursi. Lai piesaistītu bērnus un jauniešus, jāuzlabo
viņiem paredzētās atpūtas un darba zonas, jāpapildina attīstošo spēļu piedāvājums, jāpilnveido
grāmatu krājumi svešvalodās, bet pieprasītākā bērnu literatūra jānodrošina 2 eksemplāros. Sekojot
novitātēm, Preiļu galvenajā bibliotēkā ir nepieciešamība pēc pašapkalpošanās iekārtas grāmatu
nodošanai.
Kultūras iestādēm ir jāveido dažādi kultūras sadarbības un popularizēšanas projekti, pasākumi gan
vietējā un nacionālā, gan arī starptautiskā mērogā, lai izglītotu novada iedzīvotājus un piedāvātu viņiem
daudzveidīgākus pakalpojumus. Pašvaldībai ir svarīgi nesamazināt līdzekļus kultūras jomas attīstībai,
bet piesaistīt papildus finansējumu infrastruktūras uzlabošanai un investīcijām cilvēkresursos.
Iedzīvotāju aptaujā īpaši tika uzsvērts, ka nepieciešams izveidot kultūras, izglītības un tūrisma iestāžu
sadarbības modeli veiksmīgai komunikācijai un kopēju pasākumu organizēšanai.
Preiļu novada kultūrvēsturiskais mantojums un ainavvide ir nozīmīgs resurss novada tēla veidošanai
un atpazīstamības veicināšanai. Rekonstruējot Preiļu muižas kompleksu, tai skaitā pili un atjaunojot
parku, Preiļiem ir iespēja kļūt par Latvijas ainavu pilsētu.

1.9.4.

Vides kvalitāte

Virszemes ūdeņu kvalitāte
Preiļu novada ūdensobjekti ietilpst Daugavas upju baseinā, kas aizņem 27 062 km2 jeb 42% no Latvijas
teritorijas. Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu iekļūšana ūdenstilpnēs vai
ūdenstecēs. Ūdens ekosistēmu degradāciju, izraisot eitrofikāciju, varētu veicināt slāpekļa un fosfora
savienojumi, kas nonāk ūdens objektos no punktveida avotiem (notekūdeņi, kas tiek savākti no
pilsētu/ciemu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) un no difūzajiem avotiem (notece no lauksaimniecības
zemēm, viensētām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai). Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem
Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” Dubna (visā garumā) un Feimanka (visā
garumā) atbilst karpveidīgo upes statusam, līdz ar to upju ķīmiskajai un bioloģiskajai kvalitātei jāatbilst
karpveidīgo zivju ūdeņu parametriem.
Preiļu novadā esošajam ūdenstilpju un ūdensteču izvietojumam ir nozīmīga ainaviskā vērtība, tie tiek
izmantoti gan saimnieciskajām vajadzībām, gan rekreācijai. Intensīva zivsaimniecība novada
ūdensobjektos netiek veikta un nav plānota arī tuvākajā nākotnē, novadā esošajām upēm un ezeriem
galvenā nozīme ir bioloģiskās daudzveidības, zivju resursu uzturēšanā un makšķerēšanā.
Preiļu novadā darbojas divas hidroelektrostacija (HES) - Korna dzirnavu HES un Pelēču HES, kas atrodas
Aizkalnes pagastā uz Jašas upes. Pamatojoties uz 15.01.2002. MK noteikumu Nr.27 „Noteikumi par
upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot
hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” pielikumu, Dubna, Feimanka,
Oša un Preiļupe ir upes, uz kurām ir aizliegts veidot jebkādus jaunus mehāniskus šķēršļus, būvēt un
atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus. Preiļu novadā nav plānota jaunu hidroelektrostaciju
būvniecība.
2015. gadā Preiļos realizēts pārrobežu projekts “Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu
veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”, kura galvenais - uzlabot publisko ūdenstilpņu
vides stāvokli, tāpēc izstrādāts Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts,
kas paredz dabiski aizaugušo ūdenstilpņu attīrīšanu no atkritumiem, aizaugumiem, kokiem, krūmiem
un dūņām.
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Ūdens kvalitātes jomā svarīgi ir nepieļaut virszemes ūdeņu piesārņojumu, jaunas saimnieciskas
darbības (attīrītu un neattīrītu notekūdeņu novadīšana pilsētai, ciemiem un viensētām, virszemes
notece no lauksaimniecības zemēm), kas negatīvi varētu ietekmēt ūdens objektus un samazināt esošo
antropogēno slodzi, kā arī izvirzīt prasības alternatīvu risinājumu izstrādei tām darbībām, kas veicinātu
biogēno vielu novadīšanu vai būtiski ietekmētu krastu ainavu.
Uzmanība jāpievērš arī ūdensteču un ūdenstilpju piekrastes izmantošanai rekreācijas mērķiem, kas
palielina tādu antropogēno noslodzi kā zemsedzes nomīdīšana, biotopu degradācija, piesārņojums.
Preiļu novadā 2017. gadā ir 1 oficiāla publiskā peldvieta – Preiļu pilsētā parka teritorijā.

Pazemes ūdeņu kvalitāte
Viena no būtiskākajām vides problēmām Preiļu novadā ir ūdens aizsardzība - kaut arī pazemes ūdeņi ir
ievērojamāki tīrāki nekā virszemes ūdeņi, tomēr pastāv kvalitātes problēmas un piesārņojuma draudi.
Pazemes ūdeņus var ietekmēt arī potenciāli piesārņotās vietas, lielāki rūpnieciskās un
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi, bijušās atkritumu izgāztuves, kā arī notekūdeņu novadīšana
(gan centralizēti savākto, gan no viensētām un atsevišķām ēkām).
Cilvēku saimnieciskā darbība, sākot ar zemes apsaimniekošanu lauksaimnieciskās ražošanas
vajadzībām, rūpniecību, atkritumu apsaimniekošanu un beidzot ar zemes dzīļu izmantošanu, t.sk.
pazemes ūdeņu ieguvi, atstāj iespaidu uz pazemes hidrosfēru un pazemes ūdens kvantitāti vai kvalitāti.
Dabiskā ūdens horizontu aizsargātība ir atkarīga no pārklājošo iežu biezuma un to ūdenscaurlaidības
spējām, kā arī no gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu līmeņu attiecības. Tādēļ, plānojot jaunu ražotņu
ierīkošanu, kur tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešams pazemes ūdens, šo ūdeņu
aizsargātība jāvērtē individuāli.
Viens no potenciāli bīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas avotiem ir neizmantotie un
neapsaimniekotie ūdensapgādes urbumi, tāpēc, lemjot katra konkrētā ūdensapgādes urbuma
turpmāko apsaimniekošanas kārtību, jāņem vērā urbuma izmantošanas perspektīva, tehniskais
stāvoklis, urbuma atveres un stingrā režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. Ja urbums ilgāku laiku nav
ekspluatēts, pirms tā izmantošanas atsākšanas nepieciešams veikt urbuma tehniskā stāvokļa pārbaudi
un ūdens atsūknēšanu, kā arī paraugu noņemšanu kvalitātes pārbaudei, bet, ja urbumus, kuru
turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, nepieciešams likvidēt, jānodrošina pazemes
ūdens resursu aizsardzība.
Ūdensapgāde un dzeramā ūdens kvalitāte
Dzeramajam ūdenim ir jāatbilst ES direktīvām un LR likumdošanā noteiktajām prasībām. Preiļu novada
ūdens resursi tiek patērēti dzeramā ūdens un tehniskā ūdens vajadzībām. Ūdens patēriņš ir atkarīgs no
aktīvo ražošanas uzņēmumu skaita un iedzīvotāju blīvuma.
Preiļos ir trīs atsevišķas ūdensapgādes sistēmas: centrālā, Lauktehnikas un “Preiļu Siers” sistēmas (tās
savā starpā nav savienotas). Preiļu novadā centralizētai ūdensapgādei izmanto tikai pazemes ūdeņus.
Citās novada apdzīvotās vietās, kur nav pieejama centralizētā ūdensapgāde, ūdens tiek ņemts no
individuāliem urbumiem un akām. Dati par individuālajiem ūdens patērētājiem - skaitu, ūdens
izmantošanu, dzeramā ūdens apjomu un kvalitāti nav pieejami. Preiļu novada teritorija atrodas zonā,
kur pastāv risks pazemes ūdeņu piesārņojumam, līdz ar to ir svarīgi pareizi apsaimniekot un uzturēt
kārtībā ūdens ņemšanas vietas.
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Notekūdeņu stāvoklis ir atkarīgs no attīrīšanas iekārtām, komunālo notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes,
rūpniecisko notekūdeņu sastāvā esošajām bīstamajām vielām, kā arī no robežšķērsojošā un vēsturiskā
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piesārņojuma, lietus noteces un meliorācijas sistēmu ekspluatācijas. Preiļu novadā atrodas 7
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, no tām 6 ir bioloģiskās un 1 – mehāniskā.
Izvērtējot lokālās un individuālās kanalizācijas sistēmas, speciālisti uzsver, ka viena no problēmām ir
neattīrītu notekūdeņu iesūcināšana gruntī, kas pasliktina dzeramā ūdens kvalitāti akās. Ar gruntsūdens
plūsmām notekūdeņi nonāk grāvjos un tālāk ieplūst ūdenstilpēs un ūdenstecēs. Preiļu pilsētā kā
problēma tiek minēta lietusūdeņu savākšana.

Atmosfēras gaisa kvalitāte
Gaisa kvalitātes novērojumu valsts tīklā iekļautas septiņas pilsētu novērojumu stacijas, kurās tiek
novērota gaisa kvalitāte pilsētās un divas lauku fona stacijas, kurās tiek novērtēta pārrobežu gaisa masu
pārneses ietekmē Latvijā ienākošā atmosfēras gaisa kvalitāte.
Atmosfēras gaisa piesārņojuma avotus var iedalīt divās kategorijās: stacionāro avotu emisijas un
mobilo avotu izmeši.
Stacionārās avotu emisijas Preiļu novadā veidojas galvenokārt no sadedzināšanas iekārtām katlu
mājās, radot lokālas gaisa piesārņojuma zonas (īpaši tas attiecināms uz tām katlu mājām, kuru dūmeņi
nav aprīkoti ar filtriem), kā arī uzņēmumiem jeb rūpnieciskajiem objektiem, kuru darbības rezultātā
gaisā nonāk gaisa piesārņojošās vielas. Gaisa piesārņojuma emisiju apjomu no stacionāriem avotiem
raksturo LVĢMC valsts statistikas atskaišu „Nr.2-Gaiss” dati.
Otrs nozīmīgs faktors ir transporta koridori, kas šķērso Preiļu novadu - tie rada lokālu atmosfēras un
augsnes piesārņojuma areālu. Gaisa piesārņojošās vielas veido: svins, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi,
ogļūdeņraži un aldehīdi. Tomēr novadā šī informācija nav pietiekoša, nav veikti arī autotransporta
izplūdes gāzu mērījumi.
Ņemot vērā, ka lielākā daļa Preiļu novada autoceļu ir ar grants segumu (asfaltēts ir valsts galvenais
autoceļš un daļa reģionālo un vietējo autoceļu), atmosfēras gaisa piesārņojumu rada arī putekļi, tāpēc
viens no primārajiem uzdevumiem būtu šo autoceļu kvalitātes uzlabošana.
Mobilo avotu emisijas lielākoties rada autotransports. Preiļu novadu šķērso valsts galvenais autoceļš,
uz kura ir samērā augsta satiksmes intensitāte, līdz ar to autotransporta izplūdes gāzu radītais
piesārņojums varētu būt nozīmīgs, taču uz reģionālas un vietējas nozīmes autoceļiem satiksmes
intensitāte nav liela. Tādējādi var uzskatīt, ka kopumā autotransporta radītais piesārņojums novadā
nav būtisks.
Lielāko gaisa piesārņojumu novada robežās rada Preiļu pilsēta un tajā esošie rūpniecības uzņēmumi,
bet pārējā novada teritorijā nav lielu piesārņojuma avotu, kas varētu būtiski ietekmēt vides kvalitāti un
cilvēku veselību. Preiļu pilsētā lielāko kaitīgo vielu emisiju apjomu veido oglekļa dioksīds (CO 2), kas,
salīdzinot ar CO (tvana gāze), nav tik indīga. Oglekļa oksīds ir viena no nozīmīgākajām atmosfēru
piesārņojošām vielām, tā veidojas visos degšanas procesos, kurā sadedzina organisku (oglekli saturošs)
kurināmo – gan krāsnīs, gan automašīnu iekšdedzes dzinējos un dīzeļdzinējos.
Antropogēnais (mākslīgais jeb cilvēka radītais) putekļu (PM10) izmešu avots nāk no ražotnēm un
kurtuvēm, kas dedzina ogles un kokmateriālus (zāģu skaidas), kā arī no transporta (dīzeļdzinēju
izplūdes gāzes).
Būtiskus draudus Preiļu novada gaisa kvalitātei var radīt iespējama avārija pierobežas vai pat tālākās
teritorijās, bet piesārņojošo vielu emisijas gaisā var palielināt arī jaunu ražotņu izveide novada
teritorijā, taču kopumā gaisa kvalitāte Preiļu novadā vērtējama kā atbilstoša esošajiem normatīvajiem
aktiem.
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Troksnis
Vides troksnis nozīmē nevēlamu vai bīstamu ārpus telpu troksni, kas rodas cilvēku darbības rezultātā,
ieskaitot troksni, kas rodas ceļu, dzelzceļu un gaisa satiksmes, kā arī rūpniecisko aktivitāšu rezultātā.
Lai noteiktu trokšņa līmeni kādā konkrētā vietā būtiski ir identificēt apkārtējā teritorijā esošos un
potenciālos trokšņa avotus. Paaugstināta trokšņa līmenis ir lielāka problēma blīvi apdzīvotās vietās.
Būtiskākie trokšņa avoti Preiļu novadā ir autotransporta satiksme un ražošanas uzņēmumu tehnisko
iekārtu darbība. Tā kā Preiļu novadā nav ļoti augsta satiksmes intensitāte, līdz ar to var uzskatīt, ka
novada teritorijā nav paaugstināta trokšņa līmeņa avotu, ko rada satiksmes infrastruktūra.
Lai novērtētu dažādu vides trokšņa avotu radītā trokšņa kopējo iedarbību vai noteiktu vispārīgu vides
trokšņa prognozi noteiktai teritorijai tiek izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes. Līdz šim Preiļu novadā
nav veikta trokšņa līmeņa noteikšana un kartēšana. Šos jautājumus regulē MK 07.01.2014. noteikumi
Nr.16 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”, kas paredz arī atbildību sadali starp atbildīgajām valsts
institūcijām un pašvaldību.

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
Piesārņotās vietas var būt – augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēku un ražotņu teritorijas. Lai
piesārņotās vietas neapdraudētu vidi, kā arī cilvēku veselību un dzīvību, jānodrošina šo vietu
inventarizācija un uzskaite, lai pēc tam varētu veikt to sanāciju.
Saskaņā ar LVĢMC datu bāzē pieejamo informāciju, Preiļu novadā atrodas 1 piesārņota vieta un 5
potenciāli piesārņotas vietas. Ņemot vērā, ka vairākas no šīm vietām atrodas tuvāk vai tālāk no
ūdensobjektiem, kas ir viens no iespējamajiem virszemes ūdeņu un augsnes piesārņojuma iemesliem,
tādēļ nozīmīgi ir veikt šo vietu sanāciju un rekultivāciju. Lielākoties šo vietu izpēte nav veikta, tādējādi
nevar spriest par šo vietu ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā daļa no šīm vietām ir vēsturiski piesārņotās
vai potenciāli piesārņotās vietās, bet daļai šāds statuss noteikts uz pieņēmumu pamata, būtu
nepieciešams veikt detalizētu izpēti un nepieciešamības gadījumā no saraksta izslēgt tās vietas, kas
nerada riska draudus.
Piemērojot principu „piesārņotājs maksā”, piesārņojuma draudu novēršanā, kā arī piesārņoto vietu
teritoriju sakopšanā un sanācijā (ja tas nepieciešams) iesaistāmi piesārņojuma radītāji, teritorijas
īpašnieki un/vai apsaimniekotāji atbilstoši integrēto atļauju nosacījumiem.

1.9.4.1.tabula. Piesārņotās vietas Preiļu novadā.
Nr. Reģistrācijas Vietas
nosaukums,
Darbības nozares
p.k. numurs
atrašanās vieta
Piesārņota vieta
1.
76015/813
Preiļu pilsētas sadzīves Atkritumu
atkritumu izgāztuve
apsaimniekošana,
teritorijas tīrīšana
Potenciāli piesārņotas vietas
1.
76015/817
„AVIN-SIA” DUS
Automobiļu
degvielas
mazumtirdzniecība
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Piezīmes
Slēgta un rekultivēta 2007.
gadā (darbības laiks – 37
gadi)
DUS
tiek
modernizēts,
ieguldīti
līdzekļi
vides
aizsardzības prasību izpildei,
piem.
pazemes
ūdeņu
monitorings
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2.

76015/816

AS „Preiļu siers”, Piena pārstrāde un Cietā, šķidrā un gāzveida
mazuta rezervuāri
siera ražošana
kurināmā un līdzīgu produktu
vairumtirdzniecība
3.
76015/814
SIA „Preiļu saimnieks”, Cietā, šķidrā un Mazuta rezervuāri (Katlu
mazuta rezervuāri
gāzveida kurināmā mājas)
un līdzīgu produktu
vairumtirdzniecība
4.
76015/815
SIA „Preiļu saimnieks”, Cietā, šķidrā un Katlu
mājas
mazuta
mazuta rezervuāri
gāzveida kurināmā rezervuāri
un līdzīgu produktu
vairumtirdzniecība
5.
76568/4756 Pelēču
pagasta Tvaika un karstā Sadedzināšanas
un
padome,
ūdens piegāde
notekūdeņu
attīrīšanas
sadedzināšanas
un
iekārtas
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas
Vieta nav potenciāli piesārņota
1.
76015/818
SIA „Ingrida”, DUS Automobiļu
Pretinfiltrācijas
ekrāns,
(Preiļi)
degvielas
pazemes ūdeņu monitorings
mazumtirdzniecība
tiek veikts
2.
76448/819
Siliņi,
rekultivēta Atkritumu
2000.g. rudenī rekultivēta
sadzīves
atkritumu apsaimniekošana,
sadzīves atkritumu izgāztuve
izgāztuve (Aizkalnes teritorijas tīrīšana
pagasts)
3.
76748/820
Degvielas
uzpildes Automobiļu
Netiek izmantots, laukums
vieta (Saunas pagasts, degvielas
atbrīvots no uzpildes ierīcēm
Smelteri)
mazumtirdzniecība
4.
76748/826
Prīkuļi, DUS Saunas Automobiļu
Netiek izmantots, laukums
pagasts, „L-Anspoki”
degvielas
atbrīvots no uzpildes ierīcēm
mazumtirdzniecība
5.
76748/825
Pauniņi,
atkritumu Atkritumu
Mājsaimniecības atkritumu
izgāztuve
(Saunas apsaimniekošana,
izgāztuve
slēgta
un
pagasts)
teritorijas tīrīšana
rekultivēta 2000. gadā; Iesēts
zālājs, iestādīti koki
6.
76748/824
Betišķi,
atkritumu Atkritumu
Mājsaimniecības atkritumu
izgāztuve
Saunas apsaimniekošana,
izgāztuve
slēgta
un
pagasts
teritorijas tīrīšana
rekultivēta 2000. gadā;
iestādīti koki
7.
76748/823
Grovāni,
atkritumu Atkritumu
Mājsaimniecības atkritumu
izgāztuve
(Saunas apsaimniekošana,
izgāztuve
slēgta
un
pagasts)
teritorijas tīrīšana
rekultivēta 2000. gadā;
iestādīti koki
8.
76748/822
Razrivka,
ķimikāliju Augkopība;
Neliknīdie pesticīdi pārvietoti
noliktava
(Saunas dārzeņkopība;
uz
Gardenas
bīstamo
pagasts)
dārzkopība
novietni 1999. gadā, telpas
sakārtotas; Īpašnieks telpu
izmanto
saimnieciskajām
vajadzībām
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9.

76748/821

Kalnasēta,
noliktava
pagasts)

ķimikāliju Augkopība;
(Saunas dārzeņkopība;
dārzkopība

Neliknīdie pesticīdi pārvietoti
uz
Gardenas
bīstamo
novietni 1999. gadā, telpas
sakārtotas; Īpašnieks telpu
izmanto
saimnieciskajām
vajadzībām

Datu avots: LĢMC, 2017

1.9.5. Iedzīvotāju dzīves vides SVID analīze
Lai vispusīgi izvērtētu Preiļu novada piemērotību cilvēku dzīvei, tika veikta iedzīvotāju dzīves vides SVID
analīze (skat. 1.9.5.1. tabulu). Pēc tabulā apkopotās informācijas var secināt, ka dzīvei Preiļu novadā
stipro pušu un iespēju ir vairāk nekā vājo pušu un draudu.
Preiļu novada iedzīvotāji aktīvi līdzdarbojas novada attīstībā. Administratīvais centrs Preiļi ir sociālās
un ekonomiskās attīstības centrs, kas piedāvā Preiļu novada iedzīvotājiem darba vietas, augstas
kvalitātes pasākumus, izglītības un sociālos, veselības pakalpojumus. Tai pat laikā pašvaldības iespēju
robežās tiek attīstīti dažādi pakalpojumi arī Preiļu novada pagastos.
Sadarbojoties ar citām Latgales reģiona pašvaldībām attīstības plānošanas, tūrisma, uzņēmējdarbības
attīstības, zinātnes veicināšanas jautājumos, Preiļu novads attīstās par stabilu un pārliecinošu
Reģionālās nozīmes centru.
Katru gadu VRAA aprēķina Latvijas administratīvo Teritoriju attīstības indeksu (TAI), kas ļauj novērtēt
teritoriju sociālekonomisko attīstību un salīdzināt to ar vidējo attīstības līmeni valstī. TAI kā integrālu
rādītāju aprēķina, ņemot vērā šādus 4 rādītājus:
 bezdarba līmeni, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu);
 iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru uz vienu iedzīvotāju;
 demogrāfiskās slodzes līmeni (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma
iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000);
 pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo
iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā,
reizināta ar 100).

1.9.4.3.tabula. Teritorijas attīstības indeksa vērtības Preiļu novadā.
Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu
Teritorijas attīstības līmeņa
indekss pēc 2015. gada datiem, salīdzinot
indekss pēc 2015. gada datiem
ar 2014. gada vidējiem rādītājiem
Vērtība
Rangs
Vērtība
Rangs
Preiļu novads
-0,432
69
-0,365
69
Datu avots: http://www.vraa.gov.lv/lv/analitiska_darbiba/attistibas_indekss/, 2016
Preiļu novada teritorijas attīstības indekss ir salīdzinoši labāks nekā Latgalē vidēji - par 0,89 augstāks
kā reģionā, tomēr tas ir negatīvs -0,432.
No 119 Latvijas novadiem 2015.gadā Preiļu novads atradās 69. vietā.
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1.9.5.1.tabula. Iedzīvotāju dzīves vides SVID analīze.
Stiprās puses
Vājās puses
 Ainaviska, tīra, dzīvei piemērota vieta
 Daudzviet nekvalitatīvs ceļu segums pagastos
 Saglabātas Latgalei raksturīgās tradīcijas un  Jauniešu skaita samazināšanās un sabiedrības
vērtības – identitāte, valoda, amatniecība
novecošanās
 Labas izglītības iespējas – bērnudārzi, skolas;  Vairākiem kultūrvēsturiskajiem objektiem nav
skolēnu sasniegumi virs vidējā valstī
sakārtota infrastruktūra, t.sk. nav piekļuve
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 Ir profesionālās izglītības iespējas
 Nav sistēmiski plānota pilsētvide un ainava
 Ir pieejamas darba vietas dažādās profesijās
(mazās arhitektūras formas, ietves, celiņi,
 Pašvaldība un UC atbalsta uzņēmējus
autostāvvietas)
 Pašvaldības stipendijas studējošajiem
 Plašs bērnu un jauniešu interešu izglītības  Novecojusi sporta stadiona infrastruktūra
piedāvājums (Mūzikas un mākslas skola, Sporta  Nepietiekams mūžizglītības piedāvājums
 Nepietiekama sadarbība starp iestādēm
skola, Bērnu un jauniešu centrs, “JC4”
atpazīstamu pasākumu organizēšanā
 Kvalitatīvi veselības pakalpojumi - slimnīca, 2
poliklīnikas, ģimenes ārstu prakses, Dzemdību  Muzejam nav atbilstošu telpu ekspozīcijai,
pasākumiem
nodaļas atpazīstamība valsts mērogā
 Laba iedzīvotāju sociālā aprūpe mājās un  Nav pietiekami veikti drošības pasākumi pie
skolām
(videonovērošana,
satiksmes
pansionātos
ierobežojumi)
 Iespējas darboties dažādās NVO
 Kultūras un vēstures izzināšanas piedāvājums –  Nav pietiekoši daudz brīvā laika pavadīšanas
iespēju jauniešiem, vidējai paaudzei
muzeji, bibliotēkas, kultūras pasākumi u.c.
 Sabiedrība atsaucīga, viesmīlīga, vērsta uz
attīstību, pilsoniski aktīva, atbildīga, radoša,
inovatīva, uzņēmīga, latviska, sociāli vienlīdzīga
Iespējas
Draudi
 Uzņēmējdarbības attīstība, jaunu darba vietu  Uzņēmējdarbības
attīstībai
nelabvēlīgas
radīšana, t.sk. tūrisma attīstība
izmaiņas likumdošanā, kas var izraisīt
uzņēmumu, saimniecību skaita un apjoma
 Jaunu speciālistu piesaiste
samazināšanos, t.sk. darba vietas
 Sociālo pakalpojumu attīstība
 Pilsētas
vides,
ainavas
plānojuma  Iedzīvotāju skaita samazināšanās
pilnveidošana (aktīvās un pasīvās atpūtas  Pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums
zonas; reklāmas, stendi, norādes, vides objekti  Jauniešu aizbraukšana
u.tml.)
 Valsts
iestāžu
iedzīvotājiem
sniegto
pakalpojumu samazināšanās
 Sadarbības uzlabošana starp pašvaldību,
uzņēmējiem, iestādēm un NVO kultūras un  ES līdzfinansējuma investīciju samazinājums
sporta aktivitāšu pasākumu organizēšanā;
 Rēzeknes koncertzāle “Gors” samazina
 SIA Preiļu slimnīca attīstība, izveidojot Bērnu
kvalitatīvu kultūras piedāvājumu skaitu Preiļos
nodaļu un Ķirurģijas nodaļu, paplašinot
un pasākumu apmeklējumu
rehabilitācijas iespējas
 Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana, jaunu
apmācības metožu un programmu ieviešana,
t.sk. novada mācība
 Mūžizglītības pasākumu ieviešana
 Izglītības un sporta iespēju daudzveidošana
 Rekreācijas kompleksa izbūve, SPA, baseins
 Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana un
popularizēšana, sporta pasākumi
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Esošās situācijas raksturojuma un analīzes kopsavilkums
Preiļu novads atrodas Austrumlatvijas dienvidu daļā, Latgales kultūrvēsturiskā novada centrā, Latgales
plānošanas reģionā trīs lielo pilsētu – Daugavpils, Rēzeknes un Jēkabpils veidotā trijstūra centrā.
Novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi, 1. un 2.šķiras valsts autoceļi, attālums no novada
administratīvā centra Preiļiem līdz valsts galvaspilsētai Rīgai – 203 km. Novada teritorija ir 364,41 km2,
un tā robežojas ar Daugavpils, Riebiņu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadiem. Pēc platības lielākais
novadā ir Saunas pagasts (122,4 km2), tam seko Pelēču pagasts (84,2 km2), Preiļu pagasts (79,3 km2) un
Aizkalnes pagasts (73,3 km2).
Ainava un daba ir Preiļu novada pievilcības resurss - novadā ietilpst ainavapvidus Aizkalnes pauguraine
ar Maltas viļņaini. Lielāko platību aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 57%, tad seko meži 27%,
purvi 5%, zeme zem ūdeņiem 3%. Preiļu novadā ir maz nozīmīgu derīgo izrakteņu atradņu, to izstrāde
nav ekonomiski izdevīga. Teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas Natura 2000
– Jašas upe un Pelēču ezera purvs, kā arī vairāki mikroliegumi.
Lielākais Preiļu novada attīstības resurss ir iedzīvotāji, tomēr to skaits laika periodā no 2012. līdz 2017.
gadam ir samazinājies par 971 cilvēku jeb 9,22%, 2016. gadā novadā bija 10 392 iedzīvotāji. Lielākā
iedzīvotāju koncentrācija ir Preiļu pilsētā un Preiļu pagastā, kur dzīvo 73%. 2016. gadā bezdarba līmenis
Preiļu novadā bija 11,2%, zemāks kā Latgalē vidēji (13,1%). Ap 60% bezdarbnieku bija ar vidējo
profesionālo izglītību, bet 8% - ar augstāko izglītību. Darba samaksa vidēji par 29% zemāka nekā valstī
kopumā, kas samazina novada pievilcību darba meklētāju un jauno speciālistu vērtējumā.
Preiļos pārsvarā tiek lietota latgaliešu valoda un tā, tāpat kā iedzīvotāju mentalitāte, ir resurss, kas
saistīts ar kultūrvēsturisko mantojumu, vēstures atšķirīgu attīstības gaitu un tradīcijām, ko iespējams
izmantot novada pievilcības veidošanai un atpazīstamības sekmēšanai, kā arī plašākai apmeklētāju un
tūristu piesaistei, realizējot atbilstošu mārketinga koncepciju, tai skaitā izstrādājot novada zīmolu.
Preiļu novadā ir 12 izglītības iestādes, sākot no pirmsskolas līdz vidējai un profesionālajai izglītībai.
Pirmsskolas un pamatskolas izglītība iedzīvotājiem ir pieejama tuvu dzīvesvietai Preiļos, Pelēčos un
Saunas pagastā. Novadā ir pamatskolas, uz kurām skolēni tiek vesti ar skolas autobusu, bet attālāko
pagastu bērniem ir nodrošināts internāts (arī ģimnāzijā), pēc pamatskolas absolvēšanas ir iespējams
iegūt arī profesionālo vidējo izglītību. Liela uzmanība tiek veltīta profesionālās ievirzei un interešu
izglītībai Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā, Bērnu un jauniešu sporta skolā vai pulciņos skolās.
Perspektīvā izglītības iestādes var kļūt par mūžizglītības sistēmas sastāvdaļu, veidojot dažādas
izglītojošas nodarbības pieaugušajiem. Skola, it īpaši laukos var kļūt par daudzfunkcionālo centru, kur
dienas otrajā pusē skolas telpās iespējams saņemt ne tikai izglītības pakalpojumus, bet arī kultūras,
sociālos, nodarbinātības veicināšanas un pat veselības pakalpojumus.
Lai izvērtētu visus iespējamos attīstības scenārijus Preiļu novada skolu optimizēšanai, tai skaitā sociāli
ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus, ir jāizstrādā Preiļu novada izglītības iestāžu attīstības
koncepcija, lai izvēlētos piemērotāko variantu jaunās paaudzes izglītošanai un kompetenču veidošanai
atbilstoši 21.gadsimta prasībām un viedas attīstības principiem.
Sociālajā un veselības jomā Preiļu novadā tiek nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi. Labklājības
pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas klientu skaitam ir tendence samazināties,
tai skaitā trūcīgās ģimenes un personas. Palielinoties gados vecu cilvēku īpatsvaram, uz vietu
pansionātā ,,Preiļi’’ veidojas rindas un paredzams, tuvāko gadu laikā šī problēma kļūs vēl aktuālāka,
tāpēc nepieciešams paplašināt pansionātu. Ir nepieciešams paplašināt arī aprūpes mājās pieejamību,
izveidojot mobilo brigādi, un iegādāties tai vajadzīgo tehnisko aprīkojumu. Vajadzības gadījumā
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palīdzību Preiļos var saņemt krīzes un dienas centros. Preiļos un apkārtnē Preiļu slimnīca ir vienīgā
veselības aprūpes institūcija, kas sniedz gan ambulatoros, gan stacionāros pakalpojumus, un tai ir labas
iespējas tālākai attīstībai - maksas pakalpojumi, medicīnas pakalpojumu eksports u.c. Novadā darbojas
11 ģimenes ārstu prakses, ir pieejami zobārstu pakalpojumi.
Preiļu novadā iedzīvotājiem ir pieejama daudzveidīga kultūras dzīve - kultūras/ tautas nami,
bibliotēkas un muzeji. Veiktie ieguldījumi infrastruktūrā apliecina, ka tiek saglabāta kultūrvide un
veidotas jaunas tradīcijas. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi pārsvarā darbojas pilsētā, bet tie ir arī
pagastos, dažādi interešu izglītības pulciņi ir novada skolās. Kultūras aktivitāšu piedāvājums ir
tradicionāls un stabils, bet tiek veidoti arī no citiem novadiem atšķirīgi pasākumi. Bibliotēku skaits un
piedāvājums ir pietiekošs, tajās ir pieejams bezmaksas internets un attālinātie e-pakalpojumi. Kultūras
iestādēm jāturpina veidot dažādi projekti, pasākumi gan vietējā un nacionālā, gan arī starptautiskā
mērogā, piesaistot papildus finansējumu, nepieciešams izveidot kultūras, izglītības un tūrisma iestāžu
sadarbības modeli veiksmīgākai komunikācijai un kopēju pasākumu organizēšanai.
Preiļu novada tehnisko infrastruktūru var vērtēt apmierinoši - ir sazarots ceļu tīkls, ceļu blīvums ir
pietiekošs, tomēr daudzu ceļu un ielu tehniskā kvalitāte nav apmierinoša. Līdz Preiļiem kā reģionālas
nozīmes pakalpojumu centram būtu jānodrošina pieejamība pa asfaltētiem ceļiem. Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas ir modernizētas Preiļu pilsētā, Līčos, Smelteros, Pelēčos, Prīkuļos. Pilsētā ir
pieejama dabas gāze, kas tiek vērtēts kā iespējamais resurss tālākai ražošanas attīstībai. Pēdējo gadu
laikā ir notikusi siltumenerģijas zudumu samazināšana Preiļu pilsētas siltumtīklos – aptuveni 90%
siltumtrašu ir rekonstruētas.
Galvenās jomas, kurām ir nepieciešamas investīcijas, atbilst teritorijas ilgstspējīgas un viedas attīstības
nodrošināšanai: energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem un publiskām
ēkām, mikrorajonu infrastruktūras rekonstrukcijas plāns un pamatojums, ainavvides attīstība.
Investīcijas ir būtiskas novada ceļu tīkla sakārtošanai, kā arī vairāku siltumapgādes maģistrālo vadu
nomaiņai. Uzņēmēji un iedzīvotāji ceļu infrastruktūras uzlabošanu uzsver kā vienu no galvenajām
novada prioritātēm. Ir jāveic pilsētas ielu atjaunošana, apļveida kustības infrastruktūras un veloceliņu
izbūve. Vietējo autoceļu un pievedceļu sakārtošanā priekšroka jādod autoceļiem, kuri savieno novada
apdzīvotās vietas ar Preiļiem, kā arī lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības
uzņēmumiem.
Pašvaldības pārvalde ir viens no būtiskiem faktoriem, lai notiktu vieda attīstība, tāpēc liela nozīme ir
gan pašvaldības deputātu, gan arī izpildinstitūciju un iestāžu amatpersonu, speciālistu kvalifikācijai un
ieinteresētībai strādāt. Preiļu novada domē ir ievēlēti 15 deputāti, kas darbojas 3 komitejās. Izveidotas
8 pastāvīgās komisijas. Novada domes izpildinstitūcija strādā atbilstoši tās nolikumam. Novada
teritorijā ir 4 pagastu pārvaldes Preiļu, Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos. Preiļu novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA “Preiļu saimnieks”, SIA „Preiļu slimnīca”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” palīdz efektīvāk veikt pašvaldības funkcijas un risināt
attīstības jautājumus. Pašvaldība ievieš e-pakalpojumus, aktīvi komunicē ar sabiedrību interneta mājas
lapā, sociālajos tīklos, drukātajos izdevumos “Preiļu Novada Vēstis” un „Saimnieka Vārds”. Pašvaldībai
ir vairāki starptautiskie sadarbības partneri, un tā aktīvi darbojas vairākās biedrībās.
Preiļu novads neiemaksā līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet gan saņem no tā
dotāciju. Pašvaldības teritorijas sniedzamo pakalpojumu attīstība pamatojas uz budžetu, ES
finansētajiem projektiem un Valsts kases aizdevumiem. AP darbības laikā (2018.-2024.) ap 2,52 milj.
EUR plānots izmantot aizdevumu apmaksai, līdzfinansējumam prioritārajiem attīstības projektiem, kā
arī rezerves finansējuma veidošanai pašvaldības pieaugošo funkciju izpildei. Preiļu novada pašvaldībai
ir iespēja palielināt aizņēmumu slieksni no 2015.gadā esošajiem 8% līdz 10% attīstības projektiem
saskaņā ar Valsts kases noteiktajām prioritātēm.
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Lai pašvaldībā sekmīgi attīstītos uzņēmējdarbība, ir nepieciešams nodrošināt labvēlīgus apstākļus un
iespējas gan esošajiem, gan arī jaunajiem komersantiem. Preiļu novada uzņēmējdarbības SVID analīze
parāda, ka kopumā stipro pušu un iespēju ir vairāk nekā vājo pušu un draudu, tāpēc pašvaldībai ir labas
perspektīvas investīciju piesaistei un ražotņu izveidei, ja tā būs pietiekami spēcīga, plānos un realizēs
viedu teritorijas attīstību. Preiļu novadā darbojas vairākas uzņēmēju atbalsta institūcijas, pašvaldība
organizē projektu konkursu uzņēmējdarbības ideju līdzfinansēšanai. Pašvaldība iesaistījusies SAM
5.6.2. „Degradēto teritoriju revitalizācija” 2. pasākumā un 3. pasākumā, kas paredz paaugstināt esošo
uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada
pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā. SAM 3.3.1. ietvaros paredzēta Veselības un
rekreācijas kompleksa izbūve Preiļos. Tā kā tūrismā nozīmīgs resurss ir Preiļu muižas komplekss un
parks, tad pašvaldība paredz īstenot vairākus projektus to attīstībai.
Preiļu novadā būtiskākie izaicinājumi galvenokārt saistāmi ar iedzīvotāju skaita pakāpenisku
samazināšanos (īpaši darbspējas vecumā), kā arī vispārējām darbaspēka novecošanās tendencēm.
Attīstības programmas darbības termiņā un arī ilgtermiņā saasināsies darbaspēka nepietiekamības
problēma, par kuru intervijās norāda arī Preiļu novada uzņēmēji, un tas var palielināt dažādu
disproporciju veidošanos darba tirgū. Stabila ekonomikas izaugsme, kas pamatojas uz
uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos, kā arī atalgojuma pieaugums ir galvenais
priekšnosacījums emigrācijas plūsmas mazināšanai un ārvalstīs dzīvojošo cilvēku atgriešanās
sekmēšanai, taču ne mazāk būtiski ir arī citi ar veselības pakalpojumu, sociālo aizsardzību, sadzīvi,
bērnu izglītošanu, kultūras pieejamību u.c. saistītie apstākļi.

Ilgtspējīga pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēma ar ietvertiem attīstības
moduļiem
Vidēja termiņa budžeta plānošana – process, kurā tiek noteikti pieejamie resursi nākamajiem 3 gadiem
un nodrošināta šo resursu izlietošana atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm. Latvijā
pašvaldības budžeta periods ir 1 gads. Attīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir
sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā periodā pašvaldības funkciju un uzdevumu
izpildei un attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem rīcības
virzieniem, prioritātēm, uzdevumiem, rīcības plānam un investīciju plānam, lai sasniegtu šajos
dokumentos noteiktos mērķus.
Latvijā pagaidām nav normatīvo aktu un konkrētu instrukciju ilgtspējīgas pašvaldības vidēja termiņa
budžeta plānošanas sistēmas un attīstības moduļu izstrādei, tāpēc šis ir konsultantu ieteikumu
kopums, kurš balstīts uz Valsts Kontroles revīzijas ziņojumiem, metodisko materiālu „Sasaistes
izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”, Preiļu novada pašvaldības
publiskā pārskata un budžeta veidošanas normatīvo aktu analīzi.
Pašreizējā Preiļu novada publiskajā gada pārskatā nav norādes par novada stratēģiskajiem attīstības
dokumentiem, budžeta ieņēmumos un izdevumos nav skaidras sasaistes ar pasākumiem, rīcībām,
projektiem, kuri ir paredzēti Preiļu novada AP. Katra pašvaldības iestāde iesniedz atskaites par
sasniegumiem un paveikto konkrētajā gadā, tomēr tajos neatspoguļojas, kā institūciju un pašvaldības
paveiktais saistās ar attīstības dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu izpildi. Nav izmērāmi gada
laikā pašvaldības teritorijā sasniegtie rezultatīvie rādītāji, kurus var salīdzināt, novērtēt un analizēt
rezultātus. Par pašvaldības realizētajām aktivitātēm, kuras attiecināmas uz attīstības programmas
īstenošanu, liecina Publiskā pārskata 7. sadaļa „Pašvaldībā izstrādātā attīstības programma un
projekti”, kur atspoguļojas Preiļu novada veikums projektu realizācijā konkrētajā gadā. Projekti nav
sarindoti prioritārā secībā, kā arī to mērķis nav norādīts saistībā ar AP attīstības mērķiem, prioritātēm
un uzdevumiem.
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Budžeta plānošanas sistēmas sasaiste ar novada ilgtspējīgo attīstību
Ilgtspējīgas pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmu veido Preiļu novada AP,
pašvaldības iestāžu attīstības dokumenti. Pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas un
novērtēšanas sistēmu ir ieteicams uzsākt ar kārtējā pašvaldības budžeta izstrādes un apstiprināšanas
procesu. Vienlaicīgi ir jāveic arī budžeta izlietojuma efektivitātes novērtējums un plānošanas teritorijā
sasniegtais rezultāts vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu līmenī. Budžeta plānošana
ir jāsasaista ar Preiļu novada AP stratēģiskās daļas Rīcības un Investīciju plāniem. Finanšu uzskaite
nevar aprobežoties tikai ar to normatīvo aktu izpildi, kas reglamentē grāmatvedības uzskaiti. Lēmumu
pieņemšanai par Preiļu novada attīstību un projektu iekļaušanu Investīciju plānā pamatā ir pašvaldības
budžets.
Šāda plānošanas sistēma ir pamatā stratēģiskās plānošanas un stratēģiskās vadīšanas ieviešanai un
īstenošanai pašvaldībā, ko iespējams īstenot, sasaistot kopā visus elementus, kas ļauj pašvaldībai
reaģēt uz ārējās vides izaicinājumiem, risināt problēmas un izmantot iespējas. Viena no saitēm, kas
nepieciešama stratēģiskās vadīšanas īstenošanā, ir saite starp stratēģiskajiem uzstādījumiem un
budžetu.

Pašvaldības budžeta vieta stratēģiskās vadīšanas/plānošanas sistēmā Latvijā.
Datu avots: Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā
līmenī. Norvēģijas pieredzē balstīts metodiskais materiāls, 2016
Tāpēc pašvaldības darbības pilnveidošanai un attīstībai nepieciešama izmaksu uzskaite, darbības un
rezultātu rādītāju apzināšana un novērtēšana. Pašvaldību finanšu darbību uzraugošajām institūcijām
būtu jāizstrādā vienota instrukcija un norādes, kas pašvaldībām jāievēro, veidojot budžeta un
plānošanas dokumentu sasaisti, kā arī jāorganizē pašvaldības atbildīgo darbinieku apmācība.
Ilgtspējīga budžeta plānošanā svarīga ir funkcionālā efektivitāte jeb lietderība, kas raksturo, cik lielā
mērā AP izvirzītie mērķi, kurus izsaka dažādi rezultatīvie rādītāji, ir sasniegti. Resursu – rezultātu
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konteksta ietvaros izdevumi (izmaksas) klasificējami kā ieguldījumu (input – angļu val.) rādītāji, bet to
sasaiste ar darbības rezultātiem raksturo ekonomisko efektivitāti.
Budžeta plānošana joprojām ir kopējās summas sadalīšana izmaksu posteņos atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, iestādēm un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Budžeta pieprasījumos un apstiprinātajās
budžeta tāmēs netiek norādīta precīza sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentiem, tas ir, nav
iespējams identificēt, kādi rezultāti tiks sasniegti, izlietojot konkrētā gada budžeta finanšu līdzekļus.
Preiļu novada publiskajā pārskatā, analizējot, kāda tehniskā dokumentācija ir izstrādāta pārskata gadā,
to nav iespējams sasaistīt ar plānotajām investīcijām un attīstības rīcības virzieniem, par to nav minētas
norādes un sniegta informācija. Tomēr, katru no izstrādātajiem tehniskajiem projektiem un
īstenotajiem projektiem ir iespējams iekļaut tabulā, kura atspoguļo Preiļu novada attīstības vidēja
termiņa prioritātes un jau izlietotos līdzekļus to sasniegšanai (Preiļu AP stratēģiskajā daļā).
Ieteikumi budžeta plānošanai
Preiļu novada pašvaldībā ir pamatbudžets un speciālais budžets. Konsultantu ieteikums ir
pamatbudžeta daļas un speciālā budžeta daļas apvienot vienotā pašvaldības budžetā, atsevišķi atstājot
ziedojuma un dāvinājuma budžetu.
Ieguvumi:
 pamatbudžeta daļas palielināšana dod arī lielākas aizņēmuma iespējas,
 lielākas iespējas situācijas apzināšanai un analīzei kvalitatīvu lēmumu pieņemšanā.
Lai veidotu budžetu saskaņā ar Preiļu novada AP un pieņemtu lēmumus par projektu sarindošanu pēc
prioritātēm iekļaušanai Investīciju plānā, projektus var izvērtēt pēc dažādiem kritērijiem.
Jāievēro finansiālo iespēju princips – izvērtēt esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus un
piedāvāt efektīvākos risinājumus attiecībā uz mērķu sasniegšanai nepieciešamajām izmaksām.
Vērtējumam jāizvēlas kritēriji, kas sniedz informāciju par dažādiem lēmumam svarīgiem aspektiem:
 pieejamais ārējais finansējums (ES fondi, cits ārējais atbalsta finansējums);
 projekta svarīgums saskaņā ar pašvaldības specifiskajām prioritātēm (rīcības virziena
prioritāte; teritorijas prioritāte; specifiskā prioritāte);
 sasaiste ar citiem projektiem (plānotiem projektiem; ar projektiem, kas uzsākti, un ar jau
īstenotiem (pabeigtiem) projektiem);
 pašvaldības budžeta izdevumi pēc projekta īstenošanas, kuru varētu vērtēt, vai projekta
rezultāts (pēc pabeigšanas) neparedz pašvaldības budžeta izdevumu palielināšanu vai arī
pilnībā vai daļēji tiks uzturēts no saistītiem ieņēmumiem (maksas pakalpojumi), kas paredz
budžeta izdevumus tā uzturēšanai.
Budžeta saskaņošana ar attīstības programmu
Budžeta sagatavošanā jāpiedalās visām Preiļu novada pašvaldības institūcijām un struktūrvienībām:
 pirmajā posmā izvērtē savas iespējas un nepieciešamos finanšu resursus, sagatavo sākotnējos
tāmju projektus budžeta projektam;
 otrajā posmā pašvaldības atbildīgā komiteja un vadība, ņemot vērā prognozēto budžeta
apmēru, veic resursu sadali un koriģē tāmes atbilstoši pašvaldības prioritātēm.
Budžeta sagatavošana ietver šādas darbības:
 budžeta ieņēmumu prognozes sagatavošanu;
 prioritāšu un, atsevišķos gadījumos, kontrolrādītāju noteikšanu;
 budžeta pieprasījuma tāmju, instrukciju un vadlīniju izsūtīšanu struktūrvienībām;
 budžeta līdzekļu pieprasījuma tāmju aizpildīšanu;
 budžeta pieprasījumu apkopošanu;
 budžeta pieprasījuma tāmju pārskatīšanu un koriģēšanu atbilstoši prioritātēm;
 budžeta apstiprināšanu.
Lai katras budžeta pieprasījuma vienības (struktūrvienības vai programmas) budžets būtu saskaņots ar
plānotajām pašvaldības attīstības iecerēm, ieteicams struktūrvienības bāzes budžeta plāna
(pieprasījuma) tabulu, kurā parasti iekļautas tādas ailes kā ieņēmumu/izdevumu rādītāji, kods,
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iepriekšējā gada plāns, iepriekšējā gada faktiskā izpilde, projekts plānojamam gadam, plānotais jaunais
pret iepriekšējā gada plānu, plānotais jaunais pret iepriekšējā gada faktisko izpildi, papildināt ar ailēm:
pamatojums (kur situāciju, t.sk. izmaiņas, pamato ar tiesību aktiem vai AP rīcības virzieniem,
uzdevumiem, rīcības plāna pasākumiem, investīciju plānu vai ar nozares/jomas attīstības plānošanas
dokumentu, vai institūcijas plānošanas dokumentu).
Struktūrvienību budžeta pieprasījums atbilstoši AP vidēja termiņa prioritātēm un rīcības virzieniem.
Funkc.
kods

1

Struktūrvienība

2

Nosaukums

3

EKK

Domes
lēmuma
datums (ja
ir)

4

5

Atbilstība AP
virzienam
un/vai
Investīciju
plāna
punktam
6

Summa pa
gadiem

7

t.sk.
pa
EKK

8

Ielikt
budžetā
1.kārtā

9

Ieteikumi attīstības plānošanas budžeta modulim:
 tieša Preiļu attīstības programmas Rīcības plāna, Investīciju plāna un budžeta sasaiste – resursu
piešķiršana attīstības plānošanas dokumentos plānotajiem pasākumiem un projektiem,
budžeta izdevumu pamatošana ar AP uzdevumiem, rīcības virzieniem (skat. AP Stratēģiskā
daļa, Rīcības un Investīciju plāns);
 AP Rīcības un Investīciju plānu aktualizēšana saistībā ar budžeta plānošanu un pieņemšanu;
 attiecīgā gada prioritāšu saskaņošana ar Preiļu novada AP vidēja termiņa prioritātēm un Rīcības
plānu (skat. Rīcības plāns);
 atsevišķu, AP nozīmīgāko projektu iekļaušana budžeta vidēja termiņa plānošanā, piemēram,
Preiļu pils atjaunošana, kas sniegtu pārskatāmību par jau veiktajiem ieguldījumiem un kopējo
apjomu, kas nepieciešams pilnīgai projekta pabeigtībai, kā arī skaidri demonstrētu budžeta
finansiālās iespējas gan īstermiņā, gan vidējā termiņā;
 veicot kārtējā budžeta plānošanu, atzīmēt konkrētajā programmā līdz šim izlietoto un turpmāk
plānotās investīcijas 3 gadu periodā;
 pašvaldību budžeta pieprasījumos, tai skaitā no struktūrvienībām un iestādēm, un
apstiprinātajās budžeta tāmēs norādīt precīzu sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem,
lai ir iespējams identificēt, kādi rezultāti tiks sasniegti, izlietojot konkrētā gada budžeta finanšu
līdzekļus.
Preiļu novada attīstības programmā 2018 – 2024. gadam noteikto vidēja termiņa prioritāšu un rīcības
virzienu sasniegšanai paredzētais finansējums un tā izpilde
(tabulas paraugs budžeta veidošanai)
AP vidēja
AP rīcības virzieni
Kopā
Izpilde
Pieprasītermiņa
Investīciju
2018.
jums
prioritātes
plānā,
ĀF/PB,
2019.
EUR
EUR
ĀF/PB,
EUR
VTP1:
RV1.1.Nodrošināt kvalitatīvu izglītības
Pārvaldība
piedāvājumu
un
RV1.2.Nodrošināt pieejamus sociālās
pakalpojumi palīdzības un veselības pakalpojumus
RV1.3.Paaugstināt pašvaldības pārvaldes
kapacitāti
RV1.4.Piedāvāt daudzveidīgas kultūras, brīvā
laika un sporta aktivitāšu iespējas
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RV1.5.Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu
un tradīcijas
Kopā
VTP2: Ēkas RV2.1.Atjaunot Preiļu novada ielu un ceļu tīklu
un
RV2.2.Uzlabot sabiedrisko ēku
savienojami
energoefektivitāti un infrastruktūru
RV2.3.Pilnveidot satiksmes drošības
infrastruktūru
RV2.4.Uzlabot komunālās saimniecības
inženierkomunikācijas
RV2.5.Uzlabot IKT un interneta pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti
RV2.6.Nodrošināt videi draudzīgu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstību
Kopā
VTP3:
RV3.1.Nodrošināt lietpratīgu atbalstu
Izaugsme un uzņēmējdarbības attīstībai
atbalsts
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
Kopā
Saīsinājumi: ĀF - ārējais finansējums; PB - pašvaldības budžets
Latvija 2030 stratēģijā ir uzsvērts, ka nākotnē tie reģioni un valstis, kas nostiprinās un attīstīs savu
identitāti, iegūs svarīgu salīdzinošo priekšrocību globālajā sacensībā, jo arvien lielāka vērtība būs
atšķirīgajam un savdabīgajam. Šādā kontekstā Preiļu novadam ir svarīgi saglabāt un attīstīt savu
identitāti, valodu, nacionālās kultūras vērtības un raksturīgo dzīvesveidu, lai, radoši izmantojot citu
kultūru ietekmi un veicinot atvērtību, stiprinātu novada, reģiona un valsts kopējo konkurētspējas
potenciālu.
Preiļu novada kultūrvēsturiskais mantojums un ainavvide ir nozīmīgs resurss novada tēla veidošanai
un atpazīstamības veicināšanai. Rekonstruējot Preiļu muižas kompleksu un parku, Preiļiem ir iespēja
kļūt par Latvijas ainavu pilsētu.
Viens no galvenajiem ilgtermiņa ekonomiskās attīstības un dzīves līmeņa uzlabošanas
priekšnoteikumiem ir cilvēkresursu attīstība. Palielinot iedzīvotāju skaitu un paaugstinot cilvēkkapitāla
vērtību, radot labvēlīgus apstākļus esošajiem uzņēmējiem un atbalstot jaunas biznesa idejas, ir
iespējama straujāka un kvalitatīvāka Preiļu novada sociāli ekonomiskā attīstība. Tā ir teritorijas vieda
attīstība, kam jāpievērš īpaša uzmanība gan no pārvaldības, gan arī no nodarbinātības viedokļa, aktīvi
iesaistoties valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, plašsaziņas līdzekļiem, NVO, kā arī katram
iedzīvotājam.
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