Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

III SĒJUMS
PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS UN IESAISTES PASĀKUMIEM
Saturs
Ievads .................................................................................................................................................................. 3
1.

Informācijas sniegšana un iesaiste izstrādes gaitā ...................................................................................... 4

2.

Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas...................................................................................... 7

3.

Saņemtie institūciju atzinumi ...................................................................................................................... 9

Pielikumi ............................................................................................................................................................54
1.pielikums. 2016. gada 26. maija lēmums par AP izstrādes gaitu sēdes protokols
2.pielikums. 2016. gada 26. septembra publicitāte par AP izstrādes uzsākšanu
3.pielikums. 2016. gada 5.oktobra publicitāte par AP izstrādes gaitu
4.pielikums. 2016. gada 5. decembra publicitāte par AP izstrādes gaitu
5.pielikums. 2017. gada 16. februāra publicitāte par AP izstrādes gaitu izdruka par darba grupu sanāksmi
6.pielikums.Preiļu novada attīstības programmas 1.redakcijas apspriešana
7.pielikums. 2017. gada 27. aprīļa publicitāte par AP sabiedrisko apspriešanu
8.pielikums. 2017. gada 8. maija publicitāte par AP 1 redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai
9.pielikums. 2017. gada 19. jūnijā Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
10.pielikums. 2017. gada 19. jūnijā Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
11.pielikums. Latgales plānošanas reģiona atzinums
12.pielikums 2017. gada 11. maija AP Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
13.pielikums 2017. gada 11. maija AP Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
14.pielikums 2017. gada 28. decembra lēmums par Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.
precizētās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

2

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Ievads
Sabiedrības iesaisti Preiļu novada Attīstības programmas izstrādē organizēja Preiļu novada dome
sadarbībā ar SIA „Baltkonsults” saskaņā ar sabiedrības līdzdalības kārtību, kuru nosaka 2009. gada
25. augusta MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Saskaņā ar noteikumiem, sabiedrības līdzdalība attīstības programmas izstrādē notika vairākos
posmos - gan iesaistoties darba grupās, gan piedaloties sabiedriskajās apspriedēs. Tādējādi tika
nodrošināta gan sabiedrības iesaistīšana, gan arī informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums.
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, kā arī
nosakot Attīstības programmas 2018.-2024. gadam gala redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
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1. Informācijas sniegšana un iesaiste izstrādes gaitā
Lai apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli, Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.
gadam izstrādes laikā tika veikti vairāki pasākumi.
Publicitāte par AP izstrādes gaitu
2016. gada 26. maijā – Preiļu novada domes lēmums “Par Preiļu novada attīstības programmas 2017.
– 2023. izstrādi”, domes sēdes protokols nr.9. (skat. pielikumu nr.1).
2016. gada 26. septembrī informācija Preiļu novada mājas lapā www.preiļi.lv “Uzsākta Preiļu novada
Attīstības programmas 2017. – 2023. gadam izstrāde”. Sniegtas ziņas par to, ka Preiļu novada
pašvaldība plāno izstrādāt Preiļu novada attīstības programmu turpmākiem 7 gadiem sadarbībā ar
SIA “Baltkonsults”. Informācijā ir aicinājums izteikt savu viedokli par novada attīstības redzējumu,
iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt aptaujas anketas. Sniegta informācija par aptaujas anketu pieejamību
pagastu pārvaldēs, Preiļu novada pašvaldībā, sabiedriskajās iestādēs, kā arī elektroniski www.preili.lv
(skat. pielikumu nr.2.).
No 2016. gada 5. oktobra līdz 30. novembrim ievietota informācija Preiļu novada mājas lapā
www.preiļi.lv “Apstiprinātas Preiļu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam izstrādes
darba grupas”. Kārtējā domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada attīstības programmas 2017.
– 2023. gadam izstrādes darba grupu sastāvu. Programmas izstrādi koordinēs vadības grupa, kas
izvērtēs nozaru darba grupu rezultātus, Rīcības plānu un Investīciju plānu. Darba grupā darbojas
pašvaldības vadība, deputāti, uzņēmēji, administrācijas darbinieki, iestāžu vadītāji un speciālisti.
Darba grupu sastāvs tika apstiprināts, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 1.punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66. punktu un saskaņā ar SIA
”Baltkonsults” priekšlikumiem (skat. pielikumu nr.3.).
2016. gada 5. decembrī ievietota informācija Preiļu novada mājas lapā www.preiļi.lv “Par darba
grupu sanāksmi Preiļu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam izstrādei”. Informācija
par darba grupu norises laiku, vietu un tēmu. Aicinājums uz darbu attīstības programmas darba
grupās tika izsūtīts arī uz dalībnieku e-pastiem, kā arī tika personiski uzaicināti, zvanot pa tālruni
(skat. pielikumu nr.4.).
2017. gada 16. februārī ievietota informācija Preiļu novada mājas lapā www.preiļi.lv “Par darba
grupu sanāksmi Preiļu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam izstrādei”. Informācija
par darba grupas norises vietu un laiku (skat. pielikumu nr.5.).
2018. gada 3. janvārī ievietota informācija Preiļu novada mājas lapā www.preiļi.lv un TAPIS sistēmā
“Par Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam precizētās redakcijas sabiedrisko apspriešanu”
(skat. pielikumu nr. ...).
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Attīstības programmas izstrādes darba grupas
2016. gada 5. decembrī Preiļu novada domē plkst. 11:00 Pārvaldes un sadarbības jautājumu darba
grupa (tēmas – Pašvaldības pārvalde, Pārvaldes struktūra un funkcijas, Finanšu raksturojums,
Projektu kapacitāte un sadarbība, Sabiedrības līdzdalība; e-pārvalde, u.c.) un Veselības, sociālo
jautājumu un drošības darba grupa (Tēmas – Sociālā drošība, Sabiedriskā kārtība, Veselības aprūpe
u.c.).
Plkst. 13:00
Izglītības, kultūras un sporta darba grupa (tēmas – Izglītība, Kultūra, Sports, lietderīga brīvā laika
pavadīšana);
Plkst. 14:30
Uzņēmējdarbības darba grupa (tēmas – Nozaru un uzņēmumu raksturojums, Nodarbinātība un
bezdarbs, darba samaksas līmenis, Uzņēmējdarbības vide, Preiļu novada specializācija, Tūrisms ).
Plkst. 15.00
Inženiertehniskās infrastruktūras un transporta darba grupa (tēmas – Satiksmes infrastruktūra un
satiksmes organizācija, Pasažieru pārvadājumi, Siltumapgāde, Gāzes apgāde; Elektroapgāde; Sakari
un informācijas tehnoloģijas, Ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana,
Atkritumu saimniecība, Lauksaimniecība, Meliorācijas sistēmas, Kapsētas)
Plkst. 16:00
Vides, nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības darba grupa (tēmas – Nekustamais īpašums;
Pašvaldības īpašumu resursi, Nekustamā īpašuma izmantošana, īpašumu piederība,
apsaimniekošana un problēmas (Mājoklis, ražošana, dabas resursu izmantošana, degradēti un
piesārņoti īpašumi, kultūras pieminekļi, dabas teritorijas u.c.)
Rīcības plāna apspriešanas darba grupa 2017. gada 16. februārī plkst. 11:00 Preiļu novada domē. Tika
aicināti visu nozaru un pašvaldības iestāžu vadītāji izvērtēt plānotās investīcijas, prioritāros projektus
un savas nozares lomu un vietu Preiļu attīstībā tuvākajos 7 gados.
Intervijas
Lai labāk izzinātu sabiedrības, uzņēmēju viedokli, laika posmā no 2016. gada septembra līdz
novembrim notika intervijas, kuru laikā tika sniegta informācija par attīstības programmas izstrādes
gaitu, mērķiem, kā arī uzklausīts intervējamā viedoklis un priekšlikumi.
Intervijas notika ar uzņēmuma Ūga vadītāju Aigaru Zīmeli, SIA Sātys pārstāvi Juri Vucānu, leļļu
miniatūrvalsts vadītāju Jeļenu Mihailovu, uzņēmējdarbības konsultanti Inetu Liepnieci. Intervijas ar
pašvaldības struktūrvienību speciālistiem - finanšu analītiķi Broņislavu Savicku, tūrisma
organizatori/TIC vadītāju Irēnu Kjarkužu, tūrisma informācijas konsultanti Inesi Martinkus,
ekspozīciju un izstāžu kuratori Silviju Berezovsku, dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Anitu Loginovu,
Kultūras centra vadītāju Gunti Skrimblis Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāju
Teklu Bekešu, Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāju Sigitu Trūpu,
Jāņa
Eglīša
Preiļu
Valsts
ģimnāzijas direktori Ligitu Pauniņu, Izglītības pārvaldes vadītāju Andreju Zagorski, Labklājības
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pārvaldes direktoru Lauri Pastaru, Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas direktoru Albertu
Vucānu, Preiļu novada Jauniešu centrs "Četri" vadītāju Santu Ancāni.
Telefonsarunās: Pansionāta "Preiļi" vadītāja Inga Vilcāne, Krīzes centra vadītāja Inta Pelše, Preiļu
1.pamatskolas direktore Nora Šņepste, Pelēču pamatskolas direktore Anna Karčevska, Salas
pamatskolas direktore Anita Vjakse, Priekuļu sākumskolas direktore Ruta Rožāne, Preiļu pirmsskolas
izglītības iestādes ’’Pasaciņa’’ vadītāja Dace Verbicka, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma Struktūrvienība Preiļi vadītāja Biruta Podskočija, Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Natālija Rivža, SIA ,,Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare, Aizkalnes tautas nama vadītāja
Māra Rožinska, Pelēču kultūras nama vadītāja Maija Brice, Saunas tautas nama vadītāja Irēna
Kuzņecova.
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2. Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas
Preiļu novada domes sēdē 2017. gada 27. aprīlī (sēdes protokols nr.5, 27.) tika pieņemts lēmums
“Par Preiļu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”, kas paredzēja apstiprināt Preiļu novada attīstības
programmas 2017.-2023. gadam 1. redakciju, kā arī nodot to sabiedriskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai, ievietojot paziņojumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu TAPIS
/Teritorijas attīstības plānošanas sistēma/un www.preili.lv.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2017. gada 8. maija līdz 5. jūnijam. Pašvaldība
TAPIS sistēmā ievietoja informāciju par sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarinājumu līdz 2017.
gada 29. jūnijam. Sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarinājums bija nepieciešams tehnisku
iemeslu dēļ, kas radās sakarā ar paziņojuma par Preiļu novada attīstības programmu 2017. – 2023.
gadam ievietošanu TAPIS sistēmā.
Ar Preiļu novada attīstības programmas 1. redakciju varēja iepazīties un iesniegt priekšlikumus,
atzinumus Preiļu novada domes Attīstības daļā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, darba dienās no 9.00 –
16.00. un www.preili.lv vai uz epastiem dome@preili.lv , zigmars.erts@preili.lv (skat. pielikumu
nr.6.).
Publicitāte par AP sabiedrisko apspriešanu
2017. gada 27. aprīlis, laikraksts “Preiļu novada Vēstis”, paziņojums par Preiļu novada Attīstības
programmas 2017.–2023. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai”. Informācijā noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2017. gada 8. maija – 5.
jūnijam, kā arī vieta, kur iesniegt priekšlikumus (skat. pielikumu nr.7.).
2017. gada 8. maijā informācija Preiļu novada mājas lapā www.preiļi.lv “Paziņojums par Preiļu
novada Attīstības programmas 2017.–2023. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai” (skat. pielikumu nr.8.).
AP Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
2017. gada 11. maijā plkst.17:00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Pamatojoties uz
Preiļu novada domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumu Nr.5/27 “Par Preiļu novada Attīstības
programmas 2017.-2023. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai”. Ar Preiļu novada Attīstības programmas 1.redakciju varēja iepazīties un iesniegt
priekšlikumus, atzinumus Preiļu novada domes Attīstības daļā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, darba dienās
no 9.00 – 16.00. un www.preili.lv vai uz epastiem dome@preili.lv vai zigmars.erts@preili.lv.
Sabiedriskajā apspriešanā piedalījās 7 dalībnieki, kuriem tika prezentēta Preiļu novada ttīstības
programma: esošās situācijas raksturojums un analīze, stratēģiskā daļa – vidēja termiņa prioritātes
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un attīstības virzieni, kā arī sniegta informācija par Rīcības un Investīciju plāniem. No sanāksmes
dalībniekiem priekšlikumi netika saņemti (skat. pielikumu nr.12.,13.).
Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksme
2017. gada 19. jūnijā plkst.17:00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Pamatojoties uz
Preiļu novada domes 2017. gada 27.aprīļa lēmumu Nr.5/27 “Par Preiļu novada Attīstības
programmas 2017.-2023. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai” un publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu, kas radās tehnisku iemeslu dēļ
sakarā ar paziņojuma ievietošanu TAPIS sistēmā. Sabiedriskajā apspriešanā piedalījās 4 dalībnieki,
kuriem tika prezentēta Preiļu novada attīstības programma: esošās situācijas raksturojums un
analīze, stratēģiskā daļa – vidēja termiņa prioritātes un attīstības virzieni, sniegta informācija par
rīcības un investīciju plānu. No sanāksmes dalībniekiem priekšlikumi netika saņemti (skat. pielikumus
nr.9., 10.).
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3. Saņemtie institūciju atzinumi
Par Preiļu novada Attīstības programmu 2017.–2023. gadam tika saņemts Latgales plānošanas reģiona atzinums (nr.2.4.3./211, 2017. gada
8. jūnijs), kurā ir izteikti šādi ieteikumi (skat. pielikumu nr.11.).
Priekšlikumi

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Latgales plānošanas reģions
AP ir izstrādāta/aktualizēta saskaņā ar Latgales reģiona
attīstības plānošanas dokumentiem. Latgales reģiona
attīstības programma 2010.-2017. gadam ņemta vērā
daļēji.

Iebildums ņemts vērā. AP stratēģiskajā Skat. Preiļu novada attīstības programma 2018. daļā tiek analizēta Latgales reģiona 2024. gadam II sējums stratēģiskā daļa
attīstības programma 2010.-2017.
gadam

AP ir izstrādāta/aktualizēta saskaņā ar attiecīgās Iebildums ņemts vērā, pievienojot Tiek uzsvērts vidēja termiņa stratēģiskais mērķis pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Preiļu informāciju stratēģiskajā ietvarā par SM: Novads, kurā visu vecuma grupu iedzīvotājiem
novada IAS 2013. -2033. gadam ņemta vērā daļēji.
vidēja termiņa mērķi.
ir kvalitatīva dzīves vide, kurā ekonomiskais pamats
ir uzņēmējdarbība, kas nodrošina ilgtspējīgu
attīstību un demogrāfisku izaugsmi, kurš ir
pievilcīgs gan kā biznesa vide, gan kā kvalitatīva
brīvā laika pavadīšanas vieta, vieta dzīvošanai.
AP ir izstrādāta/aktualizēta, ņemot vērā blakus esošās Iebildums ņemts vērā, tiek analizētas Iekļauts Preiļu novada attīstības programma 2018.
pašvaldības
teritorijas
attīstības
plānošanas funkcionālās saiknes ar Riebiņu novadu -2024. gadam II sējums stratēģiskā daļā:
dokumentus - Riebiņu novada attīstības programmu un sadarbību.
Riebiņu novads atrodas tiešā Preiļu novada
2012. -2018. gadam.
ietekmes areālā, kas saistīts ar vēsturiskām saitēm,
novadam esot kādreizējā Preiļu rajonā. Šī novada
iedzīvotājiem ir būtiski Preiļu pilsētā pieejamie
izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības, darba
pakalpojumi. Preiļu novads, iesaistot Riebiņu
novada pašvaldību, stiprina kaimiņu pašvaldību
sadarbību un tās efektivitāti, kopīgi īstenojot
9

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Priekšlikumi

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Stratēģiskā daļa, kurā ietvertas vidēja termiņa Iebildums ņemts vērā.
attīstības un prioritātes un rīcības virzieni.

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
reģionam būtiskus uzņēmējdarbības veicināšanas
projektus, kopīgus kultūras vides un pasākumu
projektus. Riebiņu novada specializācija lauksaimniecība,
tūrisms,
kokapstrāde
un
rūpnieciskā ražošana. Pašvaldības īpašā loma
attiecībā pret kaimiņu novadiem - sporta un aktīvās
atpūtas organizācijas centrs (volejbols, pludmales
volejbols). Kultūras dzīves organizācija - atpūtas
pakalpojumu centrs Sīļukalnā, filozofiskās domas
vienība, sociālās aprūpes centra kompetence
Reģionālās gleznu galerijas un mākslas (sadarbībā
ar Rēzeknes radošo pakalpojumu centru un
kaimiņu novadu mākslas skolām). Preiļu novada
funkcionālā ietekme un sadarbība ir vides
uzlabošana gan uzņēmējdarbības, gan sociālo
pakalpojumu jomā, jo Preiļi ir šo pakalpojumu
sniedzējs Riebiņu novadam. Jāzepa Pīgožņa ainavu
glezniecības plenērs papildina Riebiņu novada
organizētos mākslas plenērus un pasākumus.
Preiļu novada attīstības programma 2018. -2024.
gadam II sējums stratēģiskā daļa, mainīta
struktūra:
1.
Preiļu novada attīstības plānošanas
principi,
2. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie
uzstādījumi,
2.1.
Preiļu
novada
ekonomiskais
profils/specializācija, 2.2.Ilgtermiņa un vidēja
termiņa stratēģisko uzstādījumu ietvars, 2.3.
Ilgtermiņa prioritāšu un vidēja termiņa prioritāšu
saskaņotība,
2.4. Vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni,
10
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Priekšlikumi

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma
vietā būtu jāizmanto Latgales plānošanas reģiona
attīstības programma
Pievienot informāciju par attīstības programmas
izstrādes procesu.
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 1. daļas
7.lpp. minētais dokuments neatbilst darba
uzdevumam.

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iebildums ņemts vērā.

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
2.5. Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu
īstenošanai, 3. Saskaņotība un pēctecība ar
plānošanas dokumentiem, Atbilstība nacionālās
nozīmes plānošanas dokumentiem, Atbilstība
reģionālas nozīmes plānošanas dokumentiem un
vietējās nozīmes plānošanas dokumentiem.
Tiek precizēts stratēģiskais ietvars, norādot vidēja
termiņa stratēģisko mērķi, vidēja termiņa mērķus
precizējot par vidēja termiņa prioritātēm.
Skat. Preiļu novada attīstības programma 2018. 2024. gadam II sējums stratēģiskā daļa

Tiek pievienots, nosūtot programmu Skat. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS UN
atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai. IESAISTES PASĀKUMIEM, III sējums
Iebildums ņemts vērā.
AP esošās situācijas aprakstā, I sējums, 7. lpp.
minēts atbilstošs dokuments - MK 14.10.2014.
noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, atsauce Iebildums ņemts vērā.
AP esošās situācijas aprakstā, I sējums, 7. lpp.
uz Saunas un Pelēču pagasta Teritorijas plānojumiem,
izņemta atsauce uz atzinumā minētajiem
kuri zaudējuši spēku ar Preiļu novada Teritorijas
dokumentiem
plānojumu 2016.-2031. gadam apstiprināšanu
Nav minēti reģionālā līmeņa attīstības plānošanas Iebildums ņemts vērā.
AP esošās situācijas aprakstā, I sējums, 7. lpp.
dokumenti
Reģionālā un vietējā līmeņa metodiskie un
plānošanas dokumenti:
• 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
11
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Priekšlikumi

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, 56. lpp. Informācija precizēta.
ieteikts precizēt valsts iestādes vai to reģionālās
iestādes, kuras 2017. gadā darbojas Preiļu novadā
Aprakstā minēta Sporta un kultūras pārvalde.
Informācija precizēta.
Darba uzdevums – ietvert, izstrādāt ilgtspējīgu Informācija papildināta, ņemot vērā
pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas Valsts kontroles revīzijas ziņojuma
sistēmu ar ietvertiem attīstības moduļiem.
ieteikumus,
budžeta
sasaistes
ieteikumus
ar
plānošanas
dokumentiem

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
• Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013.-2033. gadam;
• Preiļu novada Teritorijas plānojums 2016.-2031.
gadam;
• Rīcības plāns auklīšu dienesta pakalpojuma
ieviešanai Preiļu novadā;
• Mājoklis Preiļu novadā, nozares uzlabojuma plāns
2015.-2018. gadam;
• Preiļu novada domes Vides politika;
• 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”.
Tiek ņemtas vērā arī kaimiņu novadu attīstības
programmas – Daugavpils novada attīstības
programma, Vārkavas un Līvānu, Riebiņu un
Aglonas novada attīstības programmas.
Precizējumi atbilstoši esošajai situācijai

Aprakstā tiek minēta atbildīgā institūcija – Preiļu
novada kultūras centrs un Preiļu sporta skola.
Skat. esošās situācijas apraksts un analīze, I sējums,
no 132. – 140 lpp., Ilgtspējīga pašvaldības vidēja
termiņa budžeta plānošanas sistēma ar ietvertiem
attīstības moduļiem
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Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā
Investīciju plānā ir iekļauti atbildīgie par investīciju Informācija papildināta
projekta īstenošanu

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Skat. Preiļu novada attīstības programmas
stratēģiskā daļa, II sējums Attīstības programmas
Investīciju plāns
Investīciju plānā ir iekļauts indikatīvais plānoto Informācija papildināta
Skat. Preiļu novada attīstības programmas
investīciju projektu nepieciešamā finansējuma apjoms
stratēģiskā daļa, II sējums Attīstības programmas
un avoti, nav noteikti finansējuma avoti
Investīciju plāns
Investīciju plānā ir iekļauti sasniedzamie rezultāti, bet Informācija papildināta
Tiek pievienota tabula ar SAM aktivitātēs
nav identificējami SAM 5.6.2. projekti, kā arī 2017.
iekļautajiem projektiem un atsevišķa tabula ar
gada projektiem ir jābūt pilnai informācijai, jo tie ir
2017. gada investīciju projektiem, skat. Preiļu
iekļauti pašvaldības budžetā
novada attīstības programmas stratēģiskā daļa, II
sējums. Attīstības programmas Investīciju plāns,
Pielikumi
AP izstrādes procesā ir noteikta publiskā apspriešana, Sagatavotas dokumentu izdrukas un Skat. pielikumus PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS
kuras termiņš nav mazāks par 4 nedēļām
kopijas, kas apliecina publiskās LĪDZDALĪBAS UN IESAISTES PASĀKUMIEM III
apspriešanas termiņus
sējums, Preiļu novada mājas lapā: www.preili.lv
Iveta Šņepste, tūrisma organizators Preiļu un Riebiņu novada TIC
4.3.1. tabulā, 25.lpp
Ieteikums ņemts vērā, precizēts Informācija precizēta tabulā 4.3.1.
R.V 3.2
dokumenta gala redakcijā
Pie rīcības virziena RV3.3., RV3.4.
Jaunizveidoti tūrisma produkti. Kas ar to ir domāts šajā
tabulā? Tūrisma jomas neprofesionāļi domā, ka
Preiļu novada attīstības programmas Rīcības plāna
tūrisma produkts=tūrisma uzņēmums, kas nav pareizi.
IP3: Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja
Vairāki tūrisma produkti var būt arī vienam tūrisma
pie tūrisma jomas pasākumiem ir pievienots kā
uzņēmumam. Līdz ar to rodas jautājums, kā radusies
partneris Preiļu novada TIC.
bāzes vērtība 0. Ja domājam pareizi, tad bāzes cipars ir
vismaz 4. 1) 2016.g.radās Čedara siera saldējuma
Investīciju plānā tiek norādīta amatu mājas izveide
piedāvājums “Pampūkās”, kas ir aizgājis kā atsevišķs
Preiļu pils parkā pie atbilstošā projekta.
tūrisma produkts, ko pieprasa tūristi. 2) 2016.g.beigās
radās muzikālā dziedājuma kapelā piedāvājums. Tādēļ
ieteiktu no 0 labot uz 2. Nākotnē skaitlis 3 varētu būt,
bet, cerams jau tas būs lielāks, jo pils un parks vien
cerams vairākus tūrisma produktus radīs. 3)Koledai –
13
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Priekšlikumi

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

piedāvājums “Burvju dārzs”, kas nav tas pats, kas bija
agrāk. 4) Ainim – gliemežu SPA (sejas liftings).
Ja tomēr bija domāts, ka nevis tūrisma produkti, bet
tūrisma uzņēmēji/uzņēmumi, tad bāzes vērtība varētu
būt 0 un nākotnē 3 – ļoti cerams, bet varbūt arī vairāk
(gribētos). Bet tad ir jālabo tabulā nosaukums.
R.V 3.3.
Amatnieku tirdziņi.
Ineta Liepniece varbūt sniegs savu komentāru, bet
man liekas, ka jau tagad 5x gadā vismaz ir (pavasara,
Līgo, pilsētas svētki, rudens, Zsv.). Tabulā bāzes vērtība
ir 0. Vai arī te ir kādi citi domāti? Ja tie paši, tad varbūt
jāmaina arī nākotnes cipars no 4 uz …. (jājautā Inetai).
R.V 3.4
Tūristu skaits. 3034 nav visa novada tūristu skaits, bet
gan TIC apmeklētāju, kas, loģiski, 2023.g.ne pie kādiem
apstākļiem nebūs 95 000, jo pat lielajās pilsētās kā
Dpils TICā tik daudz nav. Līdz ar to jālabo cipars 3034
uz 67400 (novada kop.tūristu skaits 2016.g., kopā pa
objektiem).
5. Preiļu novada attīstības programmas rīcības plāns
IP3: Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja
Daudzās vietās kā izpildītājus vajadzētu pielikt klāt arī
TIC, piemēram, sākot no 35.lpp:
3.3.1. Amatnieku un mājražotāju popularizēšana
3.4.1. Preiļu pils kā pilsētas atpazīstamības zīmola un
tūrisma objekta attīstības stratēģijas izstrāde
3.4.2. Preiļu pils atjaunošana un kultūrvēsturiskā
mantojuma ekonomiskā potenciāla izmantošana
3.4.3. Preiļu pils parka kompleksa atjaunošana tūrisma
produkta veidošanai
14
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Priekšlikumi
3.4.4. Pilsētas un novadu centru ainavas, vides
plānošana un attīstība
(tikai precizējošs jautājums) – 57.lpp. 94.punkts Ēkas
Tirgus laukumā 1 rekonstrukcija Amatu mājas izveidei.
Parasti bija runa par Amatu māju parkā, par to zaļo
māju. Nav sajaukta adrese vai arī pati amatu mājas
atrašanās vietas koncepcija mainījusies?!
Stiprās puses
Vājās puses
 Izdevīgs ģeogrāfiskais  Virknei
stāvoklis
(Latgales
kultūrvēsturisku
reģiona ģeogrāfiskais
objektu nav pietiekami
centrs).
sakārota
infrastruktūra, lai tie
 Valsts
galveno
būtu pieejami visiem
autoceļu pieejamība;
interesentiem (trūkst
 Interneta,
fiksētā
atbilstošas piekļuves
telefona un mobilo
invalīdiem
vai
sakaru nodrošinājums
jaunajām māmiņām ar
ir pietiekams;
ratiem);
 Salīdzinoši tīra dabas
ir
daudz
vide un liela ainavu  Novadā
nozīmīgu
un
elementu
interesantu
dabas
daudzveidība (upes,
objektu, tomēr nav
ezeri, purvi, meži,
nodrošināta atbalsta
tīrumi,
u.t.t.)infrastruktūra, lai tie
dažādiem
tūrisma
būtu
pieejami
veidiem (pārgājieniem,
aktīvajam
tūrismam;
laivošanai,
 Novadā
daudzi
velobraucieniem,
interesanti vēsturiski
izjādēm)
piemēroti
vai dabas objekti
apstākļi;
atrodas privātīpašuma
 Pieejamas plašas un
teritorijās, tādēļ nav
ērtas
brīvdabas

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Ieteikums ņemts vērā,
papildināts
dokumenta
redakcijā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

teksts Preiļu novada AP Esošās situācijas raksturojums un
gala analīze, I sējums, tūrisma jomas SVID analīze pie
sadaļas 1.8. Uzņēmējdarbības vide
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Priekšlikumi












estrādes, kurās vasaras
sezonā notiek kultūras
pasākumi
dažāda
vecuma cilvēkiem;
Preiļu
novadā
ir
bagātīgs
kultūrvēsturisks
mantojums;
Latgaliešu
dialekts,
dzīva
latgaliešu
folklora un sekmīga
pieredze
tās
popularizēšanā;
Aktīvi un viesmīlīgi
cilvēki;
Vietējiem
iedzīvotājiem ir labas
zināšanas
krievu
valodā, mazāk angļu
vai vācu valodās;
Pašvaldības
pastiprināta interese
par tūrisma attīstību
un pieredze sadarbības
projektu īstenošanā,
dažādu
tūrisma
maršrutu izstrādāšanā;
Dažādu vietēja līmeņa
un
pārrobežu
sadarbības projektu,
valsts un pašvaldības
finansējuma ietvaros









Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

iespējams
tiem
nodrošināt pieeju un
sakārtošanu.
Daudzu
interesantu
objektu, saimniecību
īpašnieki, kolekcionāri
un amata prasmju
veicēji nevēlas oficiāli
reģistrēties un sniegt
pakalpojumus
birokrātisko
un
nodokļu sloga dēļ;
Tūrisma uzņēmējiem ir
sliktas
svešvalodu
(angļu)
zināšanas,
daudzi nelieto epastus,
neizmanto
bezmaksas mārketinga
iespējas
(Facebook
utt.),
neizgatavo
iespiedmateriālus;
Trūkst velo celiņu, kas
savienotu
tuvākos
tūrisma
punktus,
piemēram, Riebiņus,
Aizkalni u.c.;
Informatīvās
kartes
par Preiļu novadu un
Preiļiem
pie
iebraukšanas pilsētā ir
novecojušas;
16
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tiek uzlabota tūrisma
vide novadā (parks,
pludmale,
ceļi,
autostāvvietas,
laukumi utt.)
Sadarbībā ar kaimiņos
esošo Riebiņu novadu
tiek veidots kopīgs
tūrisma piedāvājums,
lai
maksimāli
paildzinātu
tūrista
uzkavēšanās
laiku
pilsētā un tuvākajā
apkārtnē.
E-kioska izvietošana uz
galvenās
tūristu
pārvietošanās ielas –
Raiņa bulvāra sniedz
iespējas
uzzināt
nepieciešamo
informāciju
ārpus
darba laika;
Preiļu pils – galvenā
Preiļu tūrisma objekta
atjaunošana.
Leļļu festivāls – sava
veida novada vizītkarte
un atpazīstamība.
Vienīgais
Latvijā
dziedošais gids
–
pilsētas ekskursijā un
kapelā.

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

 Nav noteiktas telšu un
pikniku vietas Preiļos;
 Nav
pietiekošu
autostāvvietu
pie
tūrisma objektiem;
 Trūkst naktsmītņu un
citu tūrisma sektora
pakalpojumu,
īpaši
mājīgu,
kvalitatīvu
ēdinātāju
un
naktsmītņu
lielām
tūrisma
grupām,
latgalisko
ēdienu
piedāvājuma.;
 Nav izstrādāts vienots
vizuālais noformējums
Preiļu novadam, ko
izmanto
visas
pašvaldības iestādes,
iespiežot materiālus
utt.
 Tematisko
iespiedmateriālu
trūkums
(dabas
tūrisms, ģimenēm ar
bērniem utt.);
 Vietējo
uzņēmēju
aktivitātes
trūkums
inovāciju
ieviešanā,
pakalpojumu
dažādošanā;
17
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Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

 Preiļu novada kultūras
pasākumu neesamība,
vienveidīgums, īpaši
nesezonā.
 Sadarbība
tūrisma
jomā
ar
Riebiņu
novada
pašvaldību
netiek
plānota
ilgtermiņā (katru gadu
tiek izskatīts jautājums
par sadarbības līguma
slēgšanu);
 TIC iekasētā nauda par
sniegtajiem
pakalpojumiem ienāk
kopīgajā
novada
domes kasē, nevis
operatīvi
var
tikt
izmantota
tūrisma
piedāvājuma
popularizēšanā.
 Salīdzinot
ar
apkārtējiem novadu un
pilsētu
TICiem
–
salīdzinoši
neliels
budžets mārketinga
aktivitātēm.
Iespējas
Draudi
 Lauku
tūrisma  Neskaidra
valsts
attīstība;
vairāk
politika un atbalsts
naktsmītnes pie ūdens;
tūrisma nozarei;
18
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 Aktīvā
un
sporta
tūrisma
attīstība,
interesantu
trašu,
šķēršļu joslu dabā
izveide;
 Ekotūrisma attīstība;
 Kultūras
tūrisma
attīstība;
 Latgalisko
ēdienu
baudīšana;
vasaras
sezonā
arī
bez
iepriekšējas
pasūtīšanas;
 Sasaistot
ar
nozīmīgiem kultūras
notikumiem, izstrādāt
jaunus, interesantus
un
aizraujošus
maršrutus;
 Dabas vides objektu
sakārtošana
iedzīvotāju un tūrisma
atpūtas
nodrošināšanai
(peldvietas,
autostāvvietas, telšu
vietas, sporta laukumi,
tualetes,
norādes,
u.c.);
 Piesaistīt
Eiropas
Struktūrfondu
līdzekļus;

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

 Dabas
vides
neparedzams
un
nezināms
piesārņojums vai tā
pieaugums;
 Pārāk ilgs nesezonas
laiks; nav izteiktu
vasaru.
 Jaunu
tūrisma
produktu neesamība,
piedāvājuma
novecošana;
 Pārlieku liels vienas
dienas tūristu skaits;
 Jaunatnes
trūkums
Preiļu novadā, kas
izmantotu
aktīvo
tūrismu;
 Citu lielo Latgales
pilsētu
(Rēzekne,
Daugavpils)
tūrisma
vides un piedāvājuma
daudzveidība
un
jaunumi liek izvēlēties
citus
maršrutus,
apbraucot
Preiļu
novadu.
 Sadarbības
pārtraukšana
ar
Riebiņu
novada
pašvaldību
(kopīgs
TIC), kas var radīt
19
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 Pilnveidot
un
paplašināt
Preiļu
tūrisma informācijas
centra
piedāvātos
pakalpojumus – ne
tikai Riebiņu novada,
bet
arī
Vārkavas
novada
tūrisma
uzņēmēju pārzināšana,
popularizēšana
un
sadarbība.
 Vairāk
izmantot
“sieru” novada tēla,
atpazīstamības
popularizēšanai,
kultūras
pasākumu
radīšanai
–
siera
galvaspilsēta,
siera
pieminekļi, mājas siera
ražotāji, AS Preiļu siers
lielākais
siera
eksportētājs valstī utt.
 Iesaistīšanās Latvijas
piļu
un
muižu
asociācijā un citās
biedrībās, pils un tā
piedāvājuma
(nākotnē)
popularizēšanai,
tūristu
piesaistei
citiem objektiem.

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

tuvākā
tūrisma
piedāvājuma
nepārzināšanu, kā tas
ir ar blakus esošo
Vārkavas novadu.
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Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Klaudija Zarāne, Preiļu Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktore
AP_esošā_ sit. _preciz. dokumenta 82. lpp vajadzētu Ieteikums ņemts vērā, precizēts
papildināt
dokumenta gala redakcijā
Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskolā piedāvā šādas programmas pievienot
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma ( tālmācības) (kods 31011014)
Turpmāk (nākošajā mācību gadā) skola tiks
reorganizēta par filiāli.
Andrejs Zagorskis, Preiļu novada IP vadītājs
Preiļu novada AP programmā sadaļā "Izglītības Ieteikums ņemts vērā, papildināta
izvērtējums" (91.-92lpp.) ir nelielas neprecizitātes. informācija
Informēju, ka jau no 2016./17. mācību gada Preiļu
novada Vakara (maiņu) neklātienes vidusskola
jau īsteno tālmācības programmu, vienīgais - skolai
vajadzētu aktīvāk to popularizēt. Pārējā informācija ir
korekta, tikai jautājumā par izglītības iestāžu attīstības
koncepcijas izstrādi, jāuzsver ka izglītības iestāžu
tālākā attīstība ir ļoti atkarīga no iesāktajām un
plānotajām izmaiņām ārējos normatīvajos aktos.
Tas attiecas, pirmkārt, uz plānotajām izmaiņām
Izglītības likumā. Tādēļ prioritāri pašvaldībai ir jāskata
jautājums par Preiļu novada Vakara (maiņu)
neklātienes vidusskolas īstenoto programmu
nodošanu citai izglītības iestādei un pedagoģiskās
korekcijas programmu īstenošanas pārtraukšanu.
Otrkārt, spēkā esošais pedagogu darba samaksas
modelis, pretēji IZM viedoklim par sākumskolu vai

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Preiļu novada AP, I sējums, 78. lpp. papildināta
informācija - Preiļu novada Vakara (maiņu) un
neklātienes vidusskolā piedāvā šādas programmas:
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma ( tālmācības) (kods 31011014)

Preiļu novada AP, I sējums, Esošās situācijas
raksturojums un analīze, I sējums, informācija
papildināta sadaļā 1.9.1. Izglītības iespējas un
izglītības iestāžu un pasākumu pieejamība.
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filiāļu nostiprināšanu pēc iespējas tuvāk bērna
dzīvesvietai, neveicina nelielu sākumskolu un filiāļu
pastāvēšanu. Treškārt,kā būtisks izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanas ārējais ietekmējošais faktors jāmin
savstarpējo norēķinu sistēma, kas nepieļauj
pašvaldību sadarbību skolu tīkla sakārtošanā, bet
taisni otrādi – piespiež uzturēt pierobežā ar citiem
novadiem savas, arī nenoslogotās skolas.
Aija Caune, Preiļu BJC direktore
Ieteikums ņemts vērā, informācija Preiļu novada AP, I sējums, precizēta informācija
papildināta dokumenta gala redakcijā
par interešu centra īstenotajām programmām.
Papildināts ar iesūtīto pasākumu aprakstu,
pievienoti dati par programmu un audzēkņu
rādītājiem, skat. 83., 84. lpp.
Papildināta informācija par Robotikas pulciņa
sasniegumiem.
SVID analīzes punkti pievienoti ESA aprakstam par
izglītības jomu.

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.)

Preiļu novada AP, II sējums, pie apraksta ir svītrots
vārds “interešu un”.
Preiļu novada AP, I sējums, aiz vārdiem “uzstādīts
lifts” papildināts nodrošināta pakalpojumu
pieejamība t.sk. bērniem ar īpašām vajadzībām,
vecāka gadagājuma cilvēkiem.
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Audzēkņu darbošanās programmās balstīta uz
brīvprātības principiem un patiesu vēlēšanos izteikt
sevi darbībā, neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās
izglītības.
Visvairāk audzēkņu ir iesaistījušies kultūrizglītības
programmās, vismazāk – tehniskās jaunrades
programmās. Tas skaidrojams ar pastāvošajām
tradīcijām un vēlmi piedalīties Dziesmu un deju
svētkos.
Audzēkņu skaits interešu izglītības programmās Preiļu
novada bērnu un jauniešu centrā:
2014./201 2015./20 2016./201
5.m.g.
16.m.g.
7.g.
Kultūrizglītīb
as
339
360
336
programmas
Tehniskās
jaunrades
38
42
43
programmas
Sporta
interešu
48
46
0
programmas
Citas
izglītojošās
124
123
110
programmas
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Ik gadus Centrs organizē, koordinē un atbalsta vairāk
nekā 50 interešu izglītības un pilsoniskās
audzināšanas pasākumus bērniem un jauniešiem. Kā
lielākie no šiem pasākumiem ir 2017.gadā rīkotie
četri valsts mēroga pasākumi, kas Preiļos kopā pulcēja
vairāk kā trīs tūkstošus dalībnieku no visas Latvijas 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, un Latvijas novadu
bērnu tautas deju kolektīvu sadraudzības festivāls
“Novadu sadancis”. 88lpp.
2014.gadā, apvienojoties dažādu skolu jauniešiem,
izveidots Robotikas klubs, kurā skolēni mācās
programmēt, apgūst elektroniku un konstruēšanu un
kurš īsā laika posmā ir strauji attīstījies. Šobrīd klubā ir
vairāk nekā 20 aktīvi dalībnieki. 2017.gada 28.janvārī
24
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Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (JEPVĢ) notika
Preiļu robotikas čempionāts. Šāda veida robotikas
sacensības Latgalē notika pirmo reizi! Mērķauditorija
bija Latvijas skolu, īpaši Latgales, jaunieši, taču
sacensības izvērtās par starptautiskajām sacensībām,
jo 1/5 daļa no dalībnieku robotiem bija no Lietuvas!
Sacensībās kopā piedalījās 168 roboti no 32
iestādēm/organizācijām/klubiem. Ceram, ka Preiļu
robotikas čempionāts kļūs par ikgadēju pasākumu.
Tālāk ir SVID analīze. Nezinu vai vajag, bet pagājušo
gadu mēs tādu veicām.
Interešu izglītības SVID analīze
Stiprās puses
Vājās puses
Zinātkāri, zināt un
darboties griboši bērni
Saglabāta interešu
Vecāku līdzdalības
izglītības sistēma
maksājums
Izglītības iestāžu atbalsts
Attiecīgajā jomā
un sadarbība
kvalificētu speciālistu
trūkums
Pašvaldības finansiāls
Trūkst pētījuma par
atbalsts
bērnu un jauniešu
interesēm
Plašs un daudzpusīgs
Nepietiekami plaša,
interešu izglītības spektra neregulāra publicitāte
piedāvājums un liels
un vāja reklāmas
pieprasījums
izmantošana
Interešu izglītības relatīvi
Interešu izglītībā mazāk
elastīgā sistēma (bērni var iesaistīti zēni (zemā
brīvi iestāties, izstāties vai ieinteresētība,
mainīt programmas u.tt.)
piemērotu programmu
nepietiekamība)
25

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Priekšlikumi
Kvalitatīva interešu (t.sk.
talanta izkopšana)
programmu pieejamība
un kvalitāte
Radoši, profesionāli un
kvalificēti pedagogi
Plašs pasākumu
piedāvājums un ir
nodrošināts pasākumu
kalendārais plāns
Sabiedrības (t.sk.
ģimenes) atbalsts interešu
izglītībai, kā arī saturīga
un lietderīga brīvā laika
pavadīšanai

Iespējas
Attīsta bērnu un jauniešu
prasmes, radošumu un
talantus
Nodrošina bērnu un
jauniešu karjeras izvēli
(ievirzi profesionālajā
orientācijā)
Dod praktiskam darbam
un dzīvei derīgu,
kvalitatīvu papildus
izglītību

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Iestāžu nepiemērotība
bērniem ar speciālām
vajadzībām (nav lifta)
Bērnu un jauniešu vājā
fiziskā veselība
Neprasme piesaistīt
Starptautisko projektu
finansējumu
Nepietiekams
finansējums un materiāli
tehniskais
nodrošinājums
programmu īstenošanai,
t.sk. jaunu programmu
atvēršanai
Draudi
Valsts izglītības politikas
mainīgā, nekonsekventā
attieksme
interešu
izglītības jomā
Normatīvās bāzes un
metodiskās
vadības
trūkums
interešu
izglītībā valstī
Nemodernas iekārtas,
novecojušas
tehnoloģijas – attīstību
kavējošs faktors
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Nodrošināts daļējs Valsts Neskaidrā un mainīgā
finansējums
interešu Valsts
mērķdotācija
izglītības programmām
interešu
programmu
pedagogu atalgojumam
Nodrošināta iespēja
Sliktā
ekonomiskā
ikvienam bērnam un
situācija
ģimenēs
jaunietim piedalīties
(zemais
materiālais
pasākumos (konkursos,
nodrošinājums),
skatēs, sacensībās utt.)
līdzfinansējuma
pieaugums
Iespēja reklamēties,
Demogrāfiskā
krīze
sniegt informāciju un
(zema
dzimstība,
popularizēt jomu, izveidot emigrācija – bērnu skaita
savus informācijas kanālus samazināšanās)
Multikulturālās sabiedrība Plašais, t.sk. izklaides,
paplašina iespējas apgūt
piedāvājums
un
citu nāciju kultūras
multikulturālās
vērtības
sabiedrības
ietekme,
konkurē
ar
tradicionālām
kultūrvērtībām (tautas
dejas, folklora, kori)
Pedagogu līdzdalība
Eiropas Savienības
projektos, t.sk.
paaugstinot izglītības
kvalitāti
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22.lpp.
Bērnu un

28.lpp.
Nodrošināta interešu izglītības programmu dažādība,
piesaistīti dažādu jomu speciālisti, pilnveidotas darba
metodes
37.lpp. 9.punktā pie apraksta svītrot vārdus “interešu
un”
49.lpp. 52.punktā. Aiz vārdiem “uzstādīts lifts” varētu
sekot: nodrošināta pakalpojumu pieejamība t.sk.
bērniem ar īpašām vajadzībām, vecāka gadagājuma
cilvēkiem.
Tekla Bekeša, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja
Pie attīstības stratēģijas
Ieteikumi ņemti vērā daļēji, papildinot
Esošās situācijas raksturojums
un precizējot informāciju.
74. lpp. pie tūrisma objektiem jāmin Preiļu muižas
kapela. Tas ir kultūrvēsturiskā tūrisma objekts, kurā Par Preiļu muzeja un parka plānveidīgu
līdzīgi kā Polikarpa Čerņavska keramikas mājā ir tūristi. attīstību tiek uzsvērts Preiļu AP
stratēģiskajā daļā rīcības un investīciju

Preiļu novada AP, I sējums, papildināta informācija:
Preiļu muižas kapela un Preiļu Romas katoļu
draudzes baznīca ar visiem tajā esošajiem un blakus
esošajiem mākslas pieminekļiem tiek minēta pie
kultūrvēsturiskā tūrisma objektiem.
28
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Sezonā no maija vidus līdz oktobrim 4000 plānā, tam paredzot rīcības virzienu un Precizēts nosaukums - Holokausta upuru
apmeklētāju, pagājušajā gadā no 11 pasaules valstīm. konkrētus uzdevumus, kā arī projektus memoriāls un ebreju pilsoņu kapsēta ar piemiņas
Ja domājam par jauniem tūrisma objektiem, jāiekļauj Preiļu pils un parka teritorijas attīstībai. arku ebreju kopienai Preiļos, Polikarpa Čerņavska
Preiļu Romas katoļu draudzes baznīca ar visiem tajā
keramikas māja.
esošajiem un blakus esošajiem mākslas pieminekļiem. Aprakstā par kultūras jomā tiek
Vajag precizēt apskates objektu nosaukumus. Nevis minētas visas kultūras iestādes, kuras Ieteikums par nacionālā mēroga pasākumiem tiek
vienkārši ebreju kapi, bet Holokausta upuru memoriāls organizē kultūras dzīvi. Preiļu AP rīcības uzsvērts attīstības programmā un precizēts
un ebreju pilsoņu kapsēta ar piemiņas arku ebreju un investīciju plānā arī parādās visu atbilstoši ieteikumam.
kopienai Preiļos. Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kurā ebreju kultūras iestāžu nosaukumi, kuri
piemiņa saglabāta tik cienīgā veidā. Izstrādājot piedalās rīcības virzienu realizācijā.
veiksmīgu piedāvājumu, tas varētu kļūt par ļoti
pieprasītu apskates objektu. Jau šobrīd tas ir muzejs Preiļu novada AP stratēģiskajā daļā ir
zem atklātām debesīm.
minēts uzdevums, “RV3.4: Veidot
pilsētas zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu
75. lpp. Būtu jāraksta Polikarpa čerņavska keramikas pils un parka kultūrvēsturisko
māja, nevis muzejs. Tur ir izvietota mūsu muzeja mantojumu”, kas paredz pils un muižas
ekspozīcija, bet atsevišķs muzejs tas nav.
attīstības stratēģijas izstrādi, kurā tiks
Ja 80. lpp. uzsver, ka nozīmīgs tūrisma objekts ir pils un noteikts pils piepildījums.
parks, tad tālākajā stratēģijā būtu jāredz plānveidīga šī
milzīgā kompleksa attīstība. Tas iztrūkst.
Ieteikums par pils kompleksa attīstību
1.9.3. Kultūrvide, kultūras iestādes un pasākumu ir iekļauts nepieciešamībā izstrādāt pils
pieejamība.
un parka attīstības stratēģiju, kurā tad
Pilnīgi nepiekrītu apgalvojumam, ka Preiļu novada arī tiktu analizētas staļļu, pils pagrabu
kultūras dzīvi organizē Preiļu novada kultūras centrs. atjaunošanas
un
izmantošanas
To dara arī bibliotēkas, muzeji, Mūzikas un mākslas iespējas.
skola, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas.
No šī izriet arī problēma, ka pietrūkst kultūras Saskaņā ar plānošanas normatīvajiem
notikumu koordinatora. Līdz ar to ir sadrumstalots aktiem,
budžets, daudzreiz sīki un valsts mērogā nepamanāmi katrai no pašvaldības iestādēm ir jābūt
pasākumi.
attīstības redzējumam, kurš tiek
108.lpp. Muzeji.
diskutēts ar domes vadību, sabiedrībā
apspriests, lai rezultatīvi izmantotu
29
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Novadā ir tikai divi muzeji, ja par muzejiem sauc
iestādes, kuras pilda Muzeju likumā noteiktās
funkcijas;
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Rakstniecības un Mūzikas muzeja filiāle Raiņa muzejs
Jasmuižā
Pamanīju pretrunu starp konstatējuma daļu un
stratēģisko uzdevumu daļu. Ja pilī plāno 20
individuālus numuriņus ar atsevišķiem nosaukumiem
un vēl 100 gultasvietas, tad muzejam tur nav vietas. Es
gan esmu redzējusi projektu, kurā viss 2. stāvs bija
iezīmēts muzejam. Un kur paliek skaļais solījums par
vienīgā Latvijas ainavu muzeja izveidošanu Preiļu pilī.
Mākslinieki jau ir uzdāvinājuši vairāki kā 30 darbus šī
mērķa īstenošanai.
118. lpp. Pilnīgi nepiekrītu, ka mums jāturpina
profesionālās mākslas attīstība mazās formās. Jāzepa
Pīgožņa balvas Notikums un Baleta festivāls jau tagad
ir nacionāla mēroga pasākumi.
Drīzāk šie 2 pasākumi un varbūt vēl kāds, jāturpina
attīstīt spēcīgāk, skaļāk, meklējot jaunus sadarbības
partnerus. Ko citu Preiļi var piedāvāt ceļā uz Latvijas
simtgadi, ja ne Latvijas ainavu pilsētā, kurā ir glābjams
un kopjams viens no retajiem 19. gs. ainavu parkiem
Latvijā.
118. lpp. mans būtiskākais papildinājums: Līdzekļus
racionāli un attīstībā izmantot ļautu no jauna izveidots
kultūras, izglītības un tūrisma iestāžu sadarbības
modelis. Es nedomāju par jaunu štata vietu radīšanu
vai papildus telpu nepieciešamību. Mums pietiek visa,
bet nav vienota, uz ilgtermiņa attīstību virzīta plāna.
Šajā sakarā, runājot par tūrismu, stratēģijā neredzēju

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā
esošos resursus. Preiļu novada AP par
resursu izmantošanu skat. sadaļu
Pašvaldības budžeta moduļu saistība ar
attīstības programmu un pieejamo
finansējumu. AP uzdevums nav katrai
pašvaldības iestādei izstrādāt attīstības
koncepciju.

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Viens
no
pašvaldības
darba
rezultativitātes
rādītājiem
ir
pašvaldības budžeta un attīstības
plānošanas sasaiste, ieteikumi budžeta
plānošanas sistēmas sasaiste ar novada
ilgtspējīgo attīstību ir Preiļu novada AP
I sējumā “Pašreizējās situācijas
raksturojums un analīze” no 132. –
138.lapp.
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ieguldījumus kapelas kā tūrisma objekta attīstībā. Kas
notiks ar trešās pils drupām? Apskatei piedāvāt
ceturto pili pie šāda grausta, kādi ir trešās pils pagrabi,
nav iespējams. Kā izmantosim renovētos zirgu staļļus?:
Vai tā nav ideāla vieta brīvdabas koncertiem?...
Visas savas pārdomas, papildinājumus un iebildumus
virzu uz to, ka SVID analīzi, pēc kopīgas prāta vētras,
noteikti ar vadības piedalīšanos, jāveic visām manis
jau iepriekš pieminētajām iestādēm un galu galā
jāvienojas par modeli, kādā daudz rezultatīvāk
strādāsim ar tiem pašiem resursiem.
Ēvalds Vilcāns, Preiļu novada domes deputāts
VTP 2. Ēkas un savienojumi. Nr.p.k. 46 (48 lpp)
Man nav saprotams gala rezultāts: veikta ielas seguma
rekonstrukcija 21,45 km. Kas par ielām, kur pilsētā vai
pagastu centros? Norādiet lūdzu konkrēti.
Šajā pašā sadaļā Nr.p.k. 49.
Kādā veidā laukuma Kārsavas ielā rekonstrukcija
uzlabos daudzdzīvokļu māju pagalmu infrastruktūru.
Ja tas domāts ar autostāvvietas uzbūvi pie
veikala Maxima, tad tas ir pilnīgi garām un tam nav
nekāda sakara ar daudzdzīvokļu māju pagalmiem. AP
būtu jānorāda konkrēti kādi ceļa posmi un ielas būtu
rekonstruējamas. Iesaku ielūkoties Līvānu, Riebiņu u.c.
novadu AP. Pat Rīgas AP ir tikai uz 116 lpp., bet tajā pat
ar grafiskiem pielikumiem ir norādīts viss ko pilsēta
remontēs vai būvēs. Daugavpils
AT viss ir sakārtots no pašvaldības uzņēmumiem. Vai
izstrādājot Preiļu AT Jums pašvaldības iestādes un
uzņēmumi sniedza savu attīstības vīziju, vai domes
atbildīgās amatpersonas arī to darīja, ar konkrētiem

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Ieteikums ņemts vērā daļēji, precizēts Preiļu novada AP, I sējums, VTP 2. Ēkas un
dokumenta gala redakcijā saskaņā ar savienojumi projektu rezultatīvie rādītāji precizēti
pašvaldības iesūtīto informāciju.
saskaņā ar Preiļu novada domes apstiprināto
pašvaldības Investīciju plānu.
Grafiskā informācija nav normatīvajos
aktos noteikta obligāta prasība. Preiļu novada AP, II sējums, par daudzdzīvokļu
Saskaņā ar Preiļu novada domes namu pagalmiem ir iekļauts projekts Investīciju
informāciju
pašvaldībā
notiek plānā, skat.75 projekts.
detalizēta izpēte par paredzēto ielu un
ceļu rekonstrukciju.
Saskaņā ar plānošanas normatīvajiem
aktiem, katrai pašvaldības iestādei ir
jābūt attīstības redzējumam, kas tiek
diskutēts ar domes vadību, sabiedrībā
apspriests, lai efektīvi izmantotu
esošos resursus. Preiļu novada AP par
resursu izmantošanu skat. sadaļu
Pašvaldības budžeta moduļu saistība ar
attīstības programmu un pieejamo
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piemēriem, ceru, ka sniegsiet atbildes komitejas un
domes sēdēs.
Ja par muižu un parku minēts par uz trim lapām, tad
kur ir pazudis atpūtas komplekss Liepājas ielā.
Būtu nepieciešams konkretizēt augstāk minēto, tāpat
par jau minētajiem daudzdzīvokļu māju pagalmiem,
nekur AP es to neatradu, bet tas ir noteikti iekļaujams
programmā. Pilsētā mums tādi ir Rēzeknes, Celtnieku,
Liepu -Rancāna, Pils ielu mikrorajoni. AP būtu
iekļaujami pagastu ciematu labiekārtošana darbi.
Būtu labi ja AP iekļautu arī ES īstenotos projektus un,
proti, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
pasākumu programmu, kura arī darbojas līdz 2020.
gadam, paredzot domes līdzdalību šajā programmā
sedzot vismaz neattiecināmās izmaksas no domes
līdzekļiem.

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā
finansējumu. AP uzdevums nav katrai
pašvaldības iestādei izstrādāt attīstības
koncepciju. Preiļu novada AP izstrādē ir
ņemtas
vērā
jau
izstrādātās
koncepcijas un programmas tūrisma,
mājokļu attīstības jomā.

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Veselības un rekreācijas kompleksa
apraksts ir SAM3.3.1. projekta
aprakstā, Preiļu novada AP II sējums
“Stratēģiskā daļa” 4.pielikums.
Preiļu AP esošās situācijas analīzē tiek
uzsvērta
energoefektivitātes
nepieciešamība
daudzdzīvokļu
namiem. Lai pašvaldība varētu
līdzfinansēt objektus, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir jāizstrādā
noteikumi.
Pašvaldības
ēku
energoefektivitātes
pasākumi
ir
iekļauti Investīciju plānā (skat. RV 2.2.
Uzlabot
sabiedrisko
ēku
energoefektivitāti un infrastruktūru).

Rihards Romanovskis, Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieks
Pašvaldības policijai nepieciešams būtu izveidot
Ieteikums ņemts vērā, papildināta
plašākas telpas, nomainīt datorsistēmas.
informācija dokumenta gala redakcijā
Aprīkot Pašvaldības policijas operatīvo transportu ar
videonovērošanas kamerām un portatīvo datoru.
Tuvākā laikā nomainīt transportlīdzekli, jo esošajam
remontos izlietojas ļoti lieli naudas līdzekļi.

Preiļu novada AP, I sējums, papildināta informācija:
Preiļu novada pašvaldības policijai nepieciešama
telpu rekonstrukcija funkciju nodrošināšanai,
datorsistēmu atjaunošana, operatīvā transporta
aprīkošana ar videonovērošanas kamerām un
datortehniku, kā arī jauna transportlīdzekļa iegāde
(56. lpp.)

Gunta Uzuleviča, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja
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Atzīme par iekļaušanu attīstības
Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
programmā
Ieteikums ņemts vērā un precizēta Preiļu novada AP, I sējums, 30. lpp. 1.5.1. tabulā
informācija dokumenta gala redakcijā Pelēču ezers tiek norādīts Aizkalnes pagastā, 1.7.
nodaļā „Pašvaldības resursi”, sadaļā „Pašvaldības
struktūra” izņemta informācija par pasta nodaļu.

Par sadaļu esošās situācijas raksturojums un analīze
31. lpp. 1.5.1. tabulā jābūt Pelēču ezers atrodas
Aizkalnes pagastā.
44. lpp. Aizkalnes ciemā siltumapgādi nodrošina viena
katlumāja, kuru apsaimnieko pagasta pārvalde, tā ar
siltumu nodrošina pagasta pārvaldes ēku.
51. lpp. Pasta pakalpojumi. Aizkalnē pasta nodaļas nav.
Lauris Pastars, Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājs
Izlabot nepieciešams par Labklājības pārvaldes Ieteikums ņemts vērā un papildināta Preiļu novada AP, I sējums, precizējums nodaļā
struktūrvienību Pakalpojumu centrs "Līči", tur vēl vecā informācija.
1.9.2. „Sociālā drošība un veselības aprūpe”, sadaļā
informācija par pakļautību un pakalpojuma
„Labklājības pārvalde”
piešķiršanas kārtību. Pakalpojumu piešķir un līgumu
slēdz Labklājības pārvalde, izmitināt var 29 klientus.
Raimonds Rubins, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs
AP stratēģiskajā daļā, precizētajā- 17.lpp. vietējās Ieteikums ņemts vērā un papildināta Preiļu novada AP, I sējums, precizējums 10.lpp.
nozīmes attīstības centriem klāt vēlamies pievienot arī informācija dokumenta gala redakcijā Preiļu novada AP, II sējums, Smelteru ciems
Smelteru ciematu.
pievienots tabulā, 17.lpp.
AP esošā situācija, precizētā- 10.lpp. tabula 1.2.1
Saunas pagasta ailītē ir norādīts neprecīzs apdzīvotas
vietas nosaukums „Bundžuri”, pareizi ir „Bandžuri”
Nora Šnepste, Preiļu 1.pamatskolas direktore
Pārskatot sadaļu "Preiļu novada attīstības Ieteikums ņemts vērā un papildināta Preiļu novada AP, I sējums, informācijas
programmas esošās situācijas raksturojums un informācija dokumenta gala redakcijā papildinājums atbilstoši ieteikumam, 77.-78.lpp.
analīze", būtu jāpievieno sekojoša informācija par
Preiļu 1.pamatskolu ( pievienot tekstu, kas ir boldēts,
kursīvā):
82.lpp. - trūkst informācijas par vienu no skolā
apgūstāmajām pamatizglītības programmām, u.c.
būtiskas ziņas par skolu
Skolā var apgūt 5, nevis 4 izglītības programmas:
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"Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem
ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods
21015911)
No 2017. gada 1. janvāra 7.klasēs, integrēti ar
pamatizglītības programmu, ir uzsākta realizēt
padziļinātas pamatizglītības programmas realizācijā,
kurās izglītojamie apgūst pamatizglītības otrā posma
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
izglītības programmu.
Ar 2016./2017.mācību gadā tika noslēgts trīspusējās
sadarbības līgums starp Vispārējās izglītības satura
centru, Preiļu novada domi un Preiļu 1.pamatskolu ES
struktūrfondu
projekta
Nr.8.3.1.1./16/1/002
"Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb "Skola
2030"mācību satura aprobāciju kā viena no 100
pilotskolām valstī "
Un vēl pie informācijas par Preiļu 1.pamatskolu tāpat
kā pie PVĢ būtu jāpievieno arī sekojošā informācija:
"Izglītības iestādes audzēkņi ir ieguvuši godalgotas
vietas valsts olimpiādēs matemātikā, latviešu valodā,
vēsturē, mājturībā un tehnoloģijās.
Ata Kronvalda fonda skolu reitingā, "Lielā
Pūce"2014./2015. mācību gadā, paziņoja, ka Preiļu
1.pamatskola ieguva 5. vietu Mazo skolu kategorijā .
2016./2017.m.g. iegūta 2. vieta Ata Kronvalda fonda
skolu reitingā Mazo skolu grupā ( kurās vidusskolnieku
skaits ir līdz 100 skolniekiem) un ceļojošā balva Mazā
pūce."
Iveta Stašulāne, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja
10.lpp - Pelēči no Preiļiem atrodas 18 km attālumā, Ieteikums ņemts vērā un papildināta Preiļu novada AP, I sējums, precizējums 10.lpp.
nevis 16 km
informācija dokumenta gala redakcijā
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Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
programmā
44.lpp- Pagasta pārvalde atbilstoši
pašvaldības
iesūtītajai
Par Ārdavas ūdenssaimniecību vajadzētu plašāk. Kas informācijai.
Preiļu novada AP, I sējums, precizējums 47.lpp.
apsaimnieko komunālās būves- pagasta pārvalde vai
komunālā daļa.
Komunālo un inženiertehnisko būvju Preiļu novada AP, I sējums, 101. lpp., informācija
49.lpp- daudzdzīvokļu mājas 9 - no kurienes tas ir apsaimniekošanu nosaka pašvaldības atbilstoši iesūtītajai.
ņemts, pagastā ir tikai 5
izdotie saistošie noteikumi.
105.lpp Par pagasta kultūras namu apraksts ir jāmaina
Preiļu novada AP, II sējums, Rīcības un Investīciju
Vai tad KN telpās atrodas visas iestādes? Pelēču
plānos ir minētas investīcijas.
pagasta pārvaldes ēkā atrodas pārējās iestādes. Arī
estrāde drīz būs nodota ekspluatācijā, varbūt ka par to
arī ir jāraksta esošajā situācijā.
Pelēčos līnijdeju grupu nekad nav bijis un nav pašlaik.
Mums ir divas moderno deju grupas, vokālais
ansamblis un folkloras kopa.
Pagastos ir arī savas tradīcijas - pagasta svētki,
gadskārtu paražas, bērnības svētki, jaunības svētki,
Valsts svētku - 18. novembris un 4. maijs, mātes dienas
pasākumi.
Apmeklētāju statistiku KN vadītāja arī. veic.
127.lpp Grūti saprast, kas darbojas pagastos, varbūt,
ka jānorāda, ka tās ir pagastu pārvaldes.
Investīcijas - peldvieta pie Pelēču ezera, Katlu nomaiņa
Pelēču katlu mājā, apgaismojums Pelēču centrā, ceļu
rekonstrukcija, tērpi pašdarbniekiem, apgaismojuma
uzlabošana Pelēču Kn.
Izlasīju, ka ir veiktas intervijas ar dažiem speciālistiem,
bet vai tad pārvaldes vadītāja skatījums arī nav svarīgs.

Iveta Stare, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja
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Stirpās puses
Preiļos un apkārtnē
vienīgā veselības aprūpes
institūcija, kas sniedz gan
ambulatoros,
gan
stacionāros
pakalpojumus
Stratēģiski
izdevīgs
slimnīcas ģeogrāfiskais
novietojums – gan preiļos
(centrā), gan latgales
reģionā
Piemērota
ēku
infrastruktūra
–
paredzēta tieši veselības
aprūpes
pakalpojumu
sniegšanai
Profesionāls
un
pieredzējis personāls
Plašs
sniegto
pakalpojumu klāsts, t.sk.
Diagnostika, ginekoloģija,
fizioterapija u.c.
Ilggadīga pieredze un
atpazīstamība stacionāra
ginekoloģijas - dzemdību
nodaļai
Laba ģimenes ārstu
pieejamība un sadarbība

Vājās puses
Ierobežotas iespējas
attīstīties sakarā ar
neskaidro
un
nestabilo
valsts
veselības
aprūpes
finansēšanas kārtību
Nepietiekams
finansējums
kapitālieguldījumiem
infrastruktūrā
un
jaunu
speciālistu
piesaistei
Sarežģīta
infrastruktūra,
nepilnīgi noslogota

Ieteikums ņemts vērā un daļēji Preiļu novada AP, I sējums, papildināta informācija
papildināta informācija dokumenta sadaļā 1.9.2. „Sociālā drošība un veselības aprūpe”
gala redakcijā

Zema
iedzīvotāju
maksātspēja
Novecojošs
personāls

Atsevišķu speciālistu
trūkums

Stacionārā nav Bērnu
nodaļas un Ķirurģijas
nodaļas

Laba
sadarbība
ar
pašvaldībām un citām
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iestādēm – kapitāldaļu
turētājām
Sadarbība ar citiem
veselības
aprūpes
pakalpojumu sniedzējiem
– E.Gulbja laboratorija,
SIA
“Medicīnas
sabiedrība
Gaiļezers”
Nieru
aizstājterapijas
dienas stacionārs u.c.
Kolektīvi
noformulēta
attīstības vīzija un misija,
kopēja izpratne par
darbības mērķiem un
uzdevumiem, personāla
vēlme strādāt
Laba iestādes reputācija
Atvērtība
jaunajiem
speciālistiem,
iespēja
apmācīt
jaunus
darbiniekus,
prakses
iespējas studējošajiem
nodrošināšana
Ir pašvaldības stipendijas
studējošajiem
2016.–2017.gadā
uzlabojusies
finansiālā
situācija
Iespējas
Infrastruktūras
uzlabošana

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Draudi
Sociāli ekonomiskās
situācijas
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Dažādu
jaunu
pakalpojumu attīstība,
t.sk. rehabilitācija u.c.
Bērnu
nodaļas
un
Ķirurģijas
nodaļas
izveidošana stacionārā,
lai kļūtu par 2.līmeņa
slimnīcu
Darbinieku rotācija un
aizvietojamība
Darbinieku apmācība un
motivācija
Jauna personāla piesaiste
Maksas
pakalpojumu
attīstība
Papildus
finansējuma
piesaistes iespējas
Medicīnas pakalpojumu
eksports
Regulāra informācijas un
informatīvo pasākumu
organizēšana
Sadarbība ar izglītības un
pētniecības iestādēm
Dažādu sociālo grupu
atbalsta
pakalpojumu
attīstība

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

pasliktināšanās
reģionā
Valsts
politikas
mainīgums veselības
nozarē,
t.sk.
finansējuma sadalē
Iedzīvotāju
skaita
samazināšanās

Jaunu
trūkums

speciālistu
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Pakalpojumu sniegšana
tālāku
novadu
iedzīvotājiem
Juris Želvis, Preiļu novada domes deputāts
Anketas aizpildīja 49 respondenti. No kopējā
iedzīvotāju skaita 2017. gadā - 10392 tas ir ļoti mazs
procents, tāpēc šī anketa ir maz ticama. Ja iedzīvotāji
bija tik neaktīvi un nepiedalījās brīvprātīgi aptaujā, bija
nepieciešams
iet pie iedzīvotājiem un veikt
anketēšanu.
Pilnībā nav izpildīts darba uzdevuma 6.4 punkts “veikt
pašvaldības pārvaldes analīzi, ietverot detalizētu
pašvaldības iestāžu, to darba, resursu, aktivitāšu
attīstību, optimizēšanu, paredzot atsevišķus attīstības
plānus veselības veicināšanā, tūrismā, kultūrā,
uzņēmējdarbībā, citās nozarēs pēc sākotnējās iegūtās
empīriskās informācijas pašvaldībā”. Izstrādātajā
plānā ir veikts tāds kā visa pašvaldības darba
apkopojums. Par optimizāciju (piemēram darba
optimizācija, iestāžu optimizāciju vai cilvēkresursiem)
nav neviena ieteikuma vai priekšlikuma. Vienīgais ko
atradu ir ka “jāizstrādā izglītības iestāžu attīstības
koncepcija” un “būtu vajadzīga sociālā māja, kur viss
atrodas vienkopus”.
SVID analīze daudz vispārīgu apgalvojumu (piem.
“Darbinieku kvalifikācija bieži neatbilst uzņēmēju
prasībām”; “Nav apvedceļu infrastruktūras”; “Virknei
kultūrvēsturisku objektu nav pietiekami sakārtota
infrastruktūra, tie nav pievilcīgi apmeklētājiem”; “Ir
novecojušas novada estrādes” u.c.) no SVID analīzes
nevar saprast par kādiem objektiem vai darbiniekiem

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Komentārs par aptauju pieņemts
zināšanai. Zema iedzīvotāju dalība
aptaujā ir rezultāts, kuru jāizvērtē un,
veicot nākamās iedzīvotāju aptaujas, ir
jāparedz iespēja pašvaldības mājas
lapā
aptaujas
anketu
aizpildīt
elektroniski.
Saskaņā ar darba uzdevumu, Preiļu
novada AP izstrādē tiek izmantota
empīriskā informācija, argumenti un
piedāvātie risinājumi ir meklējami
dokumentā pie Rīcības un Investīciju
plāniem, kā arī Preiļu novada AP I
sējuma
nozaru
un
jomu
kopsavilkumos, kuros tiek analizētas
iespējas optimizēt izglītības iestādes.
Sadaļā “Budžeta plānošanas sistēmas
sasaiste ar novada ilgtspējīgo attīstību”
tiek uzsvērta nepieciešamība analizēt
pašvaldības pakalpojumu izmaksas, kā
rezultātā domes deputātiem būtu
jāpieņem lēmumi par optimizācijām, ja
tādas ir nepieciešamas.

Ieteikums par SVID pieņemts zināšanai,
konkrētajās Preiļu novada AP I sējuma
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Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā
iet runa. Labi būtu konkretizēt piemēram “trūkst sadaļās tiek nosaukti konkrēti objekti,
kvalificētu mežstrādnieku” vai “Preiļu parks nav jomas,
pakalpojumi,
kuriem
pievilcīgs apmeklētājiem”.
nepieciešami uzlabojumi.
Ļoti labs investīciju plāns kur redzami gan
veicamie pasākumi, finansējums un skaidri definēti Investīciju
plānā
tiek
norādīti
sasniedzamie rādītāji. Gribētos tādu pašu pieeju arī finansējuma avoti, kur lielu daļu
rīcības plānā. Vismaz skaidrāku sasaisti starp sastāda ārējais finansējums - ja to
veicamajiem pasākumiem
un rezultatīvajiem izdodas piesaistīt, daudzas darbības
rādītājiem. Daži rādītāji nav izmērāmi. Piemēram: (rīcības) ir iespējams īstenot.
“punkts
1.1.5.
bez
rādītājiem”,
“Izveidots
pakalpojums,
pasākumu
plāns,
piesaistīti
apmeklētāji“; “Noorganizēto pasākumu un apmācību
skaits, apmācībās iesaistīto skaits“; “Ikgadējie festivāli,
iesaistot tūrisma pakalpojuma sniedzējus“; “NVO
skaits palielinās, iesaistās sociālo pakalpojumu
sniegšanā, tiek deleģēti pienākumi“; u.c. Nav arī
saprotams, vai to visu kas ir rīcības plānā var finansiālā
ziņā izpildīt?!
Māris Leikučs, Preiļu novada domes deputāts
Par Preiļu novada AP 2017-2023.g., iebildumu un Pieņemts zināšanai.
papildinājumu nav.
Edgars Vaivods, Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktors
Preiļu nov. BJSS kolektīvs, apspriežot attīstības plānu, Ieteikums ņemts vērā, informācija
piedāvā sekojošus priekšlikumus:
papildināta.
Iekļaut attīstības plānā:
Pilsētas mikrorajonu sporta laukumu izveidi;
Bērnu spēļu laukumu aprīkošanu ar atbilstošu,
sintētisko segumu;
Peldvietas sporta kompleksa pilnveidošanu, izveidojot
galda spēļu laukumu (šahs, dambrete, galda teniss) un
strītbola laukumu;
Izveidot pilsētā suņu apmācības un pastaigas laukumu;

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Ieteikumi projektu īstenošanai un budžeta sasaistei
ar plānošanu sniegti Preiļu novada AP I sējuma
sadaļā “Ieteikumi budžeta plānošanas sistēmas
sasaiste ar novada ilgtspējīgo attīstību”

Preiļu novada AP, I sējums, 82.,83. lpp. papildināta
informācija.
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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 veselīgā
dzīvesveida popularizēšanu iedzīvotāju vidū, būtu
nepieciešami sporta dzīves organizatori arī pagastos.
Andrejs Jermolajevs, Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris
1. Jāpalabo kļūdas: 45.lpp - pēdējā rindkopā teikts, ka Ieteikums ņemts vērā daļēji, veikti
novada domes ēka tiek apkurināta no Lauktehnikas precizējumi saskaņā ar atbildīgo
katlumājas. Tā nav taisnība.
institūciju iesūtīto informāciju.
a. 47. lpp. veicamie pasākumi siltumapgādes Preiļu novada AP, I sējums, pie
uzlabošanai nemaz nav minēta ēku siltināšana. Dīvaini. infrastruktūras izvērtējuma ir minēta
b. 77.lpp. nekorekta informācija par banku filiālēm.
ēku siltināšana un energoefektivitātes
c. 104.lpp. kultūras nama vajadzību uzskaitījumā ir viss pasākumi, ir rīcības virziens RV2.2.
izņemot jumta nomaiņu, kas būtu absolūtā prioritāte Uzlabot
sabiedrisko
ēku
pagaidu jumta gadījumā.
energoefektivitāti un infrastruktūru.
d. Mājas lapas apmeklētāju skaits minēts 16 320 Nav saņemta informācija par pagaidu
511.Dienā? Mēnesī? Pēckara periodā?
jumtu
un
jumta
nomaiņas
nepieciešamību un finansējumu.
Minētais mājas lapas apmeklētāju
skaits ir kopš mājas lapas izveides.
Juris Erts, Preiļu novada domes deputāts, IT centra vadītājs
24 lpp
Ieteikums ņemts vērā daļēji.
RV 2.5.: Uzlabot IKT un interneta pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti
Nav saņemti priekšlikumi par jaunu
1. Interneta punktu pieejamība
interneta pieejas punktu izveidošanu.
te būtu jāprognozē ne tikai esošo uzlabošana, bet arī
Ja tādi tiks saņemti, tad tos var iekļaut
papildus jaunu pieejas punktu izveidošana
aktualizētajā investīciju plānā, kurā ir
2.Iedzīvotāju apmierinātība ar interneta pakalpojumu atbilstošs rīcības virziens.
pieejamību un kvalitāti
Komentārs par aptauju pieņemts
Aptauja, nepieciešamie uzlabojumi zināšanai. Zema iedzīvotāju dalība

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Preiļu novada AP, I sējums, precizējums 44.lpp.,
labota informācija par banku filiālēm.
Preiļu novada AP, II sējums, precizējums pie
rādītājiem par mājas lapas apmeklējumu skaitu.

Preiļu novada AP, II sējums, precizēts uz 80%
datortehnikas nomaiņa.
Preiļu novada AP, II sējums, precizēti uz 80%
datortehnikas nomaiņa.
Preiļu novada AP, II sējums, precizēts uz Interneta
un mobilo sakaru uzņēmumi.
41

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Priekšlikumi
49 respondentu atbildes ir pārāk maz, lai objektīvi
vērtētu iedzīvotāju apmierinātību. Nav īsti skaidrs kur,
kam un kā izmantojot pieejamība ir bijusi slikta.
29 lpp
1.3.5. Pašvaldības un pašvaldības iestāžu IKT
modernizācija
Novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs (izņemot
izglītības iestādes) modernizēti 50% datortehnikas
50% tehnikas nomaiņa 6 gados ir nepietiekami.
Datortehnikas nolietojums rodas 6-7 gados, t.n. ka
jāparedz 80% nomaiņa.
33 lpp
2.5.1. Interneta un mobilo sakaru pārklājuma
nodrošināšana visā Preiļu novada teritorijā
Interneta un mobilo sakaru uzņēmumi
Nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva interneta un
mobilo sakaru operatoru darbība visā novada
teritorijā
Pašvaldība var komunicēt, uzrunāt pakalpojumu
sniedzējus, bet man šķiet ka nevar rakstīt ka
`Nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva ...`
2.5.2. Pašvaldības sakaru infrastruktūras izveide –
publisko interneta pieejas nodrošināšanai Preiļu
novada teritorijā
Modernizēta un uzturēta 8 esošo interneta pieejas
punktu infrastruktūra
Būtu gribējies rūpīgāku esošās situācijas izpēti par
iedzīvotāju vajadzībām un iespējams rezultātā būtu
radusies nepieciešamība modernizēt ne tikai esošos 8,
bet arī ierīkot papildus n vietās.
33 lpp

Atzīme par iekļaušanu attīstības
Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
programmā
aptaujā ir rezultāts, kuru izvērtējot, Preiļu novada AP, II sējums, precizēts Investīciju
nākamajām iedzīvotāju aptaujām ir plāna projekta summa par datortehnikas nomaiņu.
jāsniedz iespēja pašvaldības mājas lapā
aptaujas anketu aizpildīt elektroniski.
Preiļu novada AP, II sējums, precizēts uz lielāku
skaitu -250.
43 lpp
21. Domes sēžu video un audio ierakstu
translācijas nodrošināšana. Te ir
domāta translācija.
52 lpp
71. Video novērošanas sistēmas
ierīkošana pie izglītības un kultūras
iestādēm ir norādītas vidējās cenas par
līdzīgu pakalpojumu, kuras tiks
precizētas,
izstrādājot
tehniskos
risinājumus un saņemot pretendentu
piedāvājumus.
41 lpp
8. Digitālo mācību un metodisko
līdzekļu izstrāde un/vai ieviešana –
izglītības speciālistu piedāvājums un
attiecas uz mācību metožu dažādošanu
un pielāgošanu jauniešiem.
44 lpp
27. E-pakalpojumu attīstība un
pieejamība
nodrošināšana.
Epakalpojumu
apraksts
un
nepieciešamība
pašvaldībām
ir
noteikta
normatīvajos
aktos,
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2.5.3. IT atbalsta sistēmas izveide Preiļu novada
izglītības un publiskajās iestādē
Novada pašvaldība 2017-2020 PB, ES, Leader
Atjautas IT tehnoloģijas, izveidotas drošas un
mūsdienīgas IT sistēmas nepārtrauktas darbības
nodrošināšanai
Nav saprotams par ko tieši ir runa šajā pozīcijā. Būtu
jāprecizē un jākonkretizē iespēju robežās.
41 lpp
8. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde
un/vai ieviešana
Kas šie ir par digitālajiem līdzekļiem?
43 lpp
20. Iedzīvotāju ikgadēja anketēšana
.... iesaistīti vismaz 80 iedzīvotāji 1 gadā
Manuprāt 80 no visa novada nav objektīvi. Manuprāt
jāplāno lielāks iesaistīto personu skaits.
43 lpp
21. Domes sēžu video un audio ierakstu translācijas
nodrošināšana
Ja plānots ieviest video translāciju, tad ko sastāda
izmaksu summa 1000? Vai te ir domātas tiešraides
translācijas vai ieraksta publicēšana?
44 lpp
24. Pašvaldības administrācijas un iestāžu
datortehnikas atjaunošana
Preiļu pilsēta un novads
8000 EUR
Atjaunoti vismaz 50% pašvaldības administrācijas un
iestāžu datortehnikas
Kā jau iepriekš rakstīju, tad dators nolietojas 6-7
gados. Pašvaldības iestādēs (izņemot izglītības

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā
epakalpojumu
apraksti
ir
arī
www.latvija.lv.

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
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iestādes) ir aptuveni 120 datori un šajā laika periodā
būtu jāatjauno 80% datoru, t.i. 96 datori. Viena
datora komplekta cena ar programmatūru ir 800
EUR, tad summai būtu jābūt aptuveni 76800 (1 gadā
vidēji 16 datorkomplektu nomaiņa).
44 lpp
27. E-pakalpojumu attīstība un pieejamība
nodrošināšana
Preiļu novads
Izveidoti 5 jauni e-pakalpojumi, pakalpojumu lietotāju
skaits pieaug
Kādi ir šie e-pakalpojumi?
52 lpp
71. Video novērošanas sistēmas ierīkošana pie
izglītības un kultūras iestādēm
Preiļu pilsēta
EUR 4500
2018-2019
No kurienes šāda summa? Vai ir tehniskie vai skiču
projekti, tāmes?
53 lpp
76., 77. jau ir komentēti
Zigmārs Erts, Preiļu novada domes deputāts
1. AP izstrādē nav ievēroti izstrādes tehniskās
specifikācijas punkti – 14.3.-14.6. ;
2. Piedāvātā redakcija satur būtiskas redakcionālas un
gramatiskas kļūdas;
3. atsevišķi VARAM komentāri:
Galvenie komentāri par Pašreizējās situācijas analīzi
1.Aicinājums Pašreizējās situācijas analīzē nodaļas
veidot pēc vienādas struktūras un principiem, lai to
varētu uztvert kā vienotu dokumentu. Salīdzinoši labi

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Ieteikums pieņemts zināšanai, daļēji Preiļu novada AP, I sējums, nodaļā 1.8.
precizēts dokumentā.
„Uzņēmējdarbības vide” papildināta un precizēta
informācija, tai skaitā Tūrisma nozares SVID analīze
Preiļu novada AP 1. redakcija ir nodota un Uzņēmējdarbības SVID analīze.
sabiedriskajai apspriešanai 2017. gada Saīsināts apraksts par SIA “Primo food”, 67.lpp.
maijā, 2016. gada pārskats tiek
publiskots katra nākamā gada 1. jūnijā,
tāpēc datu analīzē izmantots 2015.
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Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā
ir veidota sadaļa par sociālajiem pakalpojumiem – gada pārskats, kas tobrīd ir aktuāls
vispirms parādot Sociālās jomas struktūru kopā, un tad publiskajās datu bāzēs.
aprakstot konkrētas iestādes. Tas pats attiecas arī uz
informācijas pasniegšanas stilu - labāk, lai tas visā Par investīciju plānu ir pieņemts
attīstības programmā ir vienots un balstīts uz zināšanai, galaredakcijā ir iekļautas
konkrētiem datiem vai faktiem, nevis kā reklāmas sadaļas ar atbildīgajiem par izpildi,
bukletā - “71.lpp SIA “Primo food” tirdzniecības centrs īstenošanas
termiņiem
un
"Ūga" ir pārtikas lielveikals ar piedzīvojuma garšu. Ūga nepieciešamo finansējumu.
nav tikai tirdzniecības centrs Preiļos, Ūga ir
dzīvesveids. Saimnieku lolota Latgales sirsnība, Preiļu novada AP un investīciju plāna
viesmīlība, radošu 72 ideju un iespēju vieta - laba sasaiste ar pašvaldības budžetu,
pārtika, fantastiska apkalpošana, garšīgi, uz vietas paredzot konkrētus priekšlikumus un
gatavoti salāti un smalkmaizītes, fonā mūzika”.
ieteikumus, ir sniegta Preiļu novada AP
2.Aktualizēt informāciju, kur ir pieejami aktuālāki dati, ESA sadaļā “Ilgtspējīga pašvaldības
piem., budžets analizēts par 2015.gadu, lai gan ir vidēja termiņa budžeta plānošanas
2017.gads.
sistēma ar ietvertiem attīstības
3. Pašreizējās situācijas analīzes 7 lpp. ir norādīts, ka moduļiem”.
attīstības programmas izstrādes ietvaros ir veikta
iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana. Pašreizējās No
pašvaldības
nav
saņemta
situācijas analīzē nepieciešams iekļaut precīzu informācija kartogrāfiskā materiāla
informāciju par iedzīvotāju viedokļiem un šo pievienošanai par pilsētas ielu un ceļu
respondentu īpatsvaru, kuri pauž konkrēto viedokli, lai rekonstrukciju,
pasažieru
ir iekļauts iedzīvotāju redzējums par dzīvi novadā un pārvadājumiem.
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī iedzīvotāju
redzējums par būtiskākajiem investīciju projektiem Preiļu novada AP II sējuma Investīciju
konkrētos pagastos un ciemos.
plāna gala redakcijā ir iekļauta visa
4. Aicinājums skaidrāk strukturēt Pašreizējās situācijas informācija atbilstoši 14.10.2014 MK
analīzes nodaļu – grūti lasīt, kad kopā ir saliktas noteikumiem Nr.628.
rindkopas par skolēnu pārvadājumiem, drošību uz
ceļiem, ūdensapgādi un kanalizāciju, vai arī par radio, Ieteikumi saskaņā ar Valsts kontrole
pasta pakalpojumiem un kapsētām u.t.t. Svarīgākās revīzijas Nr.2.4.1.-48/2015 (Revīzijas
jomas pašvaldības attīstībā – publisko infrastruktūru publiskošanas datums: 14-03-2017),

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
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un publiskos pakalpojumus, labāk pārlikt uz sākuma
sadaļām.
5. Pašreizējās situācijas analīzē ir daudz tekstu,
aicinājums iekļaut kartogrāfiskos materiālus, attēlus,
lai garie teksti būtu vieglāk uztverami. Piem.,
pašreizējās situācijas analīzē ir rindkopa par skolēnu
pārvadājumiem, ko nodrošina 8 autobusi, bet nav
kartogrāfiskā materiāla, lai jebkurš interesents ātri
uzzinātu, kā ir iespējams nokļūt uz izglītības iestādēm.
Galvenie komentāri par Stratēģisko daļu un investīciju
plānu
1.Investīciju plānā atbilstoši 14.10.2014 MK
noteikumu Nr.628 24.punktā noteiktajam ir jāiekļauj
šāda informācija:
24.1. plānotos investīciju projektus un to īstenošanas
termiņus;
24.2. atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu;
24.3. indikatīvo plānoto investīciju projektu
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu un
avotus;
24.4. sasniedzamos rezultātus.
2.Investīciju plānā nepieciešams veikt analīzi par tās
sasaisti ar pašvaldības budžeta iespējām visu
saplānoto īstenot. Valsts kontrole revīzijā Nr.2.4.1.48/2015 (Revīzijas publiskošanas datums: 14-032017), kas tika veikta 11 pašvaldībās (Beverīnas,
Daugavpils, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Madonas,
Mazsalacas, Naukšēnu, Rēzeknes, Rucavas, Varakļānu
un Zilupes novadā), norādīja uz kļūdām, kas tiek
pieļautas arī Preiļu novada jaunajā attīstības
programmā:

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā
kas tika veikta 11 pašvaldībās
(Beverīnas, Daugavpils, Gulbenes,
Jaunpiebalgas, Madonas, Mazsalacas,
Naukšēnu,
Rēzeknes,
Rucavas,
Varakļānu un Zilupes novadā)
norādījumiem ir pieejami sadaļā
“Ilgtspējīga pašvaldības vidēja termiņa
budžeta plānošanas sistēma ar
ietvertiem attīstības moduļiem”, Preiļu
novada AP, I sējums, gala redakcija.

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
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Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

•
Attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti
neņemot vērā pašvaldības reālās finansiālās iespējas;
• No attīstības programmām nav iespējams saprast,
kādas konkrētas darbības un kurai pašvaldības iestādei
konkrētajā kalendārajā gadā ir jāveic.
Būtiskākie tehniskie precizējumi.
Nepieciešams pārskatīt un precizēt informāciju, lai tā
atbilstu reālajai situācijai, piem., 11 lp sadaļā
Demogrāfijas rādītāji ir norādīts, ka “Latgales reģiona
iedzīvotāju skaits pēdējo piecu gadu laikā ir
pakāpeniski samazinājies par 35 604 cilvēkiem, t.i. par
2%, līdzīgi arī Preiļu novadā tas ir samazinājies par
1270 cilvēkiem jeb par 2%.”
4. Vāja izglītības jomas analīze (sasaucas ar
nepieciešamību ietvert nozaru plānus), ņemot vērā
jomas īpatsvaru uz pašvaldības budžetu.
5. Kādus lēmumus dome var pieņemt balstoties uz šo
dokumentu?
6. Rosinu rast risinājumu dokumentu pārstrādei
konsultējoties ar nozares ministriju, piesaistīt papildus
nacionāla līmeņa ekspertus teritorijas plānošanas
jomā. Izstrādāt AP saskaņā ar AP izstrādes metodiku
un AP izstrādes tehnisko specifikāciju, nosakot
pašvaldības stiprās puses, specializācijas, kas ļaus
pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus nākotnē.
Ilona Skorodihina, Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja
1.
1.3.1.tabula. Platība, iedzīvotāju blīvums un Ieteikumi ņemti vērā un iestrādāti
pastāvīgo iedzīvotāju skaits reģionos.
dokumenta
gala redakcijā
pie
2.
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits (nevis patstāvīgo) bibliotēkas sadaļas.
3.
1.3.3.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika
Latgalē un Preiļu novadā 2011.-2016. gadā. – pārklājas
dati tabulā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Preiļu novada AP, I sējums, 1.3.1. tabula, precizēts
vārds.
Preiļu novada AP, I sējums, precizēts teksts 1.7.
nodaļā „Pašvaldības pārvaldes resursi” sadaļā
„Pašvaldības struktūra”, 51.lpp.
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4.
1.3.4. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās
ietekmējošie faktori Preiļu novadā. – pārklājas dati
tabulā
5.
53.lpp - Domes deputāti - 15 (ievēlēti 2013.
gada jūnijā).
6.
Pašvaldības budžeta dati uz 2015.gadu, ja AP
apstiprina 2017.gada beigās???
7.
1.8.1.3.tabula.
Uzņēmumu
reģistrētā
pamatkapitāla apjoms Latvijas novadu griezumā. –
tabulā varētu ieviest kaut kādu sistēmu (vai nu
alfabēta secībā, vai reģistrētā pamatkapitāla secībā, .
8.
91.lpp.
Jauniešu centrs „ČETRI” - Ēkas
apkārtne ir jālabiekārto un jāapzaļumo, nav velosipēdu
novietnes, kas veicinātu jauniešu veselīgo dzīvesveidu.
– komentārs: velosipēdu novietne ir pie bibliotēkas
ieejas durvīm, atrodas ~ 5 metru attālumā no jauniešu
centra durvīm un ir praktiski visu laiku brīva.
9.
1.9.3.6.attēls. Lasītāju, fiziskais un virtuālais
apmeklējums, un izsniegumu skaits Preiļu Galvenajā
bibliotēkā.
10.
1)Tabulā vārdu “centrālā” jānomaina uz
“Galvenā” (pareizi ir Preiļu Galvenā bibliotēka)
11.
2) Preiļu centrālās bibliotēkas fiziskais
apmeklējums 2013. gadā – 59817
12.
3) Preiļu centrālās bibliotēkas virtuālais
apmeklējums 2016. gadā - 703815
13.
111.lpp. – Izņemt no teksta teikuma daļu:
pēdējos divos gados viņu skaitam sarūkot, jo tas
neatbilst patiesībai. (2015. gadā bija 832 un 2016.gadā
– 961 bērni un jaunieši līdz 18.gadiem)
14.
111.lpp. – Izņemt no teksta teikumus: pēdējos
divos gados viņu skaitam sarūkot “Tas nozīmē, ka šī

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
Preiļu novada AP, I sējums, precizēts atbilstoši
ierosinātajam - 1.9.3.6.attēls. Lasītāju, fiziskais un
virtuālais apmeklējums, un izsniegumu skaits Preiļu
Galvenajā bibliotēkā, precizēti cipari.
Preiļu novada AP, I sējums, saīsināts teksts, 109.lpp.
Preiļu novada AP, I sējums, papildināts teksts Bibliotēka piedāvā attālinātu pakalpojumu
internetā, kas nodrošina vairākas iespējas 108.lpp.
Preiļu novada AP, I sējums, precizēts atbilstoši
ierosinātajam 1.9.3.3.tabula, 108., 109.lpp. - Preiļu
galvenajā bibliotēkā datortehnika ir atbilstoša
bibliotēkas darbinieku un lietotāju vajadzībām.
2015. gadā tika veikts atkārtots IKT infrastruktūras
vērtējums un izstrādāts datoru nomaiņas plāns 3
gadu laikā. Pēdējo divu gadu laikā ir nomainīta
datortehnika darbiniekiem un daļēji arī lasītājiem.
2017. gadā plānots nomainīt stacionārās mācību
klases datorus.

Preiļu novada AP, II sējums, precizējums 23.lpp.,
46.lpp. 33.punkts.
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Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

mērķgrupa lasa maz.” , jo tā ir lasošākā bibliotēkas
apmeklētāju daļa.
15.
112.lpp. – Papildināt teikumu “Bibliotēka
piedāvā pakalpojumu internetā, kas nodrošina
vairākas iespējas:” – Pareizais variants: Bibliotēka
piedāvā attālinātu pakalpojumu internetā, kas
nodrošina vairākas iespējas:
16.
1.9.3.3.tabula. Preiļu Galvenās bibliotēkas
īstenotie projekti. –
17.
1)palabot projekta nosaukumu “No rotaļas
līdz grāmatai” (vienā rindā un bez lielā burta vārdam
“grāmata”
18.
2) Apgūtais finansējums 2012. un 2013.gadā
jāpārvērš summas LVL uz EUR
19.
113.lpp. Rindkopā “Arī Preiļu Galvenajā
bibliotēkā kopumā ir novecojusi datortehnika. 2015.
gadā tika veikts atkārtots IKT infrastruktūras vērtējums
un izstrādāts datoru nomaiņas plāns 3 gadu laikā.
Nomainīti datori bibliotēkas darbiniekiem. Tuvāko
gadu laikā plānots nomainīt datorus lasītājiem un
atjaunot gan stacionārās, gan mobilās mācību klases
datorus, jo to funkcionālās prasības neatbilst
mūsdienu standartiem.” jāveic izmaiņas
20.
Pareizi:
Preiļu
Galvenajā
bibliotēkā
datortehnika ir atbilstoša bibliotēkas darbinieku un
lietotāju vajadzībām. 2015. gadā tika veikts atkārtots
IKT infrastruktūras vērtējums un izstrādāts datoru
nomaiņas plāns 3 gadu laikā. Pēdējo divu gadu laikā ir
nomainīta datortehnika darbiniekiem un daļēji arī
lasītājiem. 2017. gadā plānots nomainīt stacionārās
mācību klases datorus.
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programmā

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

21.
113.lpp. Teikumā ”Visas bibliotēka nodrošina
iedzīvotājiem bezmaksas interneta pakalpojumus.”
Pareizi: ”Visas bibliotēkas nodrošina iedzīvotājiem
bezmaksas interneta pakalpojumus.”
22.
118.lpp. un arī 137.lpp. Rindkopa “Bibliotēku
skaits un piedāvājums Preiļu novadā ir pietiekošs, tās
nodrošina arī bezmaksas interneta pieejamību.
Pieprasījumu pēc tā apliecina arī bibliotēku veiktā
statistika, proti, pēdējos gados pieaug tieši interneta
lietotāju skaits bibliotēkās. Līdz ar to bibliotēkās ir
jāatjauno datortehnikas aprīkojums, jāveido digitālās
kolekcijas. Lai piesaistītu bērnus un jauniešus, arī
jāierīko viņiem speciāli darbošanās stūrīši, jāpilnveido
grāmatu krājumi svešvalodās, bērnu literatūras
grāmatas jānodrošina 2 eksemplāros. Sekojot
novitātēm,
Preiļu
Galvenajā
bibliotēkā
ir
nepieciešamība pēc pašapkalpošanās iekārtas
grāmatu izsniegšanai un nodošanai.”
23.
Pareizais variants: “Bibliotēku skaits un
piedāvājums Preiļu novadā ir pietiekošs, tās nodrošina
arī bezmaksas interneta pieejamību un attālinātos epakalpojumus (pieeju bibliotēku kopkatalogam,
digitālās kolekcijas, novadpētniecības datubāzes, u.c.).
Pieprasījumu pēc šāda veida pakalpojumiem apliecina
arī bibliotēku veiktā statistika, proti, pēdējos gados
pieaug virtuālo lietotāju skaits (sociālo tīklu un
bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējums). Līdz ar to
bibliotēkās ir jāturpina atjaunot datortehnikas
aprīkojumu, jāpilnveido digitālās kolekcijas un citi
elektroniskie resursi. Lai piesaistītu bērnus un
jauniešus, jāuzlabo viņiem paredzētās atpūtas un
darba zonas, jāpapildina attīstošo spēļu piedāvājums,
50

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Priekšlikumi
jāpilnveido grāmatu krājumi svešvalodās, pieprasītākā
bērnu literatūra jānodrošina 2 eksemplāros. Sekojot
novitātēm,
Preiļu
Galvenajā
bibliotēkā
ir
nepieciešamība pēc pašapkalpošanās iekārtas
grāmatu nodošanai.”
24.
Dokumentam: AP_strategiska_dala_precizeta
25.
23.lpp. RV 1.4. Piedāvāt daudzveidīgas
kultūras, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas
26.
3.p. Pareizi: Bibliotēkas apmeklētāju skaits
27.
46.lpp. 33.punkts E -grāmatu platformas
uzturēšana un E - grāmatu licenču iegāde Radopoles
parkā, dabas takās –
“Radopoles parkā, dabas takās”
28.
Pareizi: E - grāmatu licenču iegāde.
Anita Vjakse, Salas pamatskolas direktore
7.nodaļā Novada attīstībai nozīmīgākie valsts iestāžu
kompetencē esošie projekti
6.punktā pagarināt ceļa pastiprināšanu un divkārtu
virsmas apstrādi Prīkuļi- Smelteri 12km. Jo Prīkuļos ir
pagasts pārvalde.
Plānā nav iekļauts, bet veikt ceļa pastiprināšanu un
divkārtu virsmas apstrādi:
1)Smelteri- Dravnieki, ceļa posmā no Smelteirm 2,5km
garumā līdz normālam ceļam.
2)Smelteri- Karulāni 6km garumā un tiltu pār Ošas upi,
kas savieno ar Riebiņu novadu.
3)Smelteri- Gribusti 3,5km
8.nodaļā Preiļu novada investīciju plānā 2017.2020.gadam ir vairākas lietas ar ko mēs neesam mierā:
53.punktā- Salas pamatskolas jumta seguma
vienkāršota renovācija. Kas tas ir? tie ir 35000€. Vai
mums tas ir paredzēts skolas siltināšanas nolūkos?

Atzīme par iekļaušanu attīstības
programmā

Ieteikums ņemts vērā, AP papildināta.

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Preiļu AP, II sējums, 39. lpp., 63.lpp.

Investīciju projektu par apgaismojuma
ierīkošanu Saunas pagasta ciemos ir
iekļauti investīciju plānā, to realizācija
ir atkarīga no pieejamajām investīcijām
un ES struktūrfondu apguves iespējam.
Salas pamatskolai ir ļoti nepieciešams
pirmsskolas bērnu spēļu un rotaļu
laukums. 2014. gadā tas tika izveidots,
bet nekas nav atjaunots, tas ir
nolietojies. Vai bērnu rotaļu laukumi
nolietojas 2 gadu laikā, varbūt ir
ražotāja garantijas un apkope.
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Lai iekļautu Saunas pagastā esošo, bet
ekspluatācijā nenodoto ēku investīciju
plānā,
būtu
jāapzinās
ēkas
rekonstrukcijai
nepieciešamās
izmaksas, jāanalizē noslodze un
pieprasījums, ēkas izmantošanas
funkcijas. Ja tās ir nepieciešamas
vietējās sabiedrības kopienai, tad šādu
projektu var iekļaut investīciju plānā tā
aktualizācijas laikā.

63.punktāBrīvdabas estrāžu
infrastruktūras
renovācija- 3 estrādes- Sauna, Prīkuļi, Pelēči. Kas ir
Sauna un Prīkuļi? Vai tā nav viena un tā pati brīvdabas
estrāde, kura skaitās kā divas?
67.punktāPreiļu
novada
apdzīvoto
vietu
energoefektīva
apgaismojuma
ierīkošana
un
rekonstrukcija- Smelteri, Sauna Prīkuļi. Vai ir skaidrība
par to, kas ir Sauna? Saunas pagastā ir Prīkuļi un
Smelteri- divas apdzīvotas vietas vienā pagastā. Jau
vairākus gadus ir projektā apgaismojums Smelteros
paredzēts, bet- nekas nekas nekas nav darīts! Viss ir
tumššš!
Salas pamatskolai ir ļoti nepieciešams pirmsskolas
bērnu spēļu un rotaļu laukums. 2014. gadā tas tika
izveidots, bet nekas nav atjaunots, tas ir nolietojies.
Skolai ir nepieciešams multifunkcionāls laukumsvasarā kā basketbola laukums, ziemā- kā slidotava. Tas
varētu būt izveidots šobrīd esošā basketbola laukuma,
ar koka grīdu, vietā.
Pie skolas uzceltajā, bet ekspluatācijā nenodotajā ēkāveikt ēkas inventarizāciju un Saunas pagasts ņem māju
uzskaitē. Pēc tam veikt ēkas remontu, siltināšanu,
elektrības pievadi un izveidot sporta zāli kā skolēniem,
tā arī pagasta iedzīvotājiem.
Edgars Znutiņš, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors
Preiļu Mūzikas un mākslas skolā caurskatījām Ieteikums ņemts vērā.
Attīstības programmu.
Citu priekšlikumu mums nav, tikai vajadzētu izlabot
vienu kļūdiņu AP esošās situācijas raksturojuma
86.lpp. attēlā 1.9.18, norādot audzēkņu skaitu 2005
gadā - 222.

Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu

Preiļu novada AP, I sējums, 81.lpp. 1.9.1.8. attēlā
norādīts audzēkņu skaitu 2005. gadā - 222.

52

Preiļu novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam

Priekšlikumi

Atzīme par iekļaušanu attīstības
Iekļautā informācija vai norāde uz AP sadaļu
programmā
Par Preiļu novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam saņemtie atzinumi publiskās apspriešanas laikā no 04.01.2018.-25.01.2018.
Latgales plānošanas reģions Nr.2.4.3/19 no 18.01.2018.
Vēstule par Preiļu novada attīstības programmas
2018.-2014.gadam atzinumu. Sniegts pozitīvas
atzinums.
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1.pielikums. 2016. gada 26. maija lēmums par AP izstrādes gaitu sēdes protokols.
2.pielikums. 2016. gada 26. septembra publicitāte par AP izstrādes uzsākšanu
3.pielikums. 2016. gada 5.oktobra publicitāte par AP izstrādes gaitu
4.pielikums. 2016. gada 5. decembra publicitāte par AP izstrādes gaitu
5.pielikums. 2017. gada 16. februāra publicitāte par AP izstrādes gaitu izdruka par
darba grupu sanāksmi
6.pielikums.Preiļu novada attīstības programmas 1.redakcijas apspriešana
7.pielikums. 2017. gada 27. aprīļa publicitāte par AP sabiedrisko apspriešanu
8.pielikums. 2017. gada 8. maija publicitāte par AP 1 redakcijas apstiprināšanu un
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
9.pielikums. 2017. gada 19. jūnijā Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes protokols
10.pielikums. 2017. gada 19. jūnijā Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes protokols
11.pielikums. Latgales plānošanas reģiona atzinums
12.pielikums 2017. gada 11. maija AP Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
13.pielikums 2017. gada 11. maija AP Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
14.pielikums 2017.gada 28. decembra lēmums par Preiļu novada Attīstības
programmas 2018.-2014. precizētās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai
apspriešanai
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