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IEVADS
Attīstības plānošana ir process, kas ietver pašreizējās situācijas apzināšanu, mērķtiecīgus pētījumus, prognozes, vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, iesaistot sabiedrību, valsts un pašvaldību institūcijas,
un vērsts uz attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādāšanu. Attīstības plānošana dod iespēju iedzīvotājiem un pašvaldībai apzināt esošos resursus, noteikt attīstības iespējas un racionālāk plānot
darbu.
Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam vispārīgais mērķis ir sekmēt novada un tā
iedzīvotāju labklājību. Programmas specifiskie mērķi ir nodrošināt priekšnosacījumus ilgtspējīgai un līdzsvarotai novada attīstībai, nodrošinot tā konkurētspēju un integrāciju Eiropā, sekmēt tautsaimniecisko attīstību, nodrošinot veselīgu, labvēlīgu un drošu vidi tautsaimniecības darbībai un visiem novada iedzīvotājiem.
Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam pirmajā daļā ir analizēta esošā situācija,
noteikti attiecīgās jomas uzdevumi. Otrajā daļā noteikti novada attīstības virzieni un prioritātes, lai racionālāk plānotu pašvaldības darbu, ņemot vērā arī novada paplašināšanas perspektīvu. Izstrādājot attīstības
programmu, ievērots novada ilgtspējīgas attīstības, interešu saskaņotības, daudzveidības, konkurences,
atklātības, nepārtrauktības un pēctecības princips.
Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam ir izstrādāta, ņemot vērā LRAA izstrādātā
Latgales attīstības plāna – pilotprojekta izvirzītās prioritātes Latgales reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšanai (ES Phare līgums LE 9702.01.05./0001) un Latvijas Attīstības plāna pamatnostādnēm (Vienotā
programmdokuments 2004.-2006.g)
Izvirzīto mērķu sasniegšanai, identificēti trīs galvenie novada attīstības virzieni:
1. videi draudzīgas uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstība, ieviešot jaunās tehnoloģijas un inovācijas
2. cilvēkresursu attīstība, kvalitatīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības pakalpojumu
nodrošināšana un nodarbinātības veicināšana;
3. dabas vides, kultūrvides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atpūtas un sporta iespēju
pilnveidošana
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4. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS
5. PREIĻU NOVADA TERITORIJAS STRUKTŪRA
Preiļi ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā, vēstures avotos pirmās ziņas
datētas ar 1348.gadu. 1928.gada 11.februārī Preiļiem piešķīra pilsētas tiesības. 1949. gada 31. decembrī
LPSR Augstākās Padomes Prezidijs pieņēma dekrētu par apriņķu sadalīšanu sīkākās administratīvajās
vienībās – rajonos. Vairāki rajoni tika izveidoti no jauna, tai skaitā arī Preiļu rajons, un Preiļi kļuva par
jaunā rajona centru. 2000. gada 24. oktobrī Ministru kabinets akceptēja “Noteikumus par Preiļu rajona
Preiļu novada izveidošanu”. Tie nosaka, ka Preiļu novads tiek izveidots, apvienojot Preiļu pilsētu, Preiļu
pagastu un Aizkalnes pagastu. Perspektīvā paredzams, ka novads varētu paplašināties, pievienojoties
Sutru, Saunas un Pelēču pagastiem.

1.1.1. NOVADA ZEMES FONDS
Preiļu novads atrodas Austrumlatvijas D daļā, faktiski – Latgales kultūrvēsturiskā novada centrā.
2
Preiļu novada platība ir 157,8 km , kas sastāda 0,24 % no Latvijas teritorijas. Preiļi ir viena no senākajām
apdzīvotajām vietām Latgalē. Tā izaugusi kādreizējās senās Jersikas valsts vidienes auglīgākajā apvidū
Preiļupes krastos.
Kopējā zemes platība novadā ir 15780.7 ha, lielāko teritorijas daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes (skat. 1. tabulu). Preiļu pilsētā lielāko daļu platības aizņem dzīvojamo ēku, iestāžu un uzņēmumu apbūves teritorijas. Pagastos viennozīmīgi lielāko daļu platības aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
1. tabula
Zemes fonda sadalījums pēc zemes lietošanas mērķa
Zemes lietošanas mērķu grupa, uz 01.01 .2004
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Ūdenssaimniecība
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas
Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas
Darījumu iestāžu apbūves teritorijas
Pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta
u.c. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves, izbūves teritorijas
Rūpniecības objektu apbūves teritorijas
Satiksmes infrastruktūras objekti
Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti
Pārējie objekti, kas nav klasificēti
KOPĀ

Kopplatība, ha
14 394,4
398,0
191,2
34,5
100,7
54,0
9,8

% no kopplatības
91.23
2,55
1,03
0,25
0,65
0,35
0,06

155,3

0,98

111,5
265,7
26,9
31,4
15780.7

0,72
1,68
0,17
0,33
100.0

Zemes lietošanas kārtība Preiļu novadā tiek regulēta atbilstoši Latvijas republikas likumdošanai
un Preiļu novada pašvaldības lēmumiem.
Sadrumstalotie zemes īpašumi kavē lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un rentablu saimniecību veidošanos. Daļu šo saimniecību apsaimnieko pilsētnieki, kuriem lauksaimniecība nav pamatnodarbošanās.
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1.1.2. APDZĪVOTĪBA
Uz 2005. gada 1. janvāri Preiļu novadā bija 10 562 iedzīvotāji, tai skaitā Preiļu pilsētā 8605, kas
2
sastāda 81.4%. Iedzīvotāju blīvums Preiļu pilsētā ir 1674.27 iedz./km , Preiļu novada lauku teritorijā tas ir
2
12.7 iedz./km .
Pēc J. Turlaja un G. Milliņa klasifikācijas (Latvijas apdzīvotās vietas klasifikācija, vērtēšanas kritēriji, ciemu saraksts, kartes. Rīga, 1998) Preiļu pilsēta ir viena no Latvijas 26 vidēji lielajām pilsētām. Vidēji
lielo pilsētu kategorijā ieskaitāmas pilsētas, kas ir plašas apkārtnes (30 - 70 km rādiusā) sociāli ekonomiskie un kultūras centri ar attīstītu infrastruktūru, kā arī citas pilsētas ar vairāk nekā 10 000 iedzīvotājiem.
Preiļu novadā pēc lauku apdzīvoto vietu klasifikācijas ir divi vidējciemi. Vidēji lielie ciemi ir lauku
apdzīvotās vietas ar vairāk nekā 100 pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī vismaz vienu no sekojošiem infrastruktūras objektiem – vispārizglītojošo skolu, pastu, medpunktu, pagastmāju, baznīcu. Ja apdzīvotajā
vietā ir vismaz trīs no iepriekšminētajiem objektiem, tā ieskaitāma vidēji lielo ciemu kategorijā, arī tad, ja
pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir mazāks par 100. Vidēji lielo ciemu kategorijā tāpat ieskaitāmas visas iepriekš minētajiem kritērijiem neatbilstošās apdzīvotās vietas ar vairāk nekā 200 pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Analizējot iedzīvotāju skaita dinamiku šajās apdzīvotajās vietās 1998. un 2001. gadā, var secināt, ka
Līčos iedzīvotāju skaits ir palielinājies, bet Aizkalnē ir vērojams neliels iedzīvotāju skaita samazinājums.
Preiļu novadā ir 10 mazciemi. Mazciemi ir lauku apdzīvotās vietas ar kompaktu apbūvi, kuru veido
vismaz 5 dzīvojamās ēkas. Dzīvojamo ēku skaits var būt arī mazāks (līdz 3), ja apdzīvotajā vietā ir vēl
kāda sabiedriska rakstura celtne – veikals, mežniecība, stacija, pasts, skola utt. Preiļu novada 4 mazciemos vērojams neliels iedzīvotāju skaita pieaugums (Anspoki, Lielie Leiči, Lielie Pupāji, Sanauža), 3 mazciemos iedzīvotāju skaits ir stabils, bet Raudovkā, Ročānos, Žeļvos iedzīvotāju skaits ir samazinājies.
Visizplatītākā lauku apdzīvojuma sistēma Latgalē ir specifiskais skrajciema tips, kur tos dēvē arī
par sādžām vai solām. Skrajciemi – viensētu grupas bez kompaktas apbūves, kas sastāv vismaz no četrām apdzīvotām sētām un kuras vēsturiski iedzīvotāji uzskata par vienotām un apzīmē tās ar vienu nosaukumu. Preiļu novadā pēc J. Turlaja un G. Milliņa lauku apdzīvoto vietu klasifikācijas ir 55 skrajciemi. Skaita
ziņā Preiļu novadā dominē skrajciemi ar iedzīvotāju skaitu līdz 20 cilvēkiem – tādi ir 42 skrajciemi. Preiļu
novada skrajciemos 58% no kopskaita ir vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums, 33% no skrajciemu
kopskaita ir pozitīvas izmaiņas – iedzīvotāju skaita pieaugums, bet 9% - nemainīgs iedzīvotāju skaits.

6. TERITORIJAS ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS
1.2.1. RELJEFS, ŪDEŅI
Preiļu novada A daļa atrodas Latgales augstienes Feimaņu paugurainē, R daļa – Austrumlatvijas
zemienes Jersikas līdzenumā. Preiļi atrodas uz robežas starp Latgales augstieni un Austrumlatvijas zemieni. Preiļu novads nav īpaši bagāts ar virszemes ūdeņiem. Novada virszemes ūdeņi ietilpst Daugavas
upes baseinā. 2003. gadā Latvijas un Zviedrijas kopīgi finansētajā “Daugavas upes baseina projektā” darba grupa ir sagatavojusi “Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu”. Z daļā tek Dubnas pieteka Feimanka ar pietekām Preiļupi un Sanaudi; vidusdaļā tek Šusta ar pieteku Dzilnu; D daļā Jaša, kuras
ielejas lejpus Feldhofas ir dziļas (dziļums līdz 25m, platums 50 – 150m) un krāšņas. Uz novada R robežas
Jersikas līdzenumā atrodas vairāki ezeri – Pelēču (82 ha), Šusta (73,4 ha), Dovales (21,8 ha), Limankas
(12,7 ha), Badieļa (1,4 ha), Feimankas ūdenskrātuve, novada A daļā aizaugošais Krapišku ezers. Starppauguru ieplakās nelieli zemie purvi, kuru lielākā daļa ir nosusināta – Badieļa (313 ha), Krapišku (254 ha),
Šusta (177 ha), Smiltēnu (168 ha), Slātavas (148 ha).
Preiļu novada upju ūdens ķīmiskajās un bioloģiskajās normas attiecināmas uz karpveidīgo zivju
ūdeni. Preiļu pagasta teritorija robežojas ar Vārkavas pagasta teritorijā esošo Feimankas (Šķilteru) ūdenskrātuvi.
Aizkalnes pagasta “Grociškos” uz Jašas upes 2002. gada decembrī tika nodota ekspluatācijā SIA
“Korna dzirnavu HES” hidroelektrostacija. Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.27 no 15.01.2002. “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot
hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” HES celtniecība aizliegta Daugavas baseina Preiļupē un Feimankā.
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1.2.2. KLIMATA RAKSTUROJUMS
Preiļu novads, tāpat kā visa Latvija, 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 izteiktu laikapstākļu maiņu
190 –200 dienas gadā. Rezultātā vasarā temperatūra ir nedaudz zemāka, bet ziemā – augstāka par vidējo. Šo gaisa masu pastiprināta ietekme ir februārī, jūlijā un oktobrī.
Preiļu novads atrodas gan Jersikas līdzenumā, gan Feimaņu paugurainē, ir vērojamas arī nelielas
klimata atšķirības reljefa iespaidā. Preiļos klimats ir kontinentālāks nekā valsts rietumu daļā. Ziemas aukstākas ar noturīgāku sniega segu, vasaras siltākas. Jersikas līdzenumā klimats ir klasificējams kā mēreni
kontinentāls, vidēji mitrs un silts, ar augstāko kontinentalitātes pakāpi Latvijā. Šeit gada vidējā temperatūra ir 5,5ºC līdz 6ºC. Aukstākā mēneša janvāra vidējā temperatūra ir no – 6,5ºC līdz – 7ºC (minimālā –
30ºC), bet jūlija +17,7ºC līdz 18ºC (maksimālā + 34ºC). Veģetācijas periods ilgst 133 – 140 dienas un aktīvo temperatūru summa 2000 – 1200ºC ir viena no visaugstākajām Latvijā. Nokrišņu daudzums ir nedaudz mazāks par vidējo un sasniedz 580 – 620mm gadā. Sniega segas biezums vidēji 25 – 28cm un tā
saglabājas līdz 112 dienām. Turklāt Latgales augstienes Feimaņu paugurainē klimats ir mēreni kontinentāls un gada vidējā temperatūra nepārsniedz 5,5ºC. Aukstākais mēnesis ir februāris. Aktīvo temperatūru
summa samazinās līdz 2050ºC. Bezsala periods 140 – 145 dienas, nokrišņu daudzums 650mm gadā un
sniega segas ilgums 115 dienas gadā. Augsnes sasalums sasniedz 60 cm, ļoti bargās ziemās 100 – 150
cm dziļumā.
Lielākais vēja ātrums ir rudens mēnešos – oktobrī un novembrī, mazākais – vasarā. Valdošie DR,
D vēji ar vidējo ātrumu 3 – 6 m/s. Visos gadalaikos veidojas migla (35 – 60 dienas gadā), vasarā ir pērkona negaisi, gadā vidēji līdz 25 dienām augstienēs. Nereti ir krusa, atkala, sniegputenis.
Latvijā dienas garums decembrī ir 6 – 7 stundas, jūnijā 17 – 18 stundas.
Preiļu novads ietilpst Dienvidaustrumlatvijas klimatiskajā rajonā. Pēc agroklimatiskā dalījuma ietilpst mitrajā kontinentālajā agroklimatiskā rajona mēreni siltajā (Austrumlatvijas zemiene) apakšrajonā un
siltajā apakšrajonā (Latgales augstiene).

1.2.3. DERĪGIE IZRAKTEŅI
Apzinot esošo situāciju par derīgajiem izrakteņiem Preiļu novadā, var uzskatīt ka novada teritorijā
nozīmīgu atradņu nav. Pašreiz vienīgais smilts – grants karjers Badelkā ir izmantots un zemes privatizācijas gaitā ir sadalīts vairākiem īpašniekiem.
Citu nozīmīgu derīgo izrakteņu vietu pēc LR Ministru kabinetā noteiktās klasifikācijas, novada teritorijā nav konstatētas. Izpētes darbi un analīze par Preiļu rajonā un tajā skaitā novadā esošajiem derīgajiem izrakteņiem ir veikti pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados un pamatojoties uz šo informāciju var
secināt, ka derīgo izrakteņu atradnes ir ļoti nelielas un to izstrāde no saimnieciskā viedokļa neatmaksājas
(informācijas avots – Valsts ģeoloģijas dienests). Deviņdesmitajos gados tika sagatavots projekts par
smilts-grants izstrādi Polockiešos, tomēr reāli darbi nav uzsākti. Pēdējos gados nav konstatēta informācija
par kādu potenciāli nozīmīgu derīgo izrakteņu teritoriju, tāpēc veikt izpētes darbus tuvākajos 10 gados nav
pamata, izņemot to, ka ir jāapseko izmantotās atradnes un jārisina jautājums par to rekultivāciju.
No Preiļu novada teritorijā esošajiem ezeriem kā potenciālās sapropeļa vietas ir pētīti Šusta ezers
un Šustjanka (Aizkalnes pagasta teritorija), Liminkas ezers (Aizkalnes pagasta teritorija), Pelēču ezers un
Ziļma ezers (Aizkalnes pagasta teritorijā). Nozīmīgie no sapropeļa ieguves viedokļa, kā arī visvairāk
aizaugušie ir Šusta un Ziļma ezeri. Katra ezera tuvumā ir ceļš, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tomēr katrs ezers papildus ir jāvērtē individuāli no sapropeļa kvalitatīvajiem rādītājiem, ieguves apjomiem, sapropeļa tālākas izmantošanas (vairumtirdzniecībai vai apkārtējo lauksaimniecības zemju mēslošanai) un citiem izmaksu parametriem.
Aplūkojot Preiļu novadu no purvu teritoriju viedokļa, tad nozīmīgu teritoriju kūdras ieguvei nav.
Vairāk tie ir kūdreņi jeb kūdrainās augsnes, kā arī zemākās pārpurvojušās vietas.
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1.2.4. MEŽI
Latvijas meži ietilpst mērenā klimata skujkoku mežu zonā, kur saskaras skujkoku mežu un Viduseiropas platlapju mežu josla. Skujkoku mežu joslai raksturīgi mežu tipi: lāns, mētrājs, sils. Slapjās formas
– niedrājs, mētru ārenis un kūdrenis. Platlapju mežu joslai ir raksturīgi - vēris, liekņa, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.
Latvijas meži ir klasificēti zinātniski pamatotos tipos: sausieņu meži (sils, mētrājs, lāns, damaksnis, vēris, gārša), slapjaiņu meži (grīnis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša)
un purvaiņu mežos (purvājs, niedrājs, dumbrājs, liekņa). Īpaša ekoloģiskā grupa – nosusinātie meži: āreņi
un kūdreņi. Atkarībā no izmantošanas, ekoloģiskā un ekonomiskā potenciāla Latvijā meži iedalāmi 3 kategorijās – aizsargājamos (9.6% no kopplatības), saaudzējamos (16.3%) un saimnieciskajos mežos
(74.1%).
Preiļu novada kopējā mežu platība ir 4293,8 ha, teritorijas mežainums ir 28%, mežus apsaimnieko
495 īpašnieki. Vidēji uz vienu apsaimniekotāju 8,7 ha. 7,4% kopējās platības aizņem valsts meži.
Aizkalnes pagasta meža zemes aizņem 2405,6 ha, teritorijas mežainums 32,8%, 247 apsaimniekotāji, vidēji 9.7 ha uz vienu apsaimniekotāju. Valstij pieder 318,4 ha meža. 2235,9 ha ir saimnieciskie
meži, bet 169,7 ha ir aizsargājamie meži, kuros saimnieciskā darbība ir aizliegta vai ierobežota.
Preiļu pagasta meža zemes aizņem 1888,2 ha, teritorijas mežainums 23,8%, 248 apsaimniekotāji,
vidēji 7,6 ha uz vienu apsaimniekotāju. 1885,8 ha ir saimnieciskie meži, bet 2,4 ha ir saimnieciskie meži –
aizsargājamais parks, kurā saimnieciskā darbība ir ierobežota.
Preiļu novada meži atrodas Preiļu virsmežniecības divu mežniecību teritorijās –Aizkalnes pagasta
mežus kontrolē Aglonas mežniecība, bet Preiļu pagasta – Preiļu mežniecība.

7. IEDZĪVOTĀJI
Iedzīvotāji, teritorija, ģeogrāfiskais stāvoklis un darba resursi ir būtiskākie teritorijas attīstību ietekmējoši faktori. Iedzīvotāju skaits ir pamatrādītājs, kas raksturo ekonomiskās un sociālās tendences
konkrētā administratīvā teritorijā.
2. tabula
Iedzīvotāju skaita dinamika
Iedzīvotāju skaits

Preiļu pilsēta
Preiļu pag.
Aizkalnes pag.
Preiļu novads

Platība
(ha)
521.6
7925.1
7334
15780.7

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

8909
1133
743
10814

8882

8787

8733

8605

10801

10733

10732

10562

Iedz. blīvums uz 1
2
km (2002)
1674.27

Lauku teritorijā 12.7

2000. gadā /pēc tautas skaitīšanas datiem/ Preiļu novadā 59,2% ir latvieši, otra lielākā procentuālā daļa krievi – 35,2%. Aizkalnes pagastā 88,3% latviešu, 6,9% krievu, 2,0% baltkrievu, 1,8% poļu. Preiļu
pagastā – 65,6% latviešu, 31,3% krievu, 1,1% poļu, Preiļu pilsētā – 55,8% latviešu, 38,1% krievu, 1,8%
poļu, 1,6% baltkrievu, 1,2% čigānu, ebreju – 0,03%. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Preiļu pilsētā pagājušā gadsimta laikā ir stipri mainījies, novada lauku teritorijā, ļoti būtiskas pārmaiņas nav vērojamas. Dramatiskas iedzīvotāju tautību izmaiņas ir notikušas līdz ar II Pasaules karu, Preiļu pilsētā ebreju tautības iedzīvotāji, kuri veidoja 51 % no pilsētas iedzīvotājiem, pilnībā izzuda no iedzīvotāju sarakstiem.

1.2.1. DZIMSTĪBAS, MIRSTĪBAS UN DABISKĀ PIEAUGUMA RĀDĪTĀJI
Preiļu novadā, tāpat kā visā Latvijā iezīmējas tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Samazinās jaundzimušo skaits, pieaug mirstība, it sevišķi veco ļaužu vidū. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums
pēdējos 3 gados ir negatīvs, 2003. gadā Preiļu novadā tas ir – 56 (skat. 3. tabulu). Rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem, dabiskā pieauguma koeficients ir negatīvs –5,6%, kopumā Latvijā šis rādītājs arī ir - 5.6%.
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3. tabula
Dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma rādītāji
Dzimuši
Preiļu pilsēta
Preiļu pag.
Aizkalnes pag.
Preiļu novads

2003
67
7
6
80

2004
76
6
2
84

Miruši
2005
64
12
5
70

2003
97
13
26
136

2004
87
23
13
123

Dabiskais pieaugums
2005
83
16
10
109

2003
-30
-6
-20
-56

2004
-11
-17
-11
-39

2005
-19
-4
-5
-28

1.2.2. IEDZĪVOTĀJU MEHĀNISKĀ KUSTĪBA
Preiļu pilsētā ilgus gadus ir bijis pozitīvs iedzīvotāju mehāniskais pieaugums jeb migrācija. Mehānisko pieaugumu veicināja Preiļu izaugsme un attīstība padomju laikos, kas sākās ar Preiļu apstiprināšanu par rajona centru. Deviņdesmito gadu sākumā sākās cilvēku izbraukšana no Preiļiem. Galvenie izbraukšanas iemesli – bezdarbs, ekonomiskā un sociālā depresija. Vecāki cilvēki dodas uz laukiem, kur
nodarbojas ar naturālo saimniecību, bet jaunieši cenšas iekārtoties lielākajās pilsētās, kur lielākas izglītības iespējas, perspektīvākas darba iespējas ar lielāku atalgojumu un kvalitatīva sociālā infrastruktūra. Pēc
Valsts statistikas pārvaldes datiem 2001. gadā iedzīvotāju migrācijas saldo Preiļu pilsētā uz 1000 iedzīvotājiem bija negatīvs – 8.3, Preiļu rajonā tas ir krietni lielāks – 3.2.
Diemžēl nav pieejama pilnīga informācija, kas reāli atspoguļotu esošo situāciju, jo, piemēram,
daudzi iedzīvotāji, kas ir aizbraukuši no Preiļiem strādāt uz ārzemēm, nav izrakstījušies, bet savukārt
daudz ir arī tādi, kas ir pierakstījušies laukos, bet dzīvo pilsētā. Pēdējos gados migrācijas saldo ir negatīvs.

1.2.3. IEDZĪVOTĀJU DZIMUMA UN VECUMA STRUKTŪRA
Iedzīvotāju skaita izmaiņas nav vienīgais demogrāfiskais rādītājs, liela loma ir iedzīvotāju demogrāfiskajai struktūrai: darbspējīgo iedzīvotāju skaita izmaiņām, pensionāru un jauniešu skaitam. Šīs iedzīvotāju grupas būtiski ietekmēs teritorijas sociāli ekonomisko attīstību kopumā.
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju kopskaita, bet arī no vecuma un dzimuma sastāva, veselības stāvokļa un izglītības līmeņa. Jo augstāks ir darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju skaitā, jo efektīvāka ir iedzīvotāju vecumstruktūra no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedokļa. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits Preiļu novadā procentuāli sastāda 65.3% no iedzīvotāju kopskaita pēc Nodarbinātības valsts dienesta pēdējiem datiem uz 04.11.2005. Salīdzinājumā ar 2002.
gadu šis rādītājs ir pieaudzis par 4.9%.
4. tabula
Iedzīvotāju vecuma struktūra

Preiļu pilsēta
Preiļu pag.
Aizkalnes pag.

Jaunāki par darbspējas vecumu
skaits
%
1783
20.0
214
18.9
138
17.9

Darbspējas vecumā
skaits
5525
402
607

%
62.0
53.6
52.1

Virs darbspējas vecuma
skaits
1601
312
232

%
18
27.5
30

Vidējais iedzīvotāju vecums Preiļu novadā ir 36.7 gadi.
Demogrāfiskā slodze – darbaspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji
uz 1000 personām darbspējas vecumā. Preiļu novadā pēc 2000. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem
demogrāfiskās slodzes līmenis ir 655. Demogrāfiskās slodzes līmenis ir atkarīgs no iedzīvotāju novecošanas procesa.
Preiļu novadā 54.1% ir sievietes, 45.9% vīrieši. Preiļu pilsētā ir vērojams nedaudz lielāks sieviešu
īpatsvars 55%, Aizkalnē – 50.5%, Preiļu pagastā – 50.1% (stāvoklis uz 2003. gadu).
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1.2.4. DARBA SPĒKA RESURSI UN NODARBINĀTĪBA
Pēc pēdējiem Nodarbinātības valsts dienesta datiem Preiļu novadā uz 05.10.2005. darbaspējas
vecumā ir 6854 iedzīvotāji. Uz minēto laika periodu bezdarbnieku skaits ir 688, no tiem 534 ir Preiļu pilsētā. No kopējā bezdarbnieku skaita 381 ir sievietes, 70 jaunieši un 32 invalīdi. Kopējais bezdarba līmenis
Preiļu novadā procentuāli sastāda 10.04%.
Salīdzinoši Preiļu rajonā vidējais bezdarba līmenis ir 12.56 %, kas ir nedaudz augstāks, kā novadā. Taču, ja salīdzinām ar situāciju valstī un Latgales reģionā, tad jāteic, ka situācija nav iepriecinoša, jo
Latvijā bezdarba līmenis uz 1.10.2005. ir 7.5%. Latgalē visaugstākais šis rādītājs ir Rēzeknes rajonā –
26.6%. Vidēji Latgales reģionā bezdarba līmenis 20%.
Preiļu novadā pēc pēdējiem Tautas skaitīšanas datiem ir 4015 privātās mājsaimniecības, ar vidējo
mājsaimniecības lielumu 2.58 cilvēki. Dominējošās ir mājsaimniecības ar vienu un diviem iedzīvotājiem.

1.2.5. IEDZĪVOTĀJU IZGLĪTĪBAS LĪMENIS
Preiļu pilsētā ir 765 iedzīvotāji ar augstāko izglītību, kas sastāda 10.7% no visiem iedzīvotājiem
vecumā no 15 un vairāk gadiem. Preiļu pagastā šis rādītājs ir 4.2%, bet Aizkalnes pagastā – 5%. Ar vispārējo vidējo izglītību Preiļu pilsētā ir 34.2%, Preiļu pagastā – 25.5%, Aizkalnes pagastā – 24.6%. Pagastos
dominante ir pamatskolas izglītība, kas Preiļu pagastā sastāda 32.6%, Aizkalnes pagastā – 33.9%, bet
Preiļu pilsētā – 22.9%.

1.3. SOCIĀLĀ SFĒRA
1.3.1. IZGLĪTĪBA
Izglītība ir viena no cilvēka darbības svarīgākajām nozarēm, bez kuras nevar notikt sabiedrības
mērķtiecīga attīstība, tāpēc nepieciešams, lai izglītības sistēma attīstītos straujāk nekā sabiedrība kopumā. Izglītības sistēmas darbība ir vērsta uz nākotni. No tās lielā mērā ir atkarīga valsts labklājība pēc vairākiem gadu desmitiem. Tādējādi ir svarīgi, lai izglītības sistēmas attīstība notiktu mērķtiecīgi, ar ilglaicīgu
perspektīvu, balstoties uz zinātnes atzinumiem, kā arī ievērojot valsts un reģiona attīstības īpatnības.
Tā kā Latvijas izglītības politiku nevar veidot atrautībā no valsts kopējās attīstības, arī Preiļu novada izglītību nevar plānot atrauti no ekonomiskās attīstības un valsts izglītības politikas kopumā. Jāatzīst,
ka neatkarības gados joprojām nav izstrādāta valsts attīstības politika nākošajiem gadiem. Tādēļ, veidojot
kā valsts, tā arī Preiļu novada izglītības attīstības virzienus, jāievēro pasaulē atzīti izglītības politikas veidošanas principi. Latvijas īpatnības - īpašais ģeopolitiskais stāvoklis, ierobežotie izejvielu resursi, u.tml. Šī
specifika nosaka - izglītoti kvalificēti cilvēki nākotnē būs mūsu valstī galvenā vērtība un attīstību virzošais
spēks. Tomēr, ievērojot, ka nevar tikt paredzēta konkrētu tautsaimniecības nozaru attīstība tālākā nākotnē, izglītības sistēmai jādod pietiekami vispusīgs pamats cilvēka tālākai izglītībai visa mūža garumā ar
iespējām šaurākās specializācijas maiņām.
1.3.1.1. PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Pilsēta atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā – trijstūra Daugavpils - Rēzekne - Jēkabpils centrā.
Starp Preiļiem un apkārtējo pagastu centriem ir laba sabiedriskā transporta satiksme, izglītības iestādes
piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc skolās mācās skolēni no daudzām tuvākajām pašvaldībām.
Preiļu novadā ir šādas izglītības iestādes, kas atrodas Preiļu novada domes pakļautībā:
• Pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa“;
• Preiļu 1.pamatskola;
• Preiļu 2.vidusskola;
• Preiļu Valsts ģimnāzija;
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•
•
•

Aizkalnes pamatskola;
Preiļu arodvidusskola;
Preiļu mūzikas un mākslas skola.

Visās Preiļu novada izglītības iestādēs strādā kvalificēti pedagogi, ir pieejams INTERNETS, ja
nepieciešams – dienesta viesnīcas pakalpojumi. Neskatoties uz to, ievērojams skolēnu skaits izvēlas citu
pašvaldību izglītības iestādes.
5. tabula
Preiļu novada bērni un jaunieši – citu pašvaldību izglītības iestādēs
Vispārizglītojošās vidusskolās
Vispārizglītojošās pamatskolās
Vakarskolās
Bērnudārzos
Kopā

2002. gads
45
65
78
17
205

2003. gads
30
71
82
16
199

Kaut arī kopējais skolēnu skaits citu pašvaldību skolās nedaudz samazinājies, tas varētu būt
krietni mazāks. Daļēji šo migrācijas rādītāju var izskaidrot ar vecāku mobilitāti darba meklējumos, daļēji –
ar blakus esošo pašvaldību skolu aktivitātēm klašu komplekta nodrošināšanai, tomēr šim skaitlim ir jābūt
mazākam.
Pirmskolas izglītība
Bērnudārzs “Pasaciņa” (uz šo brīdi vienīgā pirmskolas izglītības iestāde Preiļu novadā + Auseklītis)
1981. gada 17. februārī Preiļu pilsētā atklāta pirmsskolas bērnu iestāde “Pasaciņa” ar 280 vietām.
Tajā laikā iestādē darbojās 4 siles grupas un 8 bērnudārza grupas. Apmācība notika krievu un latviešu
valodā. Mainoties demogrāfiskajai un ekonomiskajai situācijai, bērnu skaits Preiļos un Aizkalnē samazinājās un likvidējot bērnudārzu Nr.1, bērnudārzu “Auseklītis” un Aizkalnes bērnudārzu, “Pasaciņa” ir vienīgā
pirmskolas izglītības iestāde Preiļu novadā. 2004./2005. mācību gadā tajā darbojas 13 grupas: 2 mazbērnu grupas, 1 mazākumtautību grupa – jaukta vecuma, 10 pirmsskolas vecuma grupas. Kopējais bērnu
skaits - 277. 2003. gadā Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” strādā 34 pedagoģiskie darbinieki no tiem augstākā pedagoģiskā izglītība (kvalifikācija “pirmsskolas skolotājs”) ir 13 pedagogiem, augstāko izglītību pašlaik iegūst 12 pedagogi.
2005. gada 31. oktobrī pēc renovācijas darbu uzsāka pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”
filiāle „Auseklītis”, daļēji renovētajās 1990. gadā ekspluatācijā nodotā bērnudārza „Auseklītis” telpās.
Izglītības programmas
Bērnudārzs “Pasaciņa” piedāvā šādas pirmsskolas izglītības programmās:
• vispārīgā pirmsskolas izglītības programma (latviešu),
• vispārīgā pirmsskolas izglītības programma (mazākumtautību),
• pirmsskolas izglītības programma piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, kuri nav
apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi (latviešu),
• pirmsskolas izglītības programma piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, kuri nav
apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi (mazākumtautību),
• izglītības programma bērniem ar īpašām vajadzībām.
Renovācijas un rekonstrukcijas
Pilnībā pabeigt “Auseklīša” renovācijas darbus,
Veikt “Pasaciņā” energoefektivitātes pasākumus /2006.g./
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Bērnudārza attīstības perspektīvas
Ņemot vērā demogrāfiskās tendences, jāplāno visas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” nodošana ekspluatācijā, kā arī abu ēku apkārtnes labiekārtošana (uzlabojot piekļūšanu
bērnudārzam un celiņu ap ēkām atjaunošanu).
Vispārējā izglītība
Preiļu 1. pamatskola
Preiļu 1. pamatskola izveidota 1996. gadā uz Preiļu 1. vidusskolas bāzes. 1999. gadā atklāta moderna sporta zāle. Preiļu 1. pamatskolas izveidošana, reorganizējot Preiļu 1. vidusskolu, ir skolu tīkla optimizācijas procesa sastāvdaļa. To parāda citu pašvaldību skolēnu iestāšanās 1. klasē: 1996. gadā (dibināšanas gads) Preiļu 1. pamatskolā mācījās bērni no 7 pašvaldībām, 2000. gadā – no 17 pašvaldībām.
Jāatzīst, tās ir arī centrtieces procesu sekas. 2003. gadā skolā strādā 65 pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Preiļu 1. pamatskolas skolēni regulāri iegūst godalgotas vietas valsts mācību olimpiādēs un sporta sacensībās. Kopš 1996. gada skola izvietota vienotā ēku kompleksā (izņemot darbnīcas), 2002. gadā
tika veikta skolas renovācija izmantojot Pasaules Bankas kredītu.
6. tabula
Skolēnu skaita dinamika
Gads
Uzņemti 1. klasē
Skolēnu skaits
Klašu komplektu skaits

2002
82
1005
37

2003
62
935
36

2004

2005
61
833

68
891
36

35

Kā liecina statistikas dati, skolēnu skaits Preiļu 1. pamatskolā samazinās (šī tendence bija novērojama visā Latvijā kopumā), neskatoties uz to, ka turpinās iedzīvotāju migrācija no laukiem uz pilsētu, kur
ekonomiskās aktivitātes līmenis ir augstāks. Izteikta ir tendence, ka vecāki no cittautiešu ģimenēm vēlas
sūtīt savus bērnus mācīties latviešu mācību valodas skolās (Preiļu pilsētā aptuveni 45% no iedzīvotājiem
ir cittautieši, tomēr pamatizglītību latviešu valodā iegūst gandrīz trīs reizes vairāk skolēnu nekā krievu valodā). Skolēnu skaita samazināšanās tālākā perspektīvā var ietekmēt vienīgi klašu komplektu skaitu un
nodarbināto pedagogu skaitu. Jācenšas, lai skolēni, kuriem ir uzvedības problēmas, pabeigtu šos kolu
nevis izvēlētos apkārtējo pašvaldību skolas, kurās par izglītību ir jāmaksā savstarpējos pašvaldību norēķinos.
Izglītības programmas
Preiļu 1. pamatskola piedāvā šādas pamatizglītības programmas:
• vispārīgā pamatskolas izglītības programma (kods 21011111),
• pedagoģiskās korekcijas programma (kods 21011811).
Skolas fakultatīvo stundu mācību plānā ir iekļautas veselības mācības, datorzinību, Latgales kultūrvēstures un satiksmes noteikumu stundas. Preiļu 1. pamatskolas audzēkņi ir aktīvi un radoši ārpusstundu aktivitātēs, pulciņos, fakultatīvajās nodarbībās. Skolā veiksmīgi darbojas 5 tautisko deju kolektīvi,
teātra kopa, 2 kori, vokāli instrumentālais ansamblis, literārās jaunrades, kristīgās ticības mācības pulciņi,
mākslas studija.
Skolas absolventu tālākā izglītība
Statistika liecina, ka gandrīz visi skolas absolventi turpina mācības, lielākā daļa Preiļu Valsts ģimnāzijā, kā arī citās vidējās izglītības iestādēs.

7. tabula
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Absolventu tālākizglītības gaitas
Izlaiduma gads
Absolventu skaits
Vidusskolās (skaits/ %)
Arodskolas (skaits/ %)
Vidējās spec.izgl.iest. (skaits/ %)

2002
94
69/74%
15/16%
10/10%

2003
115
78/68%
15/13%
22/19%

2004
98
76/77%
18/19%
4/4%

2005
112
89/78%
10/10%
14/12%

Renovācijas un rekonstrukcijas
2005.gadā tika uzbūvēta pamatskolas piebūve, kurā atrodas jaunas garderobes, ēdnīcas komplekss, bibliotēka un sarīkojumu zāles telpas.
Skolas attīstības perspektīvas
Ņemot vērā, ka notiek administratīvā reforma un paredzama Preiļu novada paplašināšanās, Preiļu 1. pamatskola būs novada lielākā skola, kur varēs iegūt pamatizglītību. Skola piedāvā iespējas iegūt
kvalitatīvu pamatizglītību, kā arī plašu interešu izglītības programmu spektru. 2003. gadā ir atvērtas pedagoģiskās korekcijas klases. Perspektīvā galvenais uzdevums ir izglītības kvalitātes pilnveidošana, kā arī
pamatizglītības nodrošināšana visiem - piedāvājot profesionāli orientētas programmas, lai nodrošinātu
izglītības perspektīvas skolēniem, kuri nevar pilnībā apgūt pamatizglītības programmas.
Plānojot tālāko telpisko attīstību ir jāņem vērā skolēnu skaita samazināšanās.
Skolas rīcībā ir mūsdienīgas sporta bāzes, kas ļauj organizēt pat starptautiska līmeņa sacensības,
tāpēc perspektīvā būtu plānojama reģionāla olimpiskā centra izveide (kontekstā ar iespējamo Preiļu rajona izglītības iestāžu pāreju novada pakļautībā).

Preiļu 2. vidusskola
1944. gadā tika dibināta Preiļu krievu vidusskola. 1958. gadā skola izvietojusies jaunajā ēkā, kas
paredzēta 600 vietām. 1997. gadā skolā ieviesta izglītības bilingvālā sistēma, no 1998. gada Preiļu 2. vidusskola ir divplūsmu skola, mācības vidusskolas klasēs ir krievu un latviešu valodā. Skola izvietota trijās
ēkās. 2002. gadā tika uzsākta vieglatlētikas manēžas renovācija, internāta ēka perspektīvā pāries IZM
rīcībā. Skolās ēkai 2002. gadā ir nomainīts jumta segums.
Izglītības programmas
Preiļu 2. vidusskola piedāvā šādas vispārējās izglītības programmas:
• mazākumtautību pamatizglītības programma (kods 21011121)
• vispārējās vidējās izglītības programmas:
o latviešu plūsma (kods 31011011),
o krievu plūsma (kods 31011021).
2004. gadā tiks licencētas profesionālā virziena vidējās izglītības programma un jaunsargu sagatavošanas programma.
8. tabula
Skolēnu skaita dinamika
Gads
Uzņemti 1. klasē
Skolēnu skaits
Klašu komplektu skaits

2002
35
538
27

2003
20
508
23

2004
35
481
24

2005
12
453
22

Kā redzams no statistikas datiem, skolēnu skaits samazinās, jo arvien vairāk krievvalodīgo skolēnu savas mācību gaitas vēlas uzsākt kādā no skolām ar latviešu valodas apmācību, piemēram Preiļu 1.
pamatskolā. Tādējādi problemātiska kļūst 1. klases atvēršana. Savukārt, valdības noteiktā pāreja uz valsts
apmācības valodu vidējā posmā 2004. gadā problēmas neradīs.
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Skolas absolventu tālākā izglītība
Preiļu 2. vidusskolas absolventu gaitas redzamas 9. tabulā.
9. tabula
Pamatskolas absolventu tālākizglītības gaitas
Izlaiduma gads
Absolventu skaits
Vidusskolās (skaits/ %)
Arodskolas (skaits/ %)
Vidējās spec.izgl.iest. (skaits/ %)
Strādā (skaits/%)

2002
62
25/40,3%
23/37,1%
11/17,8%
3/ 4,8%

2003
70
45/64,3%
17/24,3%
8/11,4%
-

2004
53
30/56,6%
15/28,3%
1/1,9%
7/13,2%

2005
61
43/70,5%
17/27,9%
1/1,6%
10. tabula

Vidusskolas absolventu tālākizglītības gaitas
Izlaiduma gads
Absolventu skaits
Vidusskolās (skaits/ %)
Arodskolas (skaits/ %)
Vidējās spec.izgl.iest. (skaits/ %)
Strādā (skaits/%)

2002
33
25/75,8%
3/9,1%
1/3%
4/12,1%

2003
25
13/52%
6/24%
1/ 4%
5/20%

2004
36
25/69,5%
7/19,5%
4/11%

2005
31
19/61,3%
5/16,1%
7/22,6%
-

Renovācijas un rekonstrukcijas
2004.gadā tika rekonstruēta un atklāta vieglatlētikas manēža
2005.gadā tika rekonstruēta katlu māja un iekārtota trenažieru zāle.
2005.gadā tika labiekārtota skolas apkārtne.

Skolas attīstības perspektīvas
Tā kā saskaņā ar Starptautisko bērnu tiesību konvenciju pamatizglītība ir jānodrošina dzimtajā valodā, tad skola turpinās darboties. Perspektīvā varētu rasties problēma ar telpu noslogojumu, tāpēc ir risināms jautājums par vakarskolas izveidi uz Preiļu 2. vidusskolas bāzes.
Tuvākajā laikā ir nepieciešams pabeigt manēžas būvdarbus un veikt siltināšanas darbus, pakāpeniski nomainot logus.
Preiļu Valsts ģimnāzija
Preiļu PVĢ tika izveidota uz Preiļu 1. vidusskolas bāzes 1996. gadā. PVĢ izveidošana ir skolu tīkla optimizācijas procesa sastāvdaļa, to parādīja skolēnu iestāšanās 10. klasē: 1996. gadā (dibināšanas
gads) PVĢ bija izvēlējušies skolēni no 21 pašvaldības, turpmākajos gados – caurmērā no 28 pašvaldībām. 2003./2004. mācību gadā mācības uzsāka 13 klases - 338 ģimnāzisti. Visiem pamatdarbā strādājošajiem skolotājiem augstākā izglītība, 11 skolotājiem bija maģistra grāds, 3 skolotāji studē maģistrantūrā.
1998. gadā ekspluatācijā tika nodota sporta zāle, 2000. gadā veikta skolas renovācija par Pasaules Bankas kredīta līdzekļiem.
11. tabula
Skolēnu skaita dinamika
Gads
Skolēnu skaits
Klašu komplektu skaits

2002
310
12

2003
338
13

12

2004
354
14

2005
353
14

Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam grozījumi
1.redakcija 2005.

Kā liecina statistikas dati reģionā, pamatskolu 7. – 9. klašu skolēnu (potenciālo vidusskolēnu)
skaits ir sasniedzis maksimumu, tāpēc nākamo trīs gadu laikā PVĢ ģimnāzistu skaits varētu saglabāties
pašreizējā līmenī. PVĢ dienesta viesnīcā dzīvo gandrīz 100 ģimnāzisti.
Izglītības programmas
Preiļu valsts ģimnāzijas piedāvā šādas vispārējās vidējās izglītības programmas:
• vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (dabaszinības)
programma (kods 31013211);
• vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un
datorzinības) programma (kods 31013111);
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
• vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011);
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) programma (kods
31014111).
PVĢ absolventu tālākā izglītība
Absolventu tālākizglītības gaitas redzamas 12. tabulā.
12. tabula
PVĢ absolventu tālākā izglītība
Izlaidums
Augstskolās, %, skaits
Arodskolās,strādā, nav ziņu,
%, skaits

2001
89,2 (91)

2003
91,3 (84)

2005
92,5 (98)

10,8 (11)

8,7(8)

7,5(8)

Renovācijas un rekonstrukcijas
2005.gadā tika pabeigta PVĢ piebūves 1.stāvs un iekārtots IT un konsultāciju centrs.
Nākotnē paredzams pabeigt visus piebūves stāvus un ēdināšanas bloku.

PVĢ attīstības perspektīvas
Šobrīd nav iespējams prognozēt administratīvi teritoriālās reformas gaitu, taču, analizējot pašreizējo situāciju un prognozējot tās attīstību tuvākajā perspektīvā, var teikt - skolēnu skaits Preiļos kā rajona
administratīvajā un novada ģeogrāfiskajā centrā nesamazināsies, Ņemot vērā pašreizējo demogrāfisko
situāciju un eventuālo administratīvi teritoriālo reformu situāciju, PVĢ saglabās savu statusu nākamo gadu
laikā. PVĢ tiek piedāvātas piecas vispārējās vidējās izglītības programmas un nav lietderīgi to skaitu palielināt.
Ir jāpilnveido mācību bāze modernizējot mācību laboratorijas.
Jāizveido mūsdienīga bibliotēka.
Skatoties tālākā perspektīvā (kad būs realizēta administratīvi teritoriālā reforma pēc pašreizējā
“Pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta” – 102 novadu variants), Preiļu novadā pašreizējo
piecu vidusskolu vietā varētu palikt viena vai divas, taču skolēnu skaits tādējādi palielinātos nedaudz. Tomēr ir jāpaplašina pašreizējās telpas (daļa no piebūves), izbūvējot modernu bibliotēku un dažus mācību
kabinetus.
Aizkalnes pamatskola
Vecākā izglītības iestāde Preiļu novadā – Aizkalnes tautskola dibināta 1867. gadā. Šobrīd Aizkalnes pamatskolā ir 72 skolēni, nodarbināti 13 skolotāji, 10 tehniskie darbinieki. Skola izvietota trīs ēkās, tai
nav sporta zāles.
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13. tabula
Uzņemto skolēnu skaita dinamika
Gads
Uzņemti 1. klasē
Skolēnu skaits
Klašu komplektu skaits

2002
8
75
9

2003
8
80
8

2004
71
7

2005
8
72
7

Skolas perspektīvas nav daudzsološas, jo skolēnu skaits arvien samazinās un nav paredzams, ka
skolēnu skaits varētu pieaugt.
Izglītības programmas
Aizkalnes pamatskola piedāvā šādas vispārējās pamatizglītības programmas:
• vispārējās pamatskolas izglītības programma (21011111),
• vispārējās pirmsskolas izglītības programma (00011111).

Interešu izglītībā skola piedāvā:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dejas 1. - 4.klasēm,
dejas 5. - 9.klasēm,
koris 1. - 4. klasēm,
aerobika 5. - 9. klasēm,
sports 1. - 9.klasēm,
mazpulks 5. - 9. klasēm,
jaunsargi 5. - 9. klasēm,
teātris 1. - 9. klasēm,
mūzikas kapela 1. - 9. klasēm.

No 2002.gada 1. septembra skolā darbojas pirmskolas izglītības apmācība piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem.
Skolas absolventu tālākā izglītība
Pēdējo gadu statistikas dati liecina, ka 100% visi skolas absolventi turpina mācības, lielākā daļa
absolventu turpina mācības kādā no novada vidusskolām.
14. tabula
Absolventu tālākizglītības gaitas
Izlaiduma gads
Absolventu skaits
Vidusskolās (skaits/ %)
Arodskolas (skaits/ %)
Vidējās spec.izgl.iest. (skaits/ %)

2002
8
4
4

2003
8
3
5

2004
7
6
1

2005
7
5
1
1

Renovācijas un rekonstrukcijas
2005.gadā tika veikts pamatskolas remonts (tika nomainīti logi, veikts fasādes remonts)
Skolas attīstības perspektīvas
Ņemot vērā demogrāfiskās tendences, Aizkalnes pamatskolas pastāvēšana tālākā perspektīvā ir
problemātiska. Kamēr būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, tai skaitā apvienotajās klasēs, Preiļu novada dome atbalstīs skolas darbību.
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Skolas ēkās ir jāveic remonti, lai nodrošinātu racionālu darba režīmu. Skolas ēkas jāpieslēdz kanalizācijas sistēmai.
Arodizglītība
Preiļu arodvidusskola
1973. gadā Preiļos darbojas Latvijas Patērētāju biedrību savienības Preiļu mācību punkts, no
1976. gada - Profesionāli tehniskā skola. 1985. gadā izveidota Preiļu profesionāli tehniskā vidusskola, kas
1995. gadā pāriet Preiļu pilsētas pakļautībā un tiek pārveidota par Preiļu arodvidusskolu. 1996. gadā. izveidojoties Preiļu Valsts ģimnāzijai, arodskola pāriet uz telpām bijušajā bērnu dārzā Nr.2, kas atrodas
Sporta ielā 1. 2003. gadā arodskolā strādā 19 pedagogi, skolā mācību frizētava, datoru klase, bibliotēka,
kafejnīca, dienesta viesnīca. Darbojas teātra studija, vokālais ansamblis, sporta sekcija. Skola organizē
kursus strādājošajiem un bezdarbniekiem - grāmatvedībā, angļu valodā, pārdevējiem, datoru zinību apguvē, notiek apmācība autoskolā.
14. tabula
Skolēnu skaita dinamika
Gads
Skolēnu skaits
Klašu komplektu skaits

2002
177
9

2003
195
10

2004
222
10

2005
190
9

Izglītības programmas
Skola pašlaik (katru gadu piedāvātās apmācības mainās) apgūt šādas profesionālās izglītības
programmas:
• ar pamatizglītību:
o mazumtirdzniecības komercdarbinieks (4 gadi),
o datortehnikas mehāniķis (4 gadi),
o pavārs (3 gadi),
o frizieris (3 gadi);
Skolas attīstības perspektīvas
Ar 2004. gadu pāriet IZM pārziņā.

Profesionālās ievirzes izglītība
Mūzikas un mākslas skola
Ar Preiļu rajona TDP Izpildkomitejas kultūras nodaļas 1964. gada 20. augusta pavēli Nr.54 atver
Preiļu bērnu mūzikas skolu. 1964./65. māc.g. skolā ir klavieru un akordeona klases, kurās mācās 42
audzēkņi. Ar 1995. gada 30. jūniju Preiļu bērnu mūzikas skola ir Preiļu pilsētas domes pakļautībā. Skola
ar 2002. gada 1. janvāri tiek pārveidota par profesionālās ievirzes izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. Ar 2003. gada 1. jūliju skolā ir licencēta vizuālās mākslas
programma un skola kļūst par Preiļu Mūzikas un mākslas skolu. 2003./2004. māc.g. skolā mācības uzsāka 186 audzēkņi, 150 - instrumentālās mūzikas programmā un 36 - vizuālās mākslas programmā. Darbu
turpina Aglonas un Pelēču filiāles, bet ar 1. septembri mācības vairs nenotiks Rudzātu filiālē.
Izglītības programmas
Skolā var apgūt klavierspēli, vijoļspēli, akordeona spēli, tubas spēli, saksofona spēli, flautas, mežraga, trompetes, trombona spēli.
Skolas attīstības perspektīvas

15

Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam grozījumi
1.redakcija 2005.

Perspektīvā skolēnu skaits varētu sasniegt trīs simtus, paredzot, ka mākslas programma tiek īstenota trīs gadus.
Ir nepieciešams atrisināt mākslas darbnīcu telpu jautājumu (Bērnu bibliotēkai pārvietojoties uz
jaunām telpām vai izbūvējot mansardu uz esošās skolas ēkas).
Skola akreditēta līdz 2008. gada 31. jūlijam, akreditācijas Nr. 0488.
Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (kods 102114):
• instrumentālā mūzika:
klavierspēle
vijoļspēle
akordeona spēle
flautas spēle
mežraga spēle
saksofona spēle,
trompetes spēle
tubas spēle
• vizuāli plastiskā māksla (kods 102123).
Izglītības programmas akreditētas līdz 2008. gada 31. jūlijam, licence Nr. PI 248.

Pieaugušo izglītība
Preiļu novadā uz doto brīdi ar pieaugušo izglītību galvenokārt nodarbojas sabiedriskā organizācija “Sieviešu klubs” un „NVO atbalsta centrs”. Dažādas programmas, atkarībā no pieprasījuma, tiek piedāvātas Preiļu Valsts ģimnāzijā, Preiļu arodvidusskolā, kā arī Bērnu un jauniešu centrā.
Attīstības perspektīvas
Kopš 2005. gada oktobra ir izveidota Latgales reģiona darba grupa, kas koordinēs Nacionālās
programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” īstenošanu Latgales reģionā, projekta ietvaros Preiļu novads ir iesaistīts Latgales reģiona mūžizglītības stratēģijas izstrādes darba grupā, kam sekos
reāls rīcības plāns ar profesionālās pārkvalifikācijas un mūžizglītības pasākumu kopuma ieviešanu, stiprinot pieauguši izglītības kapacitāti un mazinot komodifikācijas procesa ietekmi novadā.
Kopumā vispārēja koordinācija par mūžizglītības jautājumiem tiks kontrolēta un vadīta no sabiedriskās organizācijas “Sieviešu klubs” un „NVO atbalsta centra”, piedaloties Preiļu novada domei ar finansiālu un politisku atbalstu Liela loma novada mūžizglītības jautājumu risināšanā tiek atvēlēta Preiļu novada
IT centram.
Latvijā
ir
Pieaugušo
profesionālās
tālākizglītības
centrs
(PPTC)
PPTC vasaras brīvlaikā piedāvā apmācības kursus pedagogiem un citiem interesentiem! Skat. aktuālu
informāciju PPTC mājas lapā www.pptc.lv
PPTC ir akreditēts un programmas "Pedagoģiskās pamatizglītības programma arodskolotājiem" 404 st. un "Darba drošības un darba aizsardzības programma" - 160 st. ir licenzētas.
Kursus beidzot klausītāji saņem IZM profesionālās pilnveides apliecību un IZM ministra apstiprinātu sertifikātu. Centram ir sadarbības līguma ar RTU Humanitāro institūtu. Personas, kas ir PPTC beigušas gada
kursus, izglītību var turpināt RTU HI 2.kursā un beidzot saņem diplomu - zemākā līmeņa augstākā pedagoģiskā
izglītība.
Centrā darba apvienošanas kārtībā strādā augstskolu pasniedzēji un izglītības praktiķi. Centra pasniedzēji
gatavo mācību izdales materiālus, ko izsniedz savās nodarbībās
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1.3.1.2. PREIĻU NOVADĀ ESOŠĀS CITU PAŠVALDĪBU IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Preiļu rajona pakļautībā ir šādas izglītības iestādes:
• Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola;
• Bērnu un jauniešu centrs;
• Tehniskās jaunrades centrs;
• Sporta klubs „Cerība“.
Vispārējā izglītība
Preiļu rajona vakara un maiņu vidusskola
Skola dibināta 1946. gada 18. oktobrī kā Preiļu strādnieku jaunatnes vidusskola. 1998. gada 13.
maijā ieguva nosaukumu Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola.
15. tabula
Skolēnu skaita dinamika
Gads
Skolēnu skaits
Klašu komplektu skaits

2002
153
12

2003
195
16

2004
157
11

2005
207
12

Skola sniedz iespēju iegūt pamatskolas un vidusskolas izglītību jauniešiem un pieaugušajiem bez
vecuma ierobežojumiem. Skolā uzņem audzēkņus sākot no 7. klases. Preiļu rajona vakara (maiņu) un
neklātienes vidusskolai ir konsultpunkts, kas atrodas Jaunaglonā.
Izglītības programmas
Skola piedāvā šādas programmas:
• vispārējās pamatizglītības programmu latviešu mācībvalodā vakara (maiņu) skolām,
• vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programmu vakara (maiņu) skolām,
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu latviešu mācībvalodā neklātienei,
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu mācībvalodā neklātienei.
Skolas attīstības perspektīvas
Administratīvi teritoriālās reformas gaitā likvidējoties rajona posmam, varētu turpināt darbu kā Preiļu novada iestāde vai tikt apvienota ar Preiļu 2. vidusskolu.
Interešu izglītība
Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs
Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs ir Preiļu rajona izglītības iestāde. Šobrīd Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrā strādā 27 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki, mācās 739 bērni un jaunieši vecumā
no 3 līdz 18 gadiem. Bērni un jaunieši var izglītoties 28 interešu izglītības programmās (51 grupās). Centrs
darbojas visās rajona pašvaldībās.
Izglītības programmas
Centrs piedāvā šādas interešu izglītības programmas:
• vizuālā māksla (radošā darbnīca "Krāsu draugi", papīra rokdarbu pulciņš "Papīrgrauzis");
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•
•
•
•
•
•
•

lietišķā māksla (aušanas grupa "Atspole", ādas apdares grupa "Zalktis", batikošanas un zīda
apgleznošanas grupa "Madara", mīksto rotaļlietu izgatavošanas pulciņš "Lāčuks", mezglošana, tērpu dizains);
teātris (teātra grupa "Haoss", dramatiskais kolektīvs, teātrasporta grupa "Aplis");
mūzika (vokālais ansamblis "Lāsītes", vokālais ansamblis "Smaidiņi", studija "Mazās lāsītes",
zēnu vokālais ansamblis, meiteņu vokālais ansamblis, jauktais vokālais ansamblis);
dejas (ritma grupa "Elīze", tautas deju kolektīvi, sporta deju klubs);
klubiņi ("Tev, meitene!", "Saimniecīte", "Kāpēcis");
dzīvesziņa (folkloras ansamblis "Pelēcīši", "Darbs ar apdāvinātiem bērniem");
vides izglītība (floristika, floristika un kolāžas, "Dabas skola").

Centra attīstības perspektīvas
Administratīvi teritoriālās reformas gaitā likvidējoties rajona posmam, varētu turpināt darbu kā Preiļu novada iestāde pašreizējās telpās.
Preiļu rajona bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centrs
Preiļu rajona bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centrs ir Preiļu rajona izglītības iestāde.,
Centrā strādā 18 pulciņu skolotāji. Tā pamatdarbība ir bērnu un jauniešu tehniskā jaunrade, tradicionālie
tehniskās jaunrades profili, radiotehnika un automātika, dekoratīvā kokapstrāde, mopēdistu un velosipēdistu pulciņi. Vidēji tehniskās jaunrades centra pulciņos katru gadu darbojas 260 - 270 bērnu un jauniešu.
Apmēram puse dalībnieku strādā pulciņos pie rajona skolām. Tehniskās jaunrades centra pulciņi darbojas
daudzās rajona skolās.
Izglītības programmas
Centrs piedāvā šādas interešu izglītības programmas:
• jaunāko klašu tehniskā modelēšana (2. - 4. klašu audzēkņi);
• mopēdistu;
• trases automodelisma;
• radioelektronikas;
• kuģu modelisma;
• lidmodelisma un citi pulciņi.
Centra attīstības perspektīvas
Administratīvi teritoriālās reformas gaitā likvidējoties rajona posmam, varētu turpināt darbu kā Preiļu novada iestāde darbojoties pamatskolu telpās.
Profesionālās ievirzes izglītība
Sporta klubs “Cerība”
Sporta klubs “Cerība” ir Preiļu rajona izglītības iestāde. Šobrīd klubā mācās aptuveni 1000 bērni
un jaunieši vecumā no 6 līdz 18 gadiem visās rajona pašvaldībās. Viens no kluba darba virzieniem ir Preiļu rajona skolu sacensību organizēšana. Kluba rīcībā ir stadions, sporta zāle, tenisa korts.
Izglītības programmas
"Cerība" aktivitātes notiek šādos sporta veidos: futbols, basketbols, volejbols, vieglatlētika, galda
teniss, ūdensslēpošana.
Kluba attīstības perspektīvas
Administratīvi teritoriālās reformas gaitā likvidējoties rajona posmam, varētu turpināt darbu kā Preiļu novada iestāde saglabājot līdzšinējo profilu. Izskatāms ir jautājums par Preiļu olimpiskā centra izveidi
uz s/k “Cerība” bāzes.
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1.3.1.3. EVENTUĀLAJĀ PREIĻU NOVADĀ ESOŠĀS CITU PAŠVALDĪBU IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Trīs pagastos, kas izteikuši vēlēšanos pievienoties Preiļu novadam, šobrīd darbojas četras pamatskolas: Sutru pagastā Sutru pamatskola, Pelēču pagastā Pelēču pamatskola, Saunas pagastā Priekuļu un Salas pamatskola. Ņemot vērā demogrāfiskās tendences, šo pamatskolas pastāvēšana tālākā perspektīvā varētu būt problemātiska. Tomēr Preiļu novada dome atbalstīs skolu darbību, kamēr būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, tai skaitā apvienotajās klasēs.

REZUMĒJUMS
Stiprais

Vājais

•
•
•
•
•

• Skolēnu skaita samazināšanās demogrāfiskās situācijas dēļ
• Tuvākajā laikā nepieciešama klašu telpu renovācija

Kvalificēti pedagogi
Preiļu ģeogrāfiskais stāvoklis
Lielākā infrastruktūras daļa ir sakārtota
Datorizācijas līmenis
Daudzveidīgs programmu piedāvājums

Iespējas

Riski

•
•

• Var neizdoties piesaistīt ES finanšu līdzekļus
eventuālo novada domes projektu īstenošanai
• “Smadzeņu noplūde” uz citām pilsētām

Modernizēt izglītības iestādes
Diferencēt izglītības programmas pamatskolā

1. Pašreizējām Preiļu novada izglītības iestādēm galvenais uzdevums ir izglītības kvalitātes pilnveide, modernizējot mācību kabinetus un laboratorijas, pilnveidojot pedagogu tālākizglītību, dažādojot (ieviešot profesionāli orientētas) mācību programmas pamatskolās.
2. Ņemot vērā demogrāfisko situāciju, jaunu ēku būvniecība nav ekonomiski pamatota. Atbilstoši
ES prasībām jāsakārto ēdināšanas bloki Preiļu 2. vidusskolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā, jāpabeidz PVĢ
piebūves iekšdarbi, jārenovē Preiļu 2. vidusskolas darbnīcas un stadions.
3. Jāpilnveido darbs pieaugušo izglītības jomā.

1.3.2. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Preiļu novadā darbību sociālajā sfērā organizē Preiļu novada domes Sociālais dienests, kas ir
pašvaldības izveidota iestāde. Sociālajā dienestā izveidotas - informācijas daļa, sociālās palīdzības daļa,
sociālo pakalpojumu daļa un sociālās rehabilitācijas daļa. Sociālā dienesta galvenie uzdevumi ir:
•
•
•

sociālās palīdzības sniegšana,
sociālo pakalpojumu nodrošināšana,
sociālā rehabilitācija nodrošināšana.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā. Pašvaldība, sociālo palīdzību sniedz Preiļu novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz
viņu materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību
viņa problēmas risināšanā.
Sociālā palīdzība tiek sniegta piešķirot pabalstus (naudas vai mantiskos) ģimenēm (personā), kurām
trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes, obligātās izglītības) apmierināšanai.
2003. gada 1. janvārī stājās spēkā “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, kurš noteica
jaunu pabalstu – garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai.
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Šobrīd Preiļu novadā pabalsti tiek piešķirti pamatojoties uz Preiļu novada domes „Noteikumiem par
sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā” Nr.6. (apstiprināti ar Preiļu novada domes lēmumu Nr.1. ,
27.01.2005.).
Sociālos pakalpojumus pašvaldība sniedz, tikai pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu
ģimenes (personas) individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Preiļu novada domes Sociālais dienests nodrošina šādus pakalpojumus: ēdināšana sociālajā virtuvē, dušas, veļas mazgātava, friziera pakalpojumi, medicīnas darbinieka pieņemšanas (asins spiediena
un cukura līmeņa noteikšana, konsultācijas), kā arī sociālo aprūpi mājās.
Sociālās aprūpes mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem.
Ar 2003. gada 5. maija Preiļu novada domes sociālās, izglītības un kultūras komitejas lēmumu
Nr.3-3 tika apstiprināti Preiļu novada domes Aprūpes mājās noteikumi, kuri nosaka sociālā pakalpojuma –
aprūpes mājās sniegšanas un saņemšanas kārtību, darba organizēšanu, aprūpes mājās veidus un formas, kā arī pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
Sociālo aprūpi, pēc klienta vēlmēm vai īpaši smagos gadījumos var saņemt arī ilgstošās
sociālās aprūpes institūcijās. Preiļu novada domes slēdz līgumus par aprūpes nodrošināšanu pašvaldības
iedzīvotājiem veselības un sociālās aprūpes centrā „Aglona” un pansionātā „Salenieki”, kā arī citos. Sociālo aprūpi institūcijās var saņemt personas, kurām nepieciešama diennakts aprūpe – gan pensijas vecuma personas, gan personas pēc smagām ilgstošām slimībām, ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem.
Sociālā rehabilitācijas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, atkarības vai
vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē. Sociālā rehabilitācija ir
vērsta uz ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu
klientu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
2004. gadā, ar Preiļu novada domes deputātu lēmumu, tika izveidots Preiļu novada domes Sociālā dienesta Dienas centrs.
Dienas centrs organizē pasākumus un koordinē aktivitātes dažādām sociāli maznodrošinātām un mazaizsargātām mērķa grupām, iesaistot iedzīvotājus aktīvi darboties pašiem dažādu problēmu
risināšanā. Dienas centrā notiek aktivitātes pensionāriem, invalīdiem, darbojas bērnu invalīdu vecāku atbalsta grupa, izglītojošas nodarbības apmeklē trūcīgas ģimenes. Dienas centrā ir izveidotas un iekārtotas
mācību telpas pašvaldības bērniem – invalīdiem, kuri mācās Rudzātu speciālajā internātskolā. 2005. gada
novembrī, ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansiālu atbalstu, darbu uzsācis bērnu rotaļu un attīstības centrs
Sociāla dienesta Dienas centra attīstības koncepcija tiek veidota sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām, kuras saistītas ar sociālo sfēru (Biedrību “Mūsmājas”, Latvijas Sarkanā Krusta biedrību,
“Glābiet bērnus” Preiļu rajona biedrību, Preiļu novada invalīdu biedrību, Preiļu novada pensionāru apvienību).

Pabalsti Preiļu novadā
Pamatojoties uz likumu “Par sociālo palīdzību” un novada domes apstiprinātajiem noteikumiem, 2001. gadā
sociālajai palīdzībai Preiļu pilsētā tika izlietoti 73 892 Ls, no tiem sociālās palīdzības pabalstiem – 67 820 Ls.
2001. gadā viens no domes sociālās palīdzības nodaļas sniegto pabalstu veidiem bija pabalsts mājas aprūpei. Šim mērķim tika izlietoti 3 696 Ls. 53 veci, vientuļi pensionāri un invalīdi, kurus aprūpēja aprūpētāji, saņēma ik
mēnesi pabalstu 5 Ls (56 Ls gadā). Pēc Preiļu pilsētas pensionāru apvienības iniciatīvas 35 Preiļos dzīvojošus pensionārus, kuri sasnieguši 90 gadu vecumu, viņu dzimšanas dienā apmeklēja domes un pensionāru apvienības pārstāvji,
lai īpašām vajadzībām, saistītām ar cienījamo vecumu, no šiem līdzekļiem izmaksātu arī vienreizēju pabalstu 20 Ls
apmērā.
2001.gadā sociālajai nodrošināšanai (t.sk. sociālajai palīdzībai, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem,
bāriņtiesai) tika izlietoti 79 112 Ls.
2002. gadā pabalstus saņēma pavisam 2209 personas no 870 ģimenēm. 81% no pabalstu saņēmējiem bija
trūcīgas personas (ģimenes), 19% - pensionāri, kuru ienākumi mēnesī ir vairāk nekā 28,67 Ls. 354 ģimeņu (57,5% no
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visām pabalstus saņēmušajām ģimenēm) ienākumi bija līdz 21 Ls mēnesī. 2002. gadā aprūpei mājās Preiļu novadā
tika izlietoti 10 388 Ls, kas bija par 6692 Ls vairāk nekā pērngad.
2002. gadā sociālajai palīdzībai Preiļu novadā kopumā piešķirti 77 760 Ls. Sociālās palīdzības pabalstiem
(dzīvokļa pabalstiem, pabalstiem bērna audzināšanai un izglītībai, apbedīšanas pabalstiem, pabalstiem medicīnai,
pabalstiem citiem mērķiem (pēc ieslodzījuma) un pabalstiem dabas stihiju, ugunsgrēku gadījumos) tika izlietoti 65 816
Ls. Sociālās palīdzības pakalpojumiem un kompensācijām (aprūpei mājās, vasaras nometnēm (trūcīgajiem bērniem
un bērniem invalīdiem) un citiem pakalpojumiem izlietoti 11 944 Ls.
2003. gadā sociālās palīdzības pasākumiem Preiļu novadā izlietoti 70861 Ls, tai skaitā sociālajiem pabalstiem 43873 Ls. Sociālos pabalstus saņēma 2315 personas. Pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izlietoti 14989 Ls, to saņēmušas 519 personas. Sociālajam pakalpojumam – aprūpei mājās izlietoti 7376 Ls.
Pakalpojumu – aprūpi mājās saņem 43 personas, kurus aprūpē 24 aprūpētāji.
2004. gadā sociālās palīdzības pasākumiem Preiļu novadā izlietoti 60783 Ls. Gada laikā pabalstus saņēmušas 2433 personas. Pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izlietoti 28454, to saņēmušas
526 personas. Sociālajam pakalpojumam – aprūpei mājās izlietoti 11933 Ls. Pakalpojumu saņēmušas 44 personas,
kurus aprūpēja 23 aprūpētāji.

REZUMĒJUMS
Stiprais
•
•
•

Vājais

Skaidra sociālās sfēras attīstības vīzija
Vēlme uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus
Nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo atbalsts

•
•

Ne vienmēr palīdzība nonāk attālu no Preiļu
pilsētās dzīvojošām personām
Sociālā dzīvojamā fonda kvalitāte

Iespējas
•

Riski

Izveidot daudzveidīgu, visām sabiedrības
vēlmēm atbilstošu sociālā dienesta infrastruktūru

•
•

Var neizdoties piesaistīt ES finanšu līdzekļus
eventuālo novada domes projektu īstenošanai
“Smadzeņu noplūde” uz citām pilsētām

Tuvākajos gados nepieciešams izveidot pansionātu, jo īpaši lauku teritorijās ir daudz vientuļu un
vecu cilvēku, kam nepieciešama palīdzība. Jādomā arī par rehabilitācijas centra izveidi novadā.
Perspektīvie uzdevumi līdz 2015. gadam:
2003. - 2004. gads
2005. – 2006.
2007. – 2008.
2008. – 2010.
2011. – 2013.
2013. – 2015.

Dienas centra izveide.
Dienas centra pilnveidošana.
Pašvaldības sociālās aprūpes iestādes izveidošana Aizkalnē (pansionāts,
aprūpes centrs)
Sociālā aprūpes iestādes pilnveidošana.
Sociālās rehabilitācijas centrs (stacionārs) Līčos.
sociālā rehabilitācijas centra pilnveidošana.

VESELĪBAS APRŪPE
Veselības aprūpes sistēma ir valsts un rajona padomes pārziņā. 2004. gadā reorganizācijas rezultātā tika izveidota SIA „Preiļu slimnīca”, kuras 6,6 % kapitāla daļu pieder Preiļu novada domei, bet pārējās
- Preiļu rajona padomei. SIA “Preiļu slimnīca”, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, ambulatoro ārstēšanu, stomatoloģijas un protēzistu pakalpojumus. Slimnīcā ir 115 gultas vietas, strādā 280 darbinieki
un uzņēmums apkalpo apmēram 27 tk. iedzīvotāju. Preiļos darbojas arī poliklīnika SIA "Lāzers", Preiļu
novadā praktizē 7 ģimenes ārsti, darbojas 7 ģimenes ārstu prakses.
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Aizkalnes pagastā darbojas feldšeru – vecmāšu punkts, kurā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. Preiļu
pagastā medicīnas palīdzība nav pieejama, pagasta iedzīvotāji izmanto Preiļu pilsētas medicīnas iestādes. Preiļu pilsētā ir 6 aptiekas, kā arī viena aptieka - Aizkalnes pagastā.
Perspektīvā slimnīca varētu pāriet Latgales reģiona pārziņā, taču visu medicīnas pakalpojumu struktūru
noteiks valsts. Veselības aprūpes sistēma tiek finansēta no valsts budžeta un Veselības aprūpes ministrija
izstrādā valsts mēroga programmas optimizēta un finansiāli pieejama veselības aprūpes modeļa izveidei.
Iespējams, valstī tiks realizēts „Māsterplāns”, kas paredz slimnīcu pārprofilēšanu. Saskaņā ar šo plānu
šobrīd lielākā Preiļu veselības aprūpes iestāde SIA „Preiļu slimnīca”, kas atrodas Preiļu rajona pakļautībā,
tiks pārveidota par lokālo slimnīcu, kas nozīmē finansējuma un daudzu darba vietu samazināšanos. Perspektīvā slimnīca varētu pāriet Latgales reģiona pārziņā.
Uzdevumi līdz 2015.gadam:
1. atbalstīt slimnīcu atsevišķu projektu realizāciju;
2. rosināt SIA „Preiļu slimnīca” īstenot rehabilitācijas programmas.

2.4. UZŅĒMĒJDARBĪBA

Preiļu novada ekonomisko bāzi veido tā teritorijā esošie 461 uzņēmumsi (2004.gadā), tai skaitā,
pēc pamatdarbības veida: 135 lauksaimniecības, 13 kokmateriālu pārstrādes, 10 transporta pakalpojumu
un 3 būvniecības uzņēmumi. Lielākie pašvaldības uzņēmumi ir SIA „Preiļu saimnieks” un SIA „Preiļu slimnīca”.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu, atbilstoši
MK 2003.gada 11. novembra noteikumiem Nr.637 “Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas un
atcelšanas kārtība” noteikts, ka arī Preiļu novadam ir atkārtoti piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss. Tas stājas spēkā ar 2004.gada 27.jūniju un ir spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim sniedzot iespēju
vietējiem uzņēmumiem piedalīties valsts atbalsta programmās un ES struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanā
vietējo uzņēmumu attīstībai ar Valsts Reģionālā attīstības aģentūras piedāvato palīdzību. .Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts
iestāde un ir valsts reģionālās attīstības politikas īstenotāja, kas pārvalda un piešķir līdzekļus projektu īstenošanai, kā arī kontrolē to izpildi.. Preiļu rajonam, tai skaitā arī Preiļu novadam pirmo reizi īpaši atbalstāmā reģiona statuss piešķirts 1999. gadā. Tas nozīmē, ka Preiļu novada uzņēmējiem un pašvaldībai jau
kopš 1999.gada tika dota iespēja piesaistīt finansu līdzekļus no Reģionālā fonda savu attīstības projektu
realizācijai , kas arī veiksmīgi tika darīts.
Sadarbībā ar Reģionālo fondu ir realizēti vairāki projekti:
• Preiļu pilsētas CSS rekonstrukcija – 1999.gadā.;
• Preiļu novada Interneta mājas lapas izveidošana - 2000.gadā;
• Informācijas zīmju uzstādīšana Preiļu novadā 2001.gadā;
• Katlu mājas Preiļos, Liepu ielā 2 rekonstrukcija – 2002.gadā;
• Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Preiļu saimnieks” Preiļu viesnīcas rekonstrukcijas projekts –
2003.gadā;
• Raiņa bulvāra rekonstrukcija - 2004.gadā.

1.4.1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA TERITORIJĀ
Pēdējo 5 gadu laikā ekonomiskā situācija Preiļu rajonā ir uzlabojusies, taču nepietiekami, lai sasniegtu kopējo valsts attīstības līmeni. Neskatoties uz to , ka tiek īstenots intensīvs valsts atbalsts, novadā
ir ļoti zemas privāto mazo un mikro uzņēmumu uzņēmējspējas, t.i., tā vietā, lai uzsāktu savu biznesu Preiļu novadā, daudzi uzņēmīgi cilvēki aizbrauc no novada, esoši uzņēmumi paplašinās nelabprāt, jo nav droši par uzņēmuma panākumiem nākotnē.Uzņēmumu skaits Preiļu novadā pieaug lēni. Reģistrēto uzņēmu-
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mu skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir viens no zemākajiem Latvijā. Līdzīgi vispārējai situācijai Latvijā arī Preiļu novadā biznesa asociāciju efektivitāte ir ļoti zema. Latvijā ir reģistrētas vairāk nekā 30 biznesa asociācijas un tikai dažām no tām ir savas nodaļas Preiļu novadā. Novadā ir pietiekoši liels to valsts institūciju
filiāļu skaits, kas popularizē biznesa attīstību – Preiļu rajona padomes attīstības plānošanas nodaļa, lauksaimniecības konsultāciju birojs, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības vasts aģentūra u,c, Taču paši
vietējie uzņēmēji pastāv katrs atsevišķi, līdz šim nav izveidota vietējo uzņēmumu asociācija, kas pārstāvētu mazo un mikrouzņēmumu tiesības Preiļu novadā.
Lai risinātu vietējo mazo un mikrouzņēmumu problēmas, veicinātu esošo uzņēmumu attīstību,
sniegtu palīdzību potenciālajiem uzņēmējiem sava biznesa dibināšanā, Preiļu novada dome 2005.gadā
izveidoja Biznesa koordinācijas un attīstības centru. BKAC funkcijās ietilpst: 1) informācijas par ES fondu
līdzekļu pieejamību, palīdzība projektu pieteikumu sagatavošanā, informācijas par Latvijas garantijas
aģentūras , VRAA, LIAA, NVA, banku u.c. institūciju piedāvātajām biznesa iespējām nodrošināšana vietējiem uzņēmējiem, potenciālajiem uzņēmējiem, 2) apmācību, semināru, konferenču un citu tikšanos reižu
organizēšana, 3) Sadarbības starp pašvaldību, tās iedzīvotājiem, uzņēmējiem veicināšana un koordinēšana, 4) Tehniskā palīdzība – datoru, faksa, kopētāja u.c. izmantošanas iespējas.

1.4.2. NOVADA EKONOMIKAS NOZARES
2005.gadā Preiļu novada sastāvā ietilpst: Preiļu pilsēta, Preiļu pagasts un Aizkalnes pagasts, tādējādi lielāka Preiļu novada teritorija ir lauki. Preiļu novadā nav izveidots dzelzceļa mezgls, taču ir plašs autoceļu tīkls, kas pakāpeniski tiek atjaunots un sakārtots atbilstoši ES standartiem.
Galvenā Preiļu novada rūpniecības uzņēmuma - A/S “Preiļu Siers”, kas ir viens no lielākajiem piena
pārstrādes uzņēmumiem valstī, darbība ir tieši saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu un ir tieši atkarīga no
vietējo mazo un mikro uzņēmumu (zemnieku saimniecību) saražotās produkcijas daudzuma un kvalitātes.
Tādējādi, viens no nākotnes mērķiem ir mazo un mikro zemnieku saimniecību atbalstīšana, to izaugsmes
veicināšana, to ražošanas jaudu palielināšana un darbības sakārtošana atbilstoši ES standartiem.
Otrais lielākais uzņēmums Preiļu novadā ir apģērba ražošanas firma SIA „VS Teks”, kas nodarbina
aptuveni 150 darbiniekus. SIA „VS Teks”, tāpat kā AS „Preiļu Siers” savu produkciju eksportē galvenokārt
uz Eiropas Savienības valstīm.
Viena no būtiskākajām Preiļu novada ekonomikas sfērām ir arī kokapstrāde, taču uz vietas tiek veikta tikai pirmapstrāde, kas rada mazu pievienoto vērtību. Viens no novada attīstības virzieniem varētu būt
arī koksnes produkcijas ražošana.
Preiļu novadā ir attīstīta transporta pakalpojumu sfēra, kas spēj sekmīgi nodrošināt nepieciešamo
kravu pārvadāšanu un kompensēt dzelzceļa neesamību šeit.
Cita svarīga ekonomikas nozare – lauku tūrisms Preiļu novadā tikai sāk attīstīties. Preiļu novada
domes plānos ietilpst pakāpeniska tūrisma infrastruktūras sakārtošana, Preiļu parka un pils rekonstrukcija,
vietējo mazo un mikro uzņēmumu un saimniecību apvienošana vienā Preiļu novada lauku tūrisma tīklā,
kurš tiks koordinēts ar virtuālā tūrisma informācijas centra palīdzību.
Uz Eiropas integrācijas fona tiks veicināti starptautiskie sakari biznesa un sociālajā jomās, kas sekmēs Preiļu novada pievilcību ārzemju investoru acīs.
Visās minētajās un citās – nākotnes ekonomikas nozarēs tiks atbalstīta inovatīvā pieeja biznesa vadīšanai, kas tiks realizēta ar Biznesa koordinācijas un attīstības centra, NVO centra un citu iestāžu palīdzību.
Ļoti būtiska loma ir vietējo uzņēmumu koordinācijai un vienotībai, jaunu speciālistu atgriešanos Preiļu novadā pēc studijām augstskolās, lai sasniegtu kopējo mērķi – ekonomisko, ekoloģisko un sociālo labklājību Preiļu novadā.
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REZUMĒJUMS
Stiprais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vājais

Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis: Preiļi – Latga- •
les centrs;
•
Īpaši atbalstāmā reģiona statuss (Reģionālais •
fonds);
•
Transporta koridors: autoceļi: Līvāni – Rēzekne, •
Madona – Daugavpils;
•
Uzņēmējdarbībā: pietiekoši brīvs darbības •
lauks, neapsaimniekotas būves;
•
Lauksaimniecībā: pietiekoši resursi produkcijas •
ieguves un pārstrādes attīstībai;
•
Brīvi darbaspēka resursi;
•
Lēts darbaspēks;
•
Labs vispārējās izglītības sagatavošanas līme- •
nis;
•
Labas iestrādes informatīvo tehnoloģiju jomā un •
telefona sakari;
•
Labas iespējas tūrisma attīstībai: Preiļu parks;
Labas iespējas brīvā laika pavadīšanai – kultūras nams, sporta būves

Lielais attālums attiecībā pret centru – Rīgu;
Trūkumi Valsts reģionālās attīstības politikā;
Mazas iespējas MVU kreditēšanā;
Nediferencēta nodokļu politika;
Vāja sadarbība Latgales reģionā;
LRAA nepietiekoša aktivitāte;
Nav dzelzceļa satiksmes;
Slikta ceļu kvalitāte;
Iedzīvotāju pašiniciatīvas trūkums;
Nav uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas;
Nav vietējo uzņēmēju NVO;
Vāja sadarbība ar uzņēmējiem;
Zemais kultūras un inteliģences līmenis;
Zema darbaspēka kvalifikācija;
Spējīgāko speciālistu aizplūšana uz lielpilsētām;
Zema pirktspēja

Iespējas
•
•
1.
•
•
•
•
•

•

Riski

Izmantot Reģionālā fonda piedāvātās iespējas;
Izmantojot ES fondu līdzekļus, iespējams
realizēt dažādus projektus;
Izveidot Uzņēmējdarbības atbalsta un inovāciju
centru (UAIC);
Attīstīt tūrismu un ar to saistīto infrastruktūru;
Izklaides un sporta pasākumu attīstība;
Brīvi darba resursi;
Pieaugušo apmācība, tālmācība;
Veidot vietējo uzņēmēju NVO un iesaistīties
valsts līmeņa asociācijās

•
•
•
•
•
•
•

•

Pašvaldības spēja piedalīties lielās ES programmās ar savu līdzfinansējumu;
Iedzīvotāju, t.sk. speciālistu aizplūšana;
Pirktspējas pazemināšanās;
Izmaiņas banku darbībā un kredītu izsniegšanā;
Nepabeigtā administratīvi teritoriālā reforma un
izmaiņas valsts pārvaldes struktūrā;
Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās: sabiedrības novecošanās, zemā dzimstība;
Alkoholisms;
Cilvēku pesimisms, depresija

2.5.

TŪRISMS

Tūrisms ir kļuvis par vienu no dinamiskākajām biznesa nozarēm pasaulē un ir viens no globalizācijas laikmeta simboliem. “Tūrisms ir nozare, kas balstās uz cilvēku vēlmi ceļot. Vēlme ceļot piemīt katram,
un tūrisms ir nozare ar milzīgām izaugsmes iespējām” (A.E. Saviņaks, PTO ģenerālsekretārs (1990.1996.)). Tūrisma bizness ir nozīmīgs ne tikai lokālo darba vietu un infrastruktūras attīstības kontekstā, bet
arī līdzsvarotas valsts maksājumu bilances, potenciālo investoru piesaistes un reģiona attīstības kontekstā.
Nosacīti tūrismu var iedalīt divos pamatveidos: tradicionālais izziņas un ceļojumu tūrisms un atpūtas - izklaidējošais tūrisms. Preiļu novadā izziņas tūrisms saistāms ar Preiļu pilsētas un Aizkalnes tūrisma
objektiem, savukārt atpūtas tūrisms - ar privāto piedāvājumu ūdenstilpņu tuvumā.
Preiļu novada dome 2004. gada 27. aprīlī ir pieņēmusi „Preiļu novada tūrisma attīstības programmu”. (pielikums nr.1) Preiļu novadā un pašvaldībās, kuras varētu novadam pievienoties perspektīvā, ir
salīdzinoši daudz objektu, kurus var attiecināt uz izziņas un ceļojuma tūrismu, kā arī dabas resursi atpūtas
– izklaidējošā tūrisma izveidei. Novadā esošie tūrisma objekti detalizēti uzskaitīti Preiļu novada tūrisma
attīstības programmā”.
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Svarīgs ir publisko peldvietu jautājums novada teritorijā. Peldvietu iekārtošanu regulē LR MK
1998.gada 11.augusta noteikumu Nr. 300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”. Peldvietas labiekārtota vieta atpūtas zonā, kas paredzēta peldēšanai. Pludmale – ezera vai upes krasta teritorija
starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija. Šiem noteikumiem atbilstošu peldvietu Preiļu novadā nav. Preiļu novada dome ir izstrādājusi koncepciju peldvietas iekārtošanaiPreiļupes
dīķu sistēmā pie zirgu staļļa. Pastāv alternatīva peldvietas ierīkošanai Limankas vai Dovales ezeru krastos, veicot iepriekšēju saskaņošanu ar privātīpašniekiem.
Lai veicinātu tūrisma nozares attīstību Preiļu novadā, ir uzstādīti informatīvie stendi Preiļu pilsētā
un Aizkalnes pagastā (Reģionālā fonda atbalstītais un Preiļu novada domes līdzfinansētais projekts), izdoti informatīvie materiāli par Preiļu novadu (bukleti “Ielas Preiļos” (2001), “Pastaigā aicina Preiļu parks”
(1999), buklets 2 valodās par tūrisma apskates objektiem Preiļu novadā (2002)), informācija par tūrisma
iespējām Preiļu novadā ir iekļauti arī vairākos Preiļu rajona TIC sagatavotajos bukletos un informatīvajos
izdevumos. Preiļu novada dome 2005. gadā ir realizējusi PHARE projektu „Preiļu pils un parka rekonstrukcija darījumu centra izveidei”.
Preiļu novadā darbojas Preiļu rajona tūrisma informācijas centrs, kurš ir Preiļu rajona pakļautībā,
bet ar novadu veiksmīgi sadarbojas tūrisma informācijas apmaiņas jomā. Preiļu rajona TIC ir veicis arī
vairākas aptaujas:
Klientu pieprasījumu sadalījums pa tēmām (5 populārākās):
1. Naktsmītnes ar blakus esošiem ūdeņiem (vasarā), naktsmītnes ar iespēju slēpot un inventāra nomu
(ziemā).
2. Apskates objekti.
3. Aktīvā atpūta uz ūdens.
4. Pirtis.
5. Izklaides iespējas (kultūras pasākumi).
Novada apmeklētības statistika par 2004. gadu:
Preiļu rajona TIC (statistika uz 1. decembri – 2023 apmeklētāji
J.Raiņa memoriālais muzejs “ Jasmuiža “ – 4000 apmeklētāji
Polikarpa Čerņavska darbnīca- muzejs – 2000 apmeklētāji
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs – 5000 apmeklētāji
S.Geidas kokapstrādes darbnīca – 300 apmeklētāji
Viesnīca “Preiļi” – 3000 apmeklētāji
Tūrisms veicina arī daudzu citu nozaru attīstību. Arī mūsu sabiedrība un ekonomika nav izņēmums, jo Latvijas tūrisma nozare apkalpo daudzus vietējos un ārzemju tūristus un Latvijas iedzīvotāji ir
aktīvi ceļotāji. Tā kā tūristu vajadzības ir dažādas, tūrisms caurvij visu tautsaimniecību, tas rosina un aktivizē attīstības procesus arī tieši ar tūrismu nesaistītās nozarēs.
Šajā programmā tiks analizēta:
• tūrisma tiesiskā un institucionālā bāze,
• tūrisma produkts un infrastruktūra,
• tūrisma mārketings,
• tūrisma izglītība un pētniecība.
Nosacīti tūrismu var iedalīt divos pamatveidos: tradicionālais izziņas un ceļojumu tūrisms un atpūtas - izklaidējošais tūrisms. Preiļu novadā izziņas tūrisms saistāms ar Preiļu pilsētas un Aizkalnes tūrisma
objektiem, savukārt atpūtas tūrisms - ar privāto piedāvājumu ūdenstilpņu tuvumā.
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1.5.1. TŪRISMA PRODUKTS UN INFRASTRUKTŪRA
Šajā programmā ar infrastruktūru sapratīsim visus objektus, kas jelkādā veidā ir saistāmi ar tūrismu.
MUZEJI
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Muzejs dibināts 1985. gadā un atrodas Preiļu muižas kompleksa vārtsarga namiņā, kas ir 18.–19.
gs. arhitektūras piemineklis, un Preiļu novada Kultūras centrā. Muzeja krājumā ir 15 000 vienību. Tā kolekcijās ir arheoloģiskie materiāli, novada attīstību raksturojoši dokumenti, fotogrāfijas, vērtīgas grāmatas,
tekstilijas kā arī – Preiļu novada un Latgales mākslinieku darbi. Muzejā ir bagāta keramikas priekšmetu
kolekcija. Etnogrāfiskie priekšmeti apskatāmi atklātajā kolekciju krātuvē.
Raiņa memoriālais muzejs “Jasmuiža”
Muzejs atrodas Latgales viducī, gleznainā vietā pie Jašas upītes krastiem. Izcilā latviešu dzejnieka Raiņa "jaunu dienu zeme", kur vairāk kā pirms simts gadiem viņš pavadījis savus skolas un studiju
brīvlaikus. Muzejā vēstīts par topošā dzejnieka personības veidošanos, viņa attiecībām ar ģimeni, par viņa
devumu Latgales novada folkloras krāšanā. Izstādes par tautas mākslu, latgaļu literatūru, rakstniekiem,
māksliniekiem kuru saknes ir Latgalē. Bagātīgā keramikas izstāde aptver visus Latgales senos podniecības centrus. Iespēja iegādāties keramikas suvenīrus. Līdzās atrodas senais muižas parks un brīvdabas
teātris (300 vietas). Muzejā ir apskatāms Latgales keramiķa A. Paulāna darbnīca un keramikas apdedzināšanas ceplis.
P. Čerņavska darbnīca - muzejs
Keramikas ekspozīcijas apskate. Iespēja pašiem izmēģināt roku podu virpošanā. Izstrādājumus
iespējams iegādāties.
S.Geidas kokapstrādes darbnīca un izstāde “Sapņu namiņš”
Virpotie koka izstrādājumi- svečturi, cibas, mājsaimniecības priekšmeti, kurus iespējams iegādāties. Interesentiem - dzērveņu audzēšanas tehnoloģijas izklāsts un lauka apskate.

KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI
Preiļu parks, pils ar muižas kompleksu
Viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā. Īpaša vieta Preiļu vēsturē ir dižciltīgajai grāfu
Borhu dzimtai. Borhi saimniekoja Preiļos aptuveni 500 gadu. Preiļu ilggadējie īpašnieki grāfu Borhu dzimta
atstāja pilsētai mantojumā vizītkarti- Preiļu muižas apbūves kompleksu (vārtsarga namiņš, 1817. gadā
celtā kapela, zirgu stallis, pils, kungu paradīze - “ Ādama un Ievas sala “, “ Mīlestības kalniņš “.
Preiļu Romas katoļu baznīca
Viens no skaistākajiem arhitektūras pieminekļiem pilsētā. Atļauja šī katoļu dievnama celtniecībai
saņemta 1878. gadā no Vitebskas gubernatora. Baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un
tajā atrodas 6 valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Apskatāmas tādas gleznas kā “Dievmāte altārī“, “Svētā
Antona“ glezna. Virs lielā altāra atrodas sudraba votīvplāksne “Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana”
– 1842. gads. Ievērības cienīgs ir arī krucifikss –18. gs. Tāpat arī ciborija kauss – 19. gs. Baznīcas dārzā
apskatāma Latgales Mātes statuja (tēlnieks B.Buls), bet ārpus dārza piemineklis politiski represētajiem
(tēlniece V.Dzintare).
Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams
Vecākais vecticībnieku lūgšanu nams ar 200 gadus senām ikonām, lustrām un zvanu. Lūgšanu
nams būvēts Sv. Nikolajam par godu Dievmātes bezvainīgajai ieņemšanai. Šī nama draudze agrāk bija
slavena visā Baltijā ar kvalitatīviem dziedājumiem un to izpildītājiem.
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Preiļu vecticībnieku draudzes baznīca
Visjaunākā baznīca novadā. Iesvētīta 1996. gadā.
Jasmuižas pareizticīgo baznīca
1904. gada kultūrvēsturiskais objekts. Baznīcā apskatāmi 6 mākslas pieminekļi.
Jasmuižas katoļu baznīca
Arhitektūras piemineklis – 1815. gads. Baznīcā atrodas 6 mākslas pieminekļi.
Aizkalnes dižkoku taka
Aizkalnes un Pelēču pagastos Jašas upes krastā atrodas valsts nozīmes dižkoki – ozoli. 2001.
gadā tika izstrādāts projekts “Taka – aizsargājamie dižkoki Aizkalnes pagastā”. Taka atrodas stāvā un
gleznainā Jašas upes krastā. Tā ir ~1500 m gara. Laiks, kas nepieciešams, lai iepazītos ar taku ir aptuveni 1 stunda. Takas sākumpunkts ir arī tās beigu punkts, jo nonākot pie pēdējā dižkoka, pa to pašu taku ir
jāatgriežas sākumpunktā.
EKSPOZĪCIJAS
Podnieku skolas keramikas izstāde “Jasmuižā” Aizkalne
Foto izstāde “Latgale fotogrāfijās”, apskatāma Igora Pliča foto centrā
Ekspozīcija “Preiļi gadsimtu spoguļos”, apskatāma Preiļu kultūras nama ekspozīciju zālē
CITI OBJEKTI
Siera skulptūras
Anspoku muižas medību pils drupas
Būtu pieskaitāma pie arheoloģijas pieminekļiem (19.gs. vidus), pašlaik diemžēl tur var redzēt tikai pilsdrupas.
Anspoku un Plivdu pilskalni
NAKTSMĪTNES
Viesnīca “Preiļi”
Viesnīca var pieņemt 32 viesus. Viesnīcā ir 8 vienvietīgi numuri, 8 divvietīgi numuri un viens kopējs numurs ar 8 gultas vietām.
Preiļu Valsts ģimnāzija
Vasaras periodā iespējams izmitināt līdz 80 viesiem, numuri pārsvarā trīsvietīgi un četrvietīgi.
Viesu nams “Pie Pliča”, pēc iepriekšējās pieteikšanās.
KONFERENČU UN SEMINĀRU TELPAS
Preiļu novada Kultūras centrs
Pieejama lielā zāle, konferenču zāle u.c. telpas.
Preiļu Valsts ģimnāzija
Pieejama aktu zāle (vietu skaits 100), auditorijas, modernākā prezentāciju tehnika.
Preiļu NVO atbalsta centrs
Pieejamas telpas darbam nelielās grupās.
Preiļu rajona padome
Pieejama zāle (vietu skaits 50).
SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA
Restorāni, ēdnīcas (lielākām tūristu grupām):
Preiļu arodvidusskolas ēdnīca (ir iespēja pasūtīt galdus saviesīgiem vakariem u.c. pasākumiem);
“Preiļupe” restorāns;
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Kafejnīcas, bāri:
“Preiļupe”, restorāns – Preiļi, Kooperatīva 1a, tālr. 53 23387
“Zīle”, kafejnīca - Preiļi, Brīvības 68, tālr. 53 21465
“Preilene”, bistro - Preiļi, Rēzeknes iela, tālr. 6437439
“Fiesta”, kafejnīca - Preiļi, Tirgus laukums 13
“Pie Pliča”, viesu nams - Preiļi, Raiņa bulv. 9, tālr. 9121689, 53 07077
“Vilku krogs”, bārs – Preiļi, Liepājas...
“Kronis”, kafejnīca, bārs – Preiļi, Brīvības 4, tālr. 53 21190
“Centrs”, kafejnīca, bārs – Preiļi, Tirgus teritorijā
“Hipokrāts”, kafejnīca – Preiļi, Raiņa bulv.13, tālr. 53
SPORTA PASĀKUMU RĪKOŠANAS VIETAS
Sporta klubs “Cerība” - stadions, sporta zāle, tenisa korts
Preiļu 1. pamatskola - sporta zāle, sporta spēļu laukumi ar sintētisko segumu
Preiļu 2. vidusskola - āra basketbola laukumi, vieglatlētikas manēža, trenažieru zāle
Preiļu Valsts ģimnāzija - sporta zāle
Atklātie volejbola laukumi
IZKLAIDES IESPĒJAS
Kinoteātris „Ezerzeme” – regulāri kinoseansi
Preiļu novada Kultūras centrs – kultūras pasākumi saskaņā ar kalendāro plānu
Līču KN - kultūras pasākumi saskaņā ar kalendāro plānu
Aizkalnes TN - kultūras pasākumi saskaņā ar kalendāro plānu
PELDVIETAS
Peldvietu iekārtošanu regulē LR MK 1998.gada 11.augusta noteikumi Nr. 300 “Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”. Peldvieta – labiekārtota vieta atpūtas zonā, kas paredzēta peldēšanai.
Pludmale – ezera vai upes krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija. Šiem noteikumiem atbilstošu peldvietu Preiļu novadā nav.
Preiļu novada dome ir izstrādājusi koncepciju peldvietas iekārtošanai Preiļupes dīķu sistēmā pie
zirgu staļļa. Lai nodrošinātu peldvietas atbilstību MK noteikumu Nr. 300 no 1998.11.08. punktos 7., 9., 10.
un 11. minētajām prasībām, pašvaldības peldvietu projekts jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, bet, lai nodrošinātu peldvietas atbilstību šo noteikumu 12., 13. (par peldvietas peldēšanās sektora pamatni), 15., 16., 17., 18. un 20.punktā minētajām
prasībām, peldvietas projekts jāsaskaņo ar VA SVA Rēzeknes filiāli.
Pastāv alternatīva peldvietas ierīkošanai Limankas vai Dovales ezeru krastos, veicot iepriekšēju
saskaņošanu ar privātīpašniekiem.

1.5.2. TŪRISMA MĀRKETINGS
•
•
•
•

Ir paveikt daudzi pasākumi Preiļu novadā, lai veicinātu tūrisma nozares attīstību:
Uzstādīti informatīvie stendi Preiļu pilsētā un Aizkalnes pagastā (Reģionālā fonda atbalstītais un
Preiļu novada domes līdzfinansētais projekts)
Izdoti informatīvie materiāli par Preiļu novadu (bukleti “Ielas Preiļos” 2001. g., “Pastaigā aicina
Preiļu parks” 1999. g., buklets 2 valodās par tūrisma apskates objektiem Preiļu novadā 2002. g.),
2004.gadā buklets 3 valodās „Preiļu novads”, 2005.gadā „”Dosimies pastaigā pa Preiļu parku”;
Preiļu novada tūrisma apskates objekti un informācija par tūrisma iespējām Preiļu novadā ir iekļauti arī daudzos Preiļu rajona TIC sagatavotajos bukletos un informatīvajos izdevumos.
2005.gadā Phare 2002 projekta ietvaros izdots 5 valodās „Preiļus pils un parka mārketinga un investīciju plāns”.
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1.5.3. TŪRISMA IZGLĪTĪBA UN PĒTNIECĪBA
Preiļu novadā darbojas Preiļu rajona tūrisma informācijas centrs, kurš ir Preiļu rajona pakļautībā,
bet ar novadu veiksmīgi sadarbojas tūrisma informācijas apmaiņas jomā. Preiļu rajona TIC ir veicis arī
vairākas aptaujas:
Klientu pieprasījumu sadalījums pa tēmām ( 5 populārākās):
1. Naktsmītnes ar blakus esošiem ūdeņiem (vasarā), naktsmītnes ar iespēju slēpot un inventāra nomu
(ziemā).
2. Apskates objekti
3. Aktīvā atpūta uz ūdens.
4. Pirtis.
5. Izklaides iespējas (kultūras pasākumi).
Novada apmeklētības statistika par 2002. gadu:
Preiļu rajona TIC (statistika uz 1. decembri – 2023 apmeklētāji
J.Raiņa memoriālais muzejs “ Jasmuiža “ – 4000 apmeklētāji
Polikarpa Čerņavska darbnīca- muzejs – 2000 apmeklētāji
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs – 5000 apmeklētāji
S.Geidas kokapstrādes darbnīca – 300 apmeklētāji
Viesnīca “Preiļi” – 3000 apmeklētāji

REZUMĒJUMS
Vājais

Stiprais
•
•

•

Novadā ir vairāki potenciāli “spēcīgi” tūrisma
objekti – Preiļu parka komplekss, Aizkalne, P.
Čerņavska muzejs
Ir salīdzinoši laba infrastruktūra (valsts autoceļi, internets)
Tūrisma objekti ir kompakti izvietoti

•
•
•
•
•

•

Ceļa informācijas zīmju un norāžu trūkums
Kvalitatīvu un modernu tūrisma infrastruktūras
objektu nepietiekamība
Nav valsts mērogā atpazīstamu izklaides pasākumu
Publiskas peldvietas trūkums
Nav kaut kā unikāla (ja neskaita siera skulptūras)
Privāto potenciālo atpūtas objektu izkaisītība
un zemā servisa kvalitāte

Riski

Iespējas
•

Izveidot tūrisma objektus, kas varētu piesaistīt
tūrisma grupas visas dienas garumā, piedāvājot pilnu servisu (ēdināšana, izklaide, atpūta),
izmantojot ES fondu līdzekļus

•

•

Var neizdoties piesaistīt ES finanšu līdzekļus
eventuālo novada domes projektu īstenošanai
Privāto atpūtas vietu īpašnieku mazā izaugsmes kapacitāte

Uzdevumi līdz 2015. gadam:
1. Izveidot Preiļu novadu kā Latgales mēroga tūrisma objektu, kurā potenciālie tūristi (tūristu grupas) izmantojot visu Preiļu novadā iespējamo vietējo uzņēmēju piedāvāto pakalpojumu (kultūrvēsturiskā
izglītošanās, ēdināšana, nakšņošana, izklaide) klāstu, pavadītu Preiļu novadā vismaz vienu diennakti.
2. Izstrādāt un realizēt trīs kompleksus projektus: Preiļu pils un parka kompleksa renovāciju, Aizkalnes un privātā tūrisma attīstības programmu.
3. Veidot novadā mākslinieciskus un estētisku vidi , sadarbībā ar māksliniekiem.
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2.6. SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI
Sabiedriskie pakalpojumi ir uzņēmējdarbība sekojošās nozarēs: enerģētika, izņemot siltumapgādi,
kur ražošanās procesā netiek izstrādāta elektroenerģija; telekomunikācijas; pasts; dzelzceļa transports –
šīs nozares regulē valsts. Pašvaldības, izpildot vienu no pašvaldību likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām – komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, savā teritorijā regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā uzņēmējdarbību šādās nozarēs: sadzīves atkritumu apsaimniekošana; ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija.
Kopš 2002.gada 1. jūlija Preiļos pašvaldības uzņēmumu vietā darbojas jauns komunālo
pakalpojumu uzņēmums - SIA “Preiļu saimnieks”, kas izveidots kā komercsabiedrība ar 100% pašvaldības
pamatkapitālu un kuru vada valde piecu cilvēku sastāvā. Tas sastāv no trim nodaļām, kurām pakļautas
mazākas struktūrvienības. Uz PU Atvars un domes siltumapgādes nodaļas bāzes ir izveidota siltuma un
ūdens apgādes nodaļa, PU Saimnieks pārveidots par komunālo nodaļu, un izveidota finansu nodaļa, kurā
ietilpst uzņēmuma grāmatvedība un namu pārvalde.
Uzņēmuma galvenais uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem un pārējiem patērētājiem savam profilam
atbilstošus pakalpojumus.

1.2.6. SADZĪVES ATKRITUMI
Nemitīgi veidojošies un gadu gaitā uzkrātie atkritumi rada piesārņošanas risku, kura apmērus bieži vien pat grūti prognozēt, precīzas informācijas trūkuma dēļ. Uzkrāto atkritumu neitralizēšana ir atbildīgo
institūciju specifiska darbības joma, tomēr šobrīd atkritumu bīstamības samazināšanā, sabiedrības loma ir
nepārvērtējama.
Straujais atkritumu pieaugums ir viena no lielākajām vides aizsardzības un saimnieciskajām problēmām. Paaugstinoties dzīves līmenim, atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju palielinās.
Katra fiziska un juridiska persona ir atkritumu ražotājs un ir atbildīga par to aprūpi. Atkritumu ražotāji, kuri nepakļaujas likumdošanai un pašvaldību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tiek administratīvi sodīti.

1.6.1.1. ATKRITUMU SAIMNIECĪBA
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā veic SIA “Preiļu saimnieks”. Gadā vidēji tiek
3
savākti 9000 m sadzīves atkritumu un nogādāti Preiļu pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuvē “Preiļi”.
Uzņēmumam ir nepieciešamais transports atkritumu savākšanai un transportēšanai – 2 specializēti automobiļi “Mersedes” un specializētais automobilis GAZ-53. Vietās, kur nav izlikti konteineri, sadzīves atkritumus savāc divi specializēti atkritumu savācējautomobiļi GAZ-53. Taču tas ir novecojis un neatbilst mūsdienu prasībām.
Preiļu pilsētas izgāztuve izveidojusies stihiski apmēram 1967. gadā purvainā apvidū apmēram 4
ha platībā. Izgāztuve atrodas pilsētas teritorijā, attālums no tuvākās dzīvojamās ēkas apmēram 500 m.
Izgāztuvē ir sarga mājiņa ar krāsns apkuri, inženierkomunikāciju pieslēgumu nav. Preiļu pilsētas izgāztuvē
atkritumu izlīdzināšana, sablīvēšana notiek ar buldozeru – DZ-566. Izgāztuvē strādā 2 sargi un buldozerists.
Izgāztuve sadalīta 5 sektoros. Pašlaik atkritumi tiek bērti 3 un 4 sektorā. 1 un 5 sektors apbērts ar
grants slāni. Izgāztuves izmantošana tiek kontrolēta – atkritumu pieņemšanas laiks no plkst. 6-20.
SAI “Preiļi” apglabāti 160478 kubikmetru sadzīves atkritumu, 2001. gadā apglabāto atkritumu
daudzums 7998 kubikmetri.
Preiļu novadā atkritumu savākšanai pārsvarā tiek izmantota konteineru sistēma. Dzīvojamos masīvos konteineri tiek izvesti 5 dienas nedēļā, no firmām un uzņēmumiem konteineru izvešanas biežums –
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Arī Preiļu novada pagastos ir uzstādīti konteineri. Bez tam SIA “Preiļu saimnieks” veic atkritumu
savākšanu un apglabāšanu SAI “Preiļi” no Pelēču, Rušonas, Saunas un Sutru pagastiem.
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Uzdevumi līdz 2015.gadam:
•
•
•
•
•
•
•
•

Veikt pasākumus, lai samazinātu jebkura veida sadzīves atkritumu rašanos to rašanos to izcelsmes vietās, radot higiēniski un ekoloģiski drošu vidi Preiļu novadā;
Realizēt dalīto atkritumu vākšanu un šķirošanu;
Izbūvēt otrreizējo izejvielu šķirošanas punktu;
Uzstādīt papildus konteinerus atkritumu dalītai vākšanai to rašanās vietās;
Iegādāties modernas tehnoloģiskās iekārtas savākto izejmateriālu pirmapstrādei;
Izbūvēt organisko atkritumu kompostēšanas laukumu;
Uzsākt lielgabarīta atkritumu pieņemšanu;
Veikt izgāztuves „Preiļi”rekultivāciju atbilstoši ekoloģiskām prasībām.

1.6.2. TRANSPORTA ZONAS
Satiksmes ceļiem un ar to saistītiem attīstības procesiem izsens bija liela nozīme novada saimnieciskā attīstības vēsturē un viens no novada ekonomikas dzinējspēkiem, kas nodrošināja un turpina
nodrošināt saimnieciskās izaugsmes iespējas un potenciālu. Satiksmes ceļu tīkla izvietojums kopumā attiecībā pret Preiļu pilsētas novietojumu nav bijis labvēlīgs, kas ietekmē tās attīstības potenciālu. Aptuveni
30. gadu vidū un beigās Preiļos ar pārējiem potenciāliem novada centriem – Līvāniem un Aglonu saista
autotransports, tādējādi izveidojas nozīmīgākais Preiļu novada ceļš – Līvāni – Aglona.
Līdz Preiļiem neiet dzelzceļa līnija, tāpēc samērā labi ir izveidojusies autoceļu struktūra. Pilsēta ar
1. šķiras autoceļiem savienota ar Līvāniem (36 km), Daugavpili (54 km), Viļāniem (36 km) un Madonu (90
km) un Aglonas dzelzceļa staciju (20 km). Pilsētu 2,7 km garumā šķērso ceļš Viļāni – Preiļi – Špoģi, 3,5
km garumā ceļš Krāslava – Preiļi – Madona un 0,5 km garumā ceļš Preiļi – Līvāni. Visintensīvākā kustība
ir uz maģistrālēm Preiļi – Līvāni un Preiļi – Aglona.
Preiļu pilsētā, pieaugot privāto transporta līdzekļu skaitam, palielinās transporta kustība un slodze,
kuras rezultātā straujāk tiek bojāts esošais ielu un piebraucamo ceļu segums.
Lielu atslodzi transporta kustībai caur pilsētu dod ZA izbūvētais apvedceļš, kurš kalpo galvenokārt
visu tranzītkravu, kā arī citas smagās tehnikas kustībai.
Autoceļi Preiļus saista ar Rīgu, Daugavpili, Rēzekni, Krāslavu, Balviem, Jēkabpili, Madonu, Dagdu, Varakļāniem, un Viļāniem un citām pilsētām. Preiļi atrodas 206 km no Rīgas, 67 km no Rēzeknes un
58 km no Daugavpils.
Preiļu novadā ceļu tīkla blīvums ir pietiekoši liels. Arvien pieaug transporta plūsma cauri Preiļu
pilsētai, tāpēc nepieciešams domāt par jauna apvedceļa izbūvi, kas savienotu I šķiras ceļus Preiļi – Rīga
un Preiļi – Daugavpils un novirzītu tranzīta plūsma cauri pilsētas centram, kas nodrošinātu satiksmes drošību Preiļu novada teritorijā.
Preiļu novadu šķērso trīs valsts I šķiras autoceļi:
P 58 Viļāni – Preiļi – Špoģi
P 62 Krāslava – Preiļi – Madona
P 63 Līvāni – Preiļi
Kopgarums Preiļu novada teritorijā – 41 km
Septiņi valsts II šķiras autoceļi:
V 24 741 Preiļu apvedceļš
V 24(6) 742 Preiļi – Gailīši – Krāce
V 24 748 Pelēči – Aizkalne – Korsikova
V 24 749 Aglonas stacija – Aizkalne – Babri
V 24 750 Stolderi – Upmala
V 24 751 Upmala – Ančkini – Pieniņi – Kauša
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V 24 752 Preiļi – Raunieši – Rožupe
Kopgarums novada teritorijā - 37 km
Preiļu pilsētas ielu kopgarums ir 32,1 km.
Pagastu ceļu kopgarums - Preiļu pagastā – 61 km, Aizkalnes pagastā – 34 km
Automobiļu kustības intensitāte pieaug, jo palielinās automašīnu skaits, un tās tiek izmantotas intensīvāk. Vislielākā satiksmes intensitāte pēc 2000. gada datiem ir virzienā Preiļi – Špoģi - 1154 transportlīdzekļi diennaktī, Preiļi – Līvāni – 1077, Preiļi – Aglona –951.
Pamatojoties uz LR likumu “Par autoceļiem” un “Valsts ceļu aizsardzības noteikumiem” LAD Preiļu rajona nodaļa noteikusi sekojošas minimālās ceļu zemes nodalījuma aizsargjoslas valsts autoceļiem:
15. tabula

Autoceļa nosaukums

Minimālā ceļa
zemes nodalījuma josla
(m)

Aizsargjosla
no ceļa ass
(m)

Minimālā apbūves līnija
no ceļa ass
(m)

Viļāni-Preiļi-Špoģi
Krāslava-Preiļi-Madona
Līvāni-Preiļi
Preiļu apvedceļš
Preiļi-Gailīši-Krāces stacija
Pelēči-Aizkalne-Korsikova
Aglonas-stacija-Aizkalne-Babri
Stolderi-Upmala
Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša līdz 15.4km
Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša
Preiļi-Raunieši-Rožupe
Pievedceļš “Kankuļu karjeram”

27
22
27
27
19
19
19
19
22
19
19
19

60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Atkāpes no minētajiem noteikumiem jārisina kopīgi ar LAD Preiļu nodaļu.
Veicot Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot sekojošus nosacījumus:
• Preiļu pilsētā krustojumu zonā neveikt jaunu apbūvi;
• Projektējamās stāvvietās paredzēt vietas invalīdiem;
• Paredzēt helikoptera nolaišanās laukuma izbūvi Preiļu tuvumā;
• Rezervēt veloceliņa trasi caur Preiļiem, iekļaujoties kopējā velotūrisma maršrutā pa Latgali vai
Latviju.
Servisa objektu būvprojektēšana un būvniecība gar autoceļiem (ielām) saskaņojama ar Latvijas
Autoceļu direkciju
Ceļu uzturēšanas darbi un nepieciešamie uzlabojumi ir sadalāmi :
1. ikdienas darbi paredz ziemā sniega tīrīšanu un sāls kaisīšanu; vasarā virsmas izlīdzināšanu greiderējot, krūmu izciršanu un atvadgrāvju tīrīšanu, ceļa zīmju uzstādīšanu;
2. periodiskā uzturēšana paredz šādus remontdarbu : seguma virsmas apstrādi, nodilumkārtas atjaunošanu, 1.un vai 2 kārtu seguma uzlikšanu;
3. būvniecība un rekonstrukcija paredz jaunu ceļa izbūvi un esošo ceļu rekonstrukciju.
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1.6.3. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI
Sabiedriskais autotransports ir viena no galvenajām alternatīvām pasažieru pārvadājumos, kuru
izmanto Preiļu novada iedzīvotāji. Galvenais pasažieru pārvadātājs ir Jēkabpils autobusu parka Preiļu
filiāle, kurā ir 34 autobusi ar kopējo vietu skaitu 1026, plānots palielināt līdz 1249.
Kā negatīvais faktors ir jāmin tas, ka rajona iekšējos pārvadājumos ik gadus samazinās pasažieru
skaits. Izmainījies ir pasažieru brauciena mērķis, līdz 90 – jiem gadiem tas tika izmantots, lai nokļūtu līdz :
• darba vietai,
• veselības aprūpes iestādei,
• mazumtirdzniecības un citu pakalpojumu vietām.
Iedzīvotāju skaita lejupslīde, bezdarbs, veselības aprūpes izmaksas, autoveikali, privātā autotransporta esamība, kā arī zemais autobusu ātrums ir samazinājis sabiedriskā autotransporta izmantojamību.
Pašreizējā situācijā tam būtiska nozīme ir skolēnu pārvadājumos. Uzlabojusies ir autobusu transports un kustība uz Rīgu. Reisu organizācijā tiek domāts par autobusu maršrutu laiku savstarpējo pieskaņošanu, kā arī savlaicīgu pasažieru aizvešanu līdz Līvānu dzelzceļa stacijai.
Virziens PREIĻI – DAUGAVPILS – PREIĻI
Šajā virzienā ir visintensīvākais pasažieru apgrozījuma. Daļēji tas skaidrojams ar tradicionālo pasažieru plūsmu uz Daugavpili kā saimniecisko, dažādu pakalpojumu un mācību centru.
Virziens PREIĻI – LĪVĀNI – JĒKABPILS – RĪGA – PREIĻI.
Vērtējot maršrutus kopumā pasažieru plūsma virzienā uz Preiļiem ir nedaudz lielāka nekā no Preiļiem, vidēji par 475 pasažieriem gadā, izņemot maršrutus Jēkabpils – Preiļi un Līvāni – Rīga maršruts, kur
ir vērojams pretējais.
Attīstības virzieni :
Veikt rajona (un iespējams reģiona) pasažieru pārvadājumu attīstības izpēti,
Izstrādāt pasažieru pārvadājumu modeli,
Turpmāk īstenot (pamatojoties uz esošo likumdošanu un Preiļu rajona padomes nolikumu sadarbībā ar Jēkabpils autobusu parku, izmantojot valsts piešķirto mērķdotāciju) :
3.1. Pārvadājumu tīkla paplašināšanu, pārvērtējot esošos autobusu maršrutus,
3.2. Nomainīt un atjaunot veco, nolietoto autobusu parka tehniku,
Izveidot datu bāzi par vietējiem, reģionālajiem un pasažieru tranzīta pārvadājumiem.

1.6.4. ŪDENS ŅEMŠANAS UN NOTEKŪDEŅU NOVADĪŠANAS VIETAS
Preiļu novadā iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni apgādā: Preiļos - SIA “Preiļu saimnieks” un a/s “Preiļu siers”, Aizkalnes ciematā – Aizkalnes pagasta centrs, Līču ciematā – Preiļu pagasta centrs. SIA “Preiļu
saimnieks” pakalpojumus izmanto 7332, vai 83% pilsētas iedzīvotāju. Aizkalnes ciematā pie centralizētās
ūdensapgādes pieslēgti 100 iedzīvotāju, c. Līči 130.
Plānots c. Līči un Aizkalne komunālo pakalpojumu veikšanu uzticēt SIA “Preiļu saimnieks”, kas ir
pastāvīga saimnieciska organizācija ar savu bilanci.
Preiļu pilsētā atrodas 3 ūdens ņemšanas vietas, divas apkalpo SIA “Preiļu saimnieks”, viena pieder a/s. “Preiļu siers”:
• centrālā ūdens ņemšanas vieta atrodas uz pilsētas ziemeļu robežas, kur izvietotas 8 dziļurbuma
akas, atdzelžošanas stacija 1600m3 /dnn, ūdens tornis 36 augsts ar rezervuāru 100m3, teritorijai
ir sanitārā zona;
• otra ūdens ņemšanas vieta atrodas pilsētas dienvidu daļā, kur ir 4 dziļurbuma akas, 30 m augsts
ūdenstornis ar rezervuāru 50 m3;
• trešā ūdens ņemšanas vieta pieder a.s. “Preiļu siers”, kur atrodas 6 dziļurbuma akas, 36 m augsts
ūdens tornis ar rezervuāru 100m3, un atdzelžošanas stacija.
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•

Viena SIA “Preiļu saimnieks” dziļurbuma aka atrodas pilsētas centrālajā daļā un tai nav sanitārās
zonas.

Apkalpojamo tīklu garums – 20,9 kilometru. Lielākoties ūdensvadi ir čuguna, bet sastopami arī asbestcementa, polietilēna un metāla. Pilsētā tiek izmantoti 29 ielu brīvkrāni.
Aizkalnes un Līču ciematos ūdensapgāde tiek veikta no viena artēziskā urbuma, kam pieslēgti
vairāki desmiti lietotāju, kuri izvietoti vairākās daudzdzīvokļu mājās.
Preiļu pilsētā ir trīs kanalizācijas tīklu sistēmas. Notekūdeņi no pilsētas centrālās daļas tiek nova3
dīti uz jaunajām pilsētas bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kuru jauda ir 1300 m /dnn. Daļa pilsētas notekūdeņu tiek novadīti uz A/S Preiļu siers bioloģiskajām iekārtām. SCO dzīvojamā masīva notekūdeņi tiek
novadīti uz attīrīšanas iekārtām 3 x BIO –100. Pilsētā tiek apkalpoti 9,6 km kanalizācijas tīklu, četras notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas. Individuālos notekūdeņus savāc SIA “Preiļu saimnieks” un izved uz A/S
“Preiļu siers” NAI.
Centralizētā kanalizācijas sistēma un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO - 100 darbojas Aizkalnes un Līču ciematos, 2004./2005.gados tām veikti nepieciešamie renovācijas darbi.
Kohēzijas fonda 1.kārtas ietvaros Preiļu pilsētā 2005. gadā ir uzsākta atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcijas projektēšana, 2006.gadā jāuzsāk projekta realizācija. 2006.gadā tiks nomainītas un izbūvētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, veikt jaunu patērētāju pieslēgšana individuālo māju sektorā,
veikta notekūdeņu attīrīšanas stacijas rekonstrukcija likvidējot Celtnieku ielas dzīvojamā masīva attīrīšanas iekārtas. Projektā paredzētie ieguldījumi 2 400 000 Ls.
17. tabula
Preiļu pašvaldība, plānotais vidējais ūdens patēriņš (m3/d)
Komponents
Iedzīvotāji
Pārējie patēr.
UFW
Kopā

2000
859
50
323
1,232

2005
873
53
297
1,223

2010
866
55
272
1,193

2015
1010
58
246
1,314

2020
1164
60
220
1,444

Šie skaitļi uzrāda ūdens patēriņa kritumu līdz 2010. gadam, kas rodas sakarā ar ūdens patēriņa
mājsaimniecību vajadzībām samazināšanos. Šī samazināšanās radās līdz ar ūdens skaitītāju uzstādīšanas programmas mājsaimniecībās ieviešanas. Pašvaldība ir paredzējusi uzstādīt ūdens skaitītājus 80%
mājsaimniecību līdz 2005. gadam.
Paredzamās kanalizācijas notekūdeņu plūsmas visām trijām NAI ir parādītas tabulā.
18. tabula
Preiļu pašvaldība, paredzamās notekūdeņu plūsmas (m3/d)
Komponents
Iedzīvotāji
Rūpnieciskie,
komerciālie un
sabiedriskie
Infiltrācija
Kopā

2000
734

2005
758

2010
797

945

2015

2020
1105

848

848

848

848

848

440
2022

405
2011

370
2015

335
2128

300
2253

Līdzīgi paredzamajam ūdens patēriņam, iepriekšējā tabula uzrāda, ka notekūdeņu produkcija tāpat samazināsies ūdens skaitītāju uzstādīšanas programmas rezultātā. Tomēr būs arī pakāpenisks pieaugums, tā kā kanalizācijas sistēma ir paplašināta un ūdens patēriņš uz vienu cilvēku palielinās atkal.
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1.6.5. ŪDENS ATTĪRĪŠANAS BŪVES
Preiļu novadā artēziskie ūdeņi ir mikrobioloģiski un ķīmiski tīri. Galvenā problēma ir augstais
dzelzs saturs gruntsūdeņos. Esošā apstrāde dzelzs atdalīšanai ir neefektīva un dzelzs nogulšņu nosēšanās rezultātā ir aizaugušas ūdensapgādes caurules. Rezultāts ir tāds, ka, lai gan attīrītajā ūdeni, tam izejot no atdzelžošanas stacijas, dzelzs koncentrācija ir 0.1–0.2 mg/l, pēc laika, ūdenim sasniedzot patērētāju krānus, šis skaitlis pieaug līdz 0.4 – 0.7 mg/l. Dzeramais ūdens ir ar zemu fluora saturu. Notekūdeņu
apstrādē ir šādi posmi – mehāniskā attīrīšana, bioloģiskā attīrīšana. Pielietotā tehnoloģija paredz pilnu
bioloģisko apstrādi ar izplūdi Preiļupē
Preiļu pilsētā darbojas trīs atdzelžošanas stacijas. Tā kā tām ir liels fiziskā nolietojuma procents,
nepieciešams veikt jaunas atdzelžošanas stacijas izbūvi, ko paredz Kohēzijas fonda projekta ietvaros firmas “Halcrow” veiktais izpētes projekts. Celtniecības finansēšana paredzēta no Kohēzijas fonda 1.kārtas
līdzekļiem. 2004. un 2005.gadā ir izbūvētas ūdens attīrīšanas ierūcies Aizkalnes un Līču ciematos.
18. tabula
Ūdens attīrīšanas būves
Iekārta (nosaukums, tips,
marka)
Centrālā atdzelžošanas
stacija
Filtrs FOV 2,6-6 (2 gab.)
Atdzelžošanas stacija
Lauktehnikas mikrorajonā
Filtrs FOV 1,0-6 (4 gab.)
a.s. ”Preiļu siers” atdzelžošanas stacija
FOV-1,5-0,6 (5 gab,)

Ekspluatācijā
nodošanas
gads

Projektētā ražība (m3/d)

Faktiskā ražība
(m3/d)

Fiziskais nolietojums (%)

1974

1600

1044

55

1989

615

410

25

1972

2750

1160

80

Uzdevumi līdz 2015.gadam:
1.
Realizēt ūdenssaimniecības un kanalizācijas rekonstrukcijas darbus Preiļu pilsētā Kohēzijas fonda ietvaros, lai nodrošinātu ūdensvada un kanalizācijas pieejamību katrā
Preiļu pilsētas dzīvojamajā mājā;
2.
Renovēt Aizkalnes un Līču ūdensvada un kanalizācijas sistēmas.
.

1.6.6. SILTUMAPGĀDE UN KARSTĀ ŪDENS APGĀDE
Preiļos centralizēto siltumapgādi nodrošina četras SIA “Preiļu saimnieks” katlumājas un viena A/S
“Preiļu siers” katlumāja. SIA “Preiļu saimnieks” piegādā siltumenerģiju 84% no visiem pilsētas patērētājiem, pārējos patērētājus apkalpo A/S “Preiļu siers”. Izņēmums ir P/U “Preiļu slimnīca”, kura siltuma ražošanai izmanto savu katlu māju.
Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas un piegādes izmaksas, pašreiz tiek realizēta VIP programma, sadalīta desmit kārtās, kas paredz katlu māju pārveidošanu uz dabasgāzi un koksnes atkritumu
kurināmo, siltumtrašu pārveidošanu uz divcauruļu sistēmu un individuālo siltummezglu ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās. Siltumtrašu rekonstrukcija un ISL uzstādīšana tiks pabeigta 2004 gadā, katlu māju galvenie tehniskie dati doti tabulā.
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15. tabula
Centralizētās siltumapgādes katlu māju tehniskie dati

Adrese
SIA “Preiļu
saimnieks”

A/S “Preiļu
siers”

Jauda(MW)

Kurināmā veids

Siltumtīklu
garums(km)

Uzstādītā

pieslēgtā

Liepu iela 2

18.6

13.3

Celtnieku
iela –2
Pils iela - 14

4.6

2.6

Šķelda/skaidas

1.5

3.7

1.8

Šķelda/skaidas

1.2

Daugavpils 75

38.7

2.5

Mazuts

1.5

Dabasgāze
10MW

Šķelda
3.3MW

5.6

Katlumāja Liepu ielā 2 apgādā ar siltumenerģiju pilsētas centrālo daļu, tai skaitā nodrošina ar siltumu
2
un karsto ūdeni 1565 dzīvokļus ar kopējo platību 70 548 m un 39 juridiskas personas – skolas, bērnudārzu, valsts un pašvaldību iestādes un privātfirmas. Katlu mājā uzstādīti katli :
- VAPOR – 6; VAPOR – 4
- 2 katli AK – 1500
- 3 katli RK – 1,6
Katlumāja Celtnieku ielā 2 apkurina un apgādā ar silto ūdeni dzīvojamo masīvu pilsētas ziemeļrietu2
mu daļā, tai skaitā 329 dzīvokļus ar kopējo platību 17 469 m . Uzstādīti katli:
- AK –1500; AK – 1000
- RK – 1.6
Katlumāja Pils ielā 14a apkurina un apgādā ar silto ūdeni 203 dzīvokļus Lauktehnikas mikrorajonā ar
2
kopējo platību 9 511 m . Uzstādīti katli:
- 2katli “Bratsk”
- RK – 1.6
Katlumāja Daugavpils ielā 75 apkurina un apgādā ar silto ūdeni siera rūpnīcas mikrorajona pri2
vātfirmas un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 20 845 m .
Uzdevumi līdz 2015.gadam:
1.
īstenot Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju pārejot
uz divcauruļu sistēmu, uzstādot siltumskaitītājus, nodrošinot siltā ūdens padevi visās daudzdzīvokļu mājās;
2.
Nodrošināt maksimālu ekoloģiski tīra vietējā kurināmā izmantošanas īpatsvaru.

1.6.7. ELEKTRĪBAS GAISA PĀRVADE UN KABEĻI
Elektroapgādi un visu ar to saistīto infrastruktūras uzturēšanu nodrošina Valsts akciju sabiedrības
“LATVENERGO” filiāle “Austrumu elektriskie tīkli”, kurā ietilpst Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas
un Preiļu rajoni.
Preiļu novada elektroapgāde notiek no 110/20 kV apakšstacijas Preiļos .
Elektroenerģijas piegāde lietotājiem tiek veikta pa 20 kV un 0,4 kV elektropārvades līnijām un 47
transformatoru punktiem pagastos un pilsētā.
Tehniskie zudumi sastāda 10 – 12 %, komerciālie 15 – 17 %.
Sadales elektrotīkls 2000 gadā noslogots tikai par 30 – 40 %.
Problēmas :

36

Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam grozījumi
1.redakcija 2005.

1. Jāiegulda papildus līdzekļi, lai pārvietotu lielākas elektriskās jaudas no bijušajiem ražošanas centriem
(kolhozi, sovhozi) uz nomaļām vietām (zemnieku saimniecības);
2. Patērētājs (lauku uzņēmējs) nav spējīgs apmaksāt savu daļu elektropievades uzstādīšanā, jo tie ir
ievērojami līdzekļi;
3. Patērētājs (uzņēmējs) nespēj prognozēt elektrības patēriņu, kas dotu iespēju viņam samazināt ierīkošanas izmaksas.
Elektropieslēguma pakalpojumu uzcenojumi ierobežo uzņēmējdarbības attīstību, jo tie ir pārāk
augsti.
IELU APGAISMOJUMS
Ielu apgaismojuma sistēma atrodas VAS „Latvenergo” pārziņā. Tikai dažās galvenajās pilsētas ielās izbūvētas modernas ielu apgaismojuma sistēmas, lielākajā pilsētas daļā ir gaisvadu vai gaisa kabeļu
apgaismes tīkls. Iespējams, tuvāko gadu laikā pašvaldībai nāksies pārņemt ielu apgaismojuma tīklus savā
pārziņā.
Uzdevumi līdz 2015.gadam:
1. Visā pilsētas teritorijā apgaismes sistēmu pārbūvēt uz kabeļu pievadu;
2. Izbūvēt apgaismes sistēmas pisētas daudzdzīvokļu namu mikrorajonos;
3. izbūvēt vai modernizēt apgaismes sistēmas Aizkalnē un Līčos.

1.6.8. SAKARU CENTRĀLES, LĪNIJAS UN KABEĻI
Telekomunikācijas Preiļu novadā nodrošina Akciju sabiedrība “LATTELEKOM” un divi
mobilo sakaru operatori LMT un TELE-2.
Preiļu novada ciparizācija (datu pārraide ciparizētā formātā) “LATTELEKOM” tīklā plānota uz
2004.gadu.
Ar 2001. gada 2. pusgadu ir nodrošināts Ultra DSL pieslēgums (izeja Interneta pieslēgumam).
1999. gadā tika izbūvēts 140 km gara optiskās šķiedras kabeļu tīkls caur Preiļiem, kas savieno
Daugavpili un Rēzekni. Jaunais kabeļu posms paaugstina tīkla drošību un ļauj veidot jaunus pieslēgumus.
Preiļi, sakarā ar to ka 1999. gadā tika pabeigta optiskā tīkla Austrumu loka SDH sistēmas modernizācija, ir pieslēgti šim tīklam, kas palielina pārraides tīkla jaudu, palielina pārraides sakaru plūsmas apjomu.
BO VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO un TV CENTRS” Preiļu iecirknis (televīzijas tornis) nodrošina LNT un LTV 2 programmas translēšanu Preiļos (10W jauda).
Daugavpils un Cesvaines radiotornis nodrošina LTV 1 programmas pārklājumu Preiļu rajonā.
Mobilo sakaru pārklājumus Preiļu novadā nodrošina divas mobilo sakaru operatorkompānijas :
“Latvijas mobilais telefons SIA” un SIA “TELE2”, kuru sakaru bāzes stacijas (torņi) atrodas Preiļu pilsētā.
Abi mobilo sakaru operatori nodrošina labu dzirdamības nodrošinājumu Preiļu pilsētā un pagastā,
bet Aizkalnes pagastā nosedz tikai daļu teritorijas.

1.6.9. GĀZES VADS
Preiļu novada teritoriju šķērso maģistrālā gāzesvada Rīga – Daugavpils (apzīmējums DN 500) atzars Upmala – Preiļi (apz. DN 400) un atzars uz Preiļu gāzes regulēšanas (sadales) staciju (DN 150), garums – 0.745 km.
Gāzes regulēšanas (sadales) stacijas jauda Q = 6000 m3/h
No gāzes sadales stacijas uz Preiļu pilsētu ir izbūvēts zemspiediena gāzes sadales vads, kas apgādā ar gāzi daudzdzīvokļu mājas un pilsētas centrālo katlu māju.
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Plānotais gāzes patēriņš 2002. gadā - aptuveni 3 miljoni kubikmetru, turpmākajos gados gāzes
patēriņu plānots palielināt, galvenokārt pieslēdzot jaunus patērētājus.
Rezumējums
Stiprais
•
•

Novadā ir visas mūsdienās svarīgās komunikācijas
Liela daļa no domes pārziņā esošajām
vitāli nepieciešamajām sfērām ir ievērojami modernizēta (apkure) vai tuvākajā
laikā tiks modernizēta (ūdensapgāde)

Vājais
•
•

Ielu un atsevišķu autoceļu (uz eventuālajiem paplašinātā novada pagastu centriem) sliktais stāvoklis
Modernizējot ārējās komunikācijas, netiek atjaunotas iekšējās, tādējādi pakalpojuma kvalitāte netiek maksimāli uzlabota

Iespējas
•

Izmantojot ES fondu līdzekļus, iespējams
būtiski uzlabot vitāli svarīgus infrastruktūras objektus

Riski
•
•

Var neizdoties piesaistīt ES finanšu līdzekļus eventuālo novada domes projektu īstenošanai
Privāto atpūtas vietu īpašnieku mazā izaugsmes kapacitāte

2.7.

MĀJOKLIS

Preiļu novada dzīvojamā fonda turpmākā attīstība un apsaimniekošana būs atkarīga no namīpašumu formām un veidiem. Pašlaik namīpašniekus var sadalīt trijās grupās:
Pašvaldība (apsaimnieko SIA “Preiļu Saimnieks”);
fiziskās personas (privātīpašnieki);
citas juridiskas personas (valsts, dažādas firmas, kooperatīvs “Liesma”);
Preiļu novada domes dzīvojamo fondu apsaimnieko pašvaldības uzņēmums SIA “Preiļu saimnieks”. Uz 01.01.2002. pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Preiļu pilsētā kopā ar sociālajiem dzīvokļiem (7 sociālās mājas un 70 dzīvokļi) ir 2557 dzīvokļi, kurus apsaimnieko SIA “Preiļu saimnieks”. Pašvaldības īpašumā ir 684 dzīvokļi, bet 1828 ir privātā īpašuma vai cita īpašuma forma, dzīvokļi. Četras
piecstāvu mājas apsaimnieko kooperatīvs “Liesma”. Individuālo sektoru veido 654 mājas.
Novada pašvaldības dzīvojamā fonda labiekārtotības pakāpe ir ļoti dažāda. Jaunajā apbūvē, dzīvojamās mājās ir labiekārtoti dzīvokļi, bet vecajā apbūvē dzīvokļi ir bez labierīcībām vai daļējām labierīcībām.
Individuālo māju labiekārtotības pakāpe ir arī ļoti dažāda.
Sīkāku pārskatu par mājokļu nodrošinājumu ar labierīcībām un atkarībā no uzcelšanas gada
sniedz 2000. gada Tautas skaitīšanas rezultāti skat. tabulas.
Preiļu novada pastāvīgo iedzīvotāju grupējums pēc mājokļa uzcelšanas perioda un nodrošinājuma ar labierīcībām:
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18. tabula
Mājokļu struktūra

Mājokļa uzcelšanas
periods

Visi iedzīvoTai skaitā dzīvo mājokļos, kas nodrošināti ar sekojošām labierīcībām
tāji, kas
atbildējuši
ūdensvanna,
tualete karstais
uz jautāju- virtuve elektrība gāze
vads kanalizācija
duša vai centrālapkure
mājoklī ūdens
miem par
mājoklī
pirts
mājokli
10328

10072

9694

9228

6799

6599

6331

3358

7941

6770

līdz 1918. gadam

256

248

246

207

9

4

3

2

128

9

1919.-1945.

1117

1064

1038

879

44

29

15

6

495

30

1946.-1960.

1170

1120

1115

961

323

270

234

104

668

277

1961.-1970.

1398

1362

1302

1240

915

900

852

257

1061

897

1971.-1980.

2138

2101

1975

1955

1589

1518

1432

635

1544

1550

1981.-1985.

1608

1573

1501

1511

1461

1430

1414

968

1493

1540

1986.-1990.

1813

1790

1708

1702

1713

1697

1634

828

1773

1672

1991.-1995.

779

765

760

737

718

720

723

547

717

762

1996. un vēlāk

49

49

49

36

27

31

24

11

35

33

Visi iedzīvotāji
No tiem dzīvo mājokļos, kas uzcelti periodā:

19. tabula
Mājokļu un tajos dzīvojošo personu grupējums pēc ēku uzcelšanas perioda Preiļu novadā
Ēku uzcelšanas periods
Kopā
Tai skaitā uzceltas:
līdz 1918. gadam
1919-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996. gadā un vēlāk
nav norādīts

Personas un mājsaimniecības, par kuru mājokļiem iegūtas atbildes
tautas skaitīšanā
Mājokļu skaits
Iedzīvotāju skaits tajos
4003
10328
105
440
496
591
832
619
642
263
15
0

256
1117
1170
1398
2138
1608
1813
779
49
0
20. tabula

Mājokļu un tajos dzīvojošo personu grupējums pēc nodrošinājuma ar labierīcībām Preiļu novadā
Personas un mājsaimniecības, par kuru mājokļiem iegūtas atbildes tautas skaitīšanā
Mājokļa labiekārtojuma elementi

Mājokļu skaits

Mājokļos dzīvojošo personu skaits

Kopā No tiem pēc nodrošinājuma ar labierī- Kopā No tām pēc nodrošinājuma ar labierīcīcībām
bām
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ar minēto
labierīcību
veidu

bez minētā
labierīcību
veida

nav norādīts

ar minēto
labierīcību
veidu

bez minētā
labierīcību
veida

nav norādīts

Virtuve

4003

3899

104

0

10328

10072

256

0

Elektrība

4003

3742

261

0

10328

9694

634

0

Gāze

4003

3551

452

0

10328

9228

1100

0

Ūdensvads mājoklī

4003

2641

1362

0

10328

6799

3529

0

Kanalizācija

4003

2568

1435

0

10328

6599

3729

0

Tualete mājoklī

4003

2471

1532

0

10328

6331

3997

0

Ūdensvads ārpus mājokļa

4003

136

3867

0

10328

354

9974

0

Tualete ārpus mājokļa

4003

7

3996

0

10328

13

10315

0

Karstais ūdens

4003

1245

2758

0

10328

3358

6970

0

Vanna vai duša

4003

2424

1579

0

10328

6250

4078

0

Pirts

4003

600

3403

0

10328

1691

8637

0

1.1.3.

REZUMĒJUMS
Vājais

Stiprais
•

•

Liela daļa no domes pārziņā esošajām
vitāli nepieciešamajām ārējām komunikācijām ir ievērojami modernizēta (apkure) vai tuvākajā laikā tiks modernizēta
(ūdensapgāde)
Ir samērā neliels nepabeigto būvobjektu
(dzīvojamo māju) īpatsvars

•

Namu apsaimniekošana

Iespējas
•

Izmantojot ES fondu līdzekļus, iespējams

Riski
•
•

Var neizdoties piesaistīt ES finanšu līdzekļus eventuālo novada domes projektu īstenošanai
Privāto atpūtas vietu īpašnieku mazā izaugsmes kapacitāte

2.8.

PAŠVALDĪBA

Novada pašvaldība ir valsts pārvaldes iestāde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes –
un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Preiļu novada iedzīvotāju intereses.
Preiļu novada iedzīvotājus domē pārstāv 11 deputāti, kurus ievēl uz 4 gadiem. Domes funkciju
veikšanai ir izveidotas komitejas, komisijas, iestādes, kā arī kapitālsabiedrības SIA „Preiļu saimnieks” .
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Dome ir dalībnieks privātās kapitālsabiedrības SIA „Preiļu slimnīca” un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību organizācija”. Dome ir dalībnieks biedrībā „Latvijas pašvaldību
savienība”un biedrībā „Latvijas atkritumu saimniecības asociācija”.
Darba organizācijai izveidota izpildinstitūcija.
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Izpilddirektors

Aizkalnes pagasta centrs

Administratīvā daļa

Preiļu pagasta centrs

Finanšu daļa

Sociālais dienests

Grāmatvedības daļa
Plānošanas daļa
Tehniskā daļa
Juridiskā daļa

Šībrīža lielākās problēmas ir domes telpas, kas atrodas sliktā stāvoklī. Ne visiem domes darbiniekime ir augstākā izglītība, taču liela daļa darbinieku studē maģistrantūrā. Arī darbinieku ( tai skaitā iestāžu
vadītāju) kapacitāte, īpaši projektu sagatavošanā un realizēšanā ir nepietiekama.

1.8.2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Pašvaldības budžets ir pašvaldības apstiprināts ienākumu un izdevumi plāns noteiktam laika
posmam, parasti vienam gadam. Pašvaldības darbība un pastāvība nav iespējama bez finansu līdzekļiem, budžets ir finansiālās pastāvības pamats. Budžets sastāv no ieņēmumiem un izdevumiem.
Likumā “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu 2003. gadā” Preiļu novada budžeta nepieciešamība
2003. gadam noteikta Ls 1014826 apmērā, kura tiek nodrošināta 90% apmērā ar nodokļiem Ls 935561
(bez dotācijas no PFIF). Novada dome saņem arī mērķdotāciju investīcijām Ls 150000 apmērā SAS rekonstrukcijai.
19. tabula
Novada budžetu raksturojošie rādītāji
Svarīgākie nodokļu ieņēmumieņēmumi
Nosaukums
2001.g.
2002.g.
Nodokļu ieņēmumi, t.sk.
708785
811953
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
631849
729217
Nekustamā īpašuma nodoklis,
40822
42790
zeme
Nekustamā īpašuma nodoklis,
34060
36215
ēkas
Azartspēļu nodoklis
1871
3429

2003.
1068034
972492
43581

2004.
1130846
1041042
40694

2005./plāns/
1297557
1207499
38733

47694

43598

46325

4232

5512

5000

Preiļu novads jau kopš 2003.gada nesaņem finansējumu no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. budžeta izdevumu struktūra ir samērā nemainīga. Pēdējo piecu gadu laikā dome ir būtiski palielinājusi dalību
lielos projektos, kas ir prasījis ievērojamus kredītresursus. Ņemot vērā augsto inflāciju (aptuveni 7% 2004.
un 2005.g.) kredīti (caurmērā 4% likme) ir ekonomiski izdevīgi. Preiļu novada tabulu par kredītsaistībām
skatīt pielikumā. Domes projektu realizācijai laikā no 2001. līdz 2005.gadam līdzfinansējuma un dotāciju
veidā no valsts un ES budžeta ir saņemti 1,85 milj. Ls
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Preiļu novada domes realizētie projekti, kuru apjoms ir lielāks par 20 000Ls.
Projekta nosaukums

Kur iesniegts

Pieprasītais finansējums LVL

Preiļu 1.pamatskolas

Pasaules bankas
kredīts

150 955

Kultūras nama atjau-

VIP, Kultūras ministrija

400 000

Preiļu CSS rekonstrukcijas 5.kārta

VIP

100 000

Preiļu CSS rekonstrukcijas 6. kārta

VIP

150 000

Preiļu novada Aizkalnes pagasta centra ūdenspagādes un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija 1.kārta
Preiļu novada infrastruktūras sakārtošana - Raiņa bulvāra rekonstrukcija

Vides aizsardzības
fonds

7 000

6 000 aizdevums 2
000

Reģionālais fonds

10 000

10
311.19

Preiļu 1.pamatskolas
izglītības kvalitātes paaugstināšana 2.kārta

VIP 2005

143 552

35 000

2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

VIP 2005

40 000

9 000

Preiļu novada Preiļu
pagasta centra un Aizkalnes
pagasta centra autoceļu un
ielu rekonstrukcija
Līču pagasta centra
ūdenssaimniecības sistēmas
sakārtošana

ES programma SAPARD

180 549.27

LVAF

10 640

LVIF

13 300

projekts

nošana

Preiļu Valsts ģimnāziValsts budžets,
jas būvdarbu pabeigšana un ERAF Nacionālā programma
IT centra izveidošana
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250 000
104 000

Pašu
līdzekļi

35 000

70 000

20
061.03

2 660

14 000
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“Preiļu pils un parks
pagātnē un šodien”

KKF

2 841

750

Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdenspagādes
un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija

ES ERAF

30 020

Preiļu pils un parka
rekonstrukcija - uz kultūras
un dabas mantojuma balstītu
tūrisma infrastruktūras un
produktu attīstības veicināšana.

Phare 2002

3 752 pašvaldības
3 753valsts
37 810

REZUMĒJUMS
Stiprais
•
•
•

Vājais

Salīdzinoši augsts iedzīvotāju ienākumu
nodokļa iekasēšanas līmenis
Veiksmīga kredītu struktūra
Ir kredītresursi ES finansēto projektu līdzfinansējumam

•

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra
lielā atkarība no budžeta iestādēm

Iespējas
•
•

Riski

Izmantot ES fondu līdzekļus
Nodrošināt racionālu pašvaldības budžeta sastādīšanu

•

ATR rezultātā var samazināties darba
vietu skaits budžeta iestādēs
Novada uzņēmēji nespēj piesaistīt ES
fondu finansējumu

•

Uzdevumi līdz 2015.gadam:

3. Domes struktūras strādājošajiem (izņemot tehnisko personālu) ir jābūt ar augstāko izglītību;
4. domes struktūrvienību vadītājiem un vadošajiem speciālistiem ir jābūt augstākajai izglītībai;
5. modernizēt domes ēku.
Kopumā novada stāvokli raksturo RAPLM izstrādātais attšitības indekss, kā redzams pēdējo piecu gadu laikā Preiļu novads ir ievērojami attīstījies.
Pilsētu un novadu vieta pēc attīstības indeksa
Pašvaldība
Daugavpils
Madona
Jēkabpils
Balvi
Rēzekne
Preiļu novads
Krāslava
Ludza

-0,51
-0,70
-0,66
-0,72
-0,56
-1,27
-0,78
-1,07

Attīstības indekss
1999.
2004.
-0,27
-0,27
-0,65
-0,66
-0,65
-0,98
-1,17
-2,04
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Rangs
1999.
35
39
38
41
37
56
44
53

2004.
27
28
39
42
41
47
54
57
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Līvānu novads
Viļāni

-2,69
-2,28

-2,99

76
75

65
77

REZUMĒJUMS
Vājais

Stiprais
•
•
•
•
•

Laba sadarbība ar DRVP;
izstrādāta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas programma;
Pašvaldība iesaistījusies Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju tīkla NATŪRA 2000 veidošanā;
Dabas gāzes pieslēgums, nodrošina iespēju izmantot „videi draudzīgu” kurināmo.
Par kurināmo iespējams izmantot arī zāģu skaidas un šķeldu, nav sēru saturošo
kurināmo.

•
•

•

•

•

Nesakārtota atkritumu saimniecība
Dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normām pēc dzelzs satura daudzuma, kā to
paredz
“Dzeramā
ūdens
direktīva
98/83/EC”;
Nav apzināti visi stacionārie gaisa piesārņošanas avoti, kuriem nepieciešama
atļauja piesārņojošai darbībai, saskaņā
ar LR MK
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās
vietas- bezsaimnieka artēziskie urbumi,
vecās DUS un naftas produktu noliktavas, pesticīdu noliktavas, amonjaka cisternas u.t.t.
Notekūdeņu savākšana nav sakārtota no
lauku apdzīvotajām vietām un individuālajām mājām.
Riski

Iespējas
•

Izmantojot ES fondu līdzekļus, iespējams
realizēt vides infrastruktūras
sakārtošanas projektus;
• SAI „Preiļi” atļauja darboties līdz
31.12.06.Iespēja pārveidot par sadzīves
atkritumu pieņemšanas un šķirošanas
punktu.

•
•

Pašvaldības spēja piedalīties lielos ES
programmās ar savu līdzfinansējumu;
Mēžu izciršana apdraud ĪADT, piem.
mikroliegumus.

REZUMĒJUMS
Preiļu novada esošās situācijas raksturojumu var veikt, izmantojot SVID (stiprās, vājās puses, iespējas un draudi) analīzi.
Stiprās puses un iespējas.
Preiļiem ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis (trijstūrī: Daugavpils – Jēkabpils - Rēzekne) vairāku
transporta ceļu krustpunktā, kas veido izdevīgu transporta infrastruktūras tīklu, kā arī ļauj iedzīvotājiem
strādāt reģiona lielākajās pilsētās, bet dzīvot Preiļos.
Labs vispārējās izglītības sagatavošanas līmenis, iespējas tās iegūšanai. Preiļos ir koncentrētas
vidējās izglītības un izglītības sākotnējā līmeņa iegūšanas mācību iestādes, kā arī arodskola.
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Interneta, LMT, TELE-2, LATTELEKOM u.c. sakaru iespējas, izveidota Interneta sakaru sistēmas
infrastruktūra. Novada struktūra ir kompakta, lai organizētu informācijas aprites procesu.
Gāzes pieslēgums, līdz ar to rūpniecības attīstības iespēju paplašināšana un Preiļu ekonomiskās
telpas infrastruktūras izveidošana un uzlabošana.
Brīvas, neapsaimniekotas būves, brīvas zemes ap Preiļiem aktīvai izmantošanai. Visas šīs vietas
ir relatīvi tuvu pilsētai, vai tās viegli sasniedzamas izmantojot sabiedrisko transportu.
A/S "Preiļu Siers" veiksmīgā darbība, kā arī kopumā ražojošās rūpniecības veiksmīgā darbība. Ir
izveidojušies vairāki vieglās rūpniecības un kokapstrādes uzņēmumi, kā arī perspektīvas ir bioloģiskās
lauksaimniecības apvienībai.
Kultūrvides un dabas pievilcība. Visi Preiļu rajona muzeji atrodas Preiļos, kā arī Preiļos un tuvākajā apkārtnē ir koncentrējušās reģionā lielākie kultūrvēsturiskā mantojuma nekustamie objekti (pilis, muižas, parki), kas veido salīdzinoši blīvus kultūrvēsturiskos resursus.
Labas sporta bāzes un organizācija. Preiļos atrodas augstas kvalitātes sporta infrastruktūras, iestāžu, būvju koncentrēšanās, tieši Preiļu pilsētā, kas veicina pilsētas attīstības procesus.
Nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas pieaugušo izglītībā, bērnu, invalīdu un citu sociāli
mazaizsargāto iedzīvotāju interesēs.
Liels budžeta iestāžu skaits. Preiļos koncentrējas vairākas Latgales reģionam nozīmīgas iestādes,
kā arī rajona pārvaldes institūcijas, kas ir salīdzinoša priekšrocība, stiprās puse.
Vājās puses un draudi.
Zemā pirktspēja, ievērojamas pilsētas iedzīvotāju daļas sociālā izslēgtība, pamatojoties uz ilglaicīgu bezdarbu un atsevišķu iedzīvotāju grupu atsvešināšanās.
Darbvietu trūkums un zemais atalgojums.
Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās tieši novadā, sabiedrības novecošana, zemā dzimstība,
cilvēku pesimisms, depresija. Sociāli nelabvēlīgās iedzīvotāju daļas palielināšanās. Noziedzības, atkarību
(alkohols, narkotikas u.c.) palielināšanās.
Nepietiekama uzņēmēju iniciatīva un vāja savstarpējā sadarbība, grūtības investoru piesaistīšanā.
Nav uzņēmējdarbības centra, kas palīdzētu cilvēkiem informācijas saņemšanā utt.
Nepietiekama iedzīvotāju un uzņēmēju personiskā drošība un viņu īpašumu aizsardzība. Nepietiekamas aktivitātes uzņēmējdarbības sekmēšanā vietējo pašvaldību administratīvajās teritorijās. Zema
darbaspēka kvalifikācija.
Atšķirībā no pārējiem Latgales rajonu centriem, Preiļos nav pieejams pasažieru un kravas dzelzceļa transports un pilsētas attīstībā to varētu uzskatīt par vājo vietu, tā trūkums
Preiļi - atrodas Latgales centrā, starp lielākajām Latgales reģiona pilsētām, kurām piemīt lielāks
pievilkšanas spēks, attiecībā uz darba spēku, kultūras resursiem.
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8. NOVADA ATTĪSTĪBAS VIRZIENI
Preiļu novads ir cilvēkam labvēlīga sociālā vide ar laba līmeņa infrastruktūru, labām izglītības iespējām, augstu darba un saimniekošanas prasmi.
Jebkuras pašvaldības ekonomisko attīstību lielā mērā nosaka investīciju apjoms. Preiļu novadā
šīs programmas darbības laikā nozīmīgākie būs Preiļu novada domes ieguldījumi teritorijas sociālās un
tehniskās infrastruktūras attīstībā. Svarīgas, taču apjoma ziņā ievērojami mazākas būs ar pašvaldību nesaistītu uzņēmumu, organizāciju un privātfirmu investīcijas. Šobrīd nozīmīgs ir Reģionālais fonds, Pašvaldību kreditēšanas fonds, Valsts un pašvaldību autoceļu fonds. Preiļu novada dome ir piedalījusies PHARE, ISPA un SAPARD programmās, turpmāk ļoti nozīmīgi kļūst ES strukturālie fondi. Preiļu novada domei
ir iespēja katru gadu ņemt kredītresursus 6 – 7% apmērā no budžeta ieņēmumiem, kas sastāda apmēram
75 – 85 tūkst. Ls gadā (budžeta ieņēmumi 2003. gada līmenī), lai varētu piedalīties ar savu līdzfinansējumu ES programmu un fondu apguvē. Arī eventuālā Preiļu novada paplašināšanas pašvaldībām jācenšas
izmantot starptautisko finansu avotu iespējas.
Lai uzlabotos Preiļu novada ekonomiskais stāvoklis, nepieciešams veikt vairākus pasākumus: paaugstināt novada iedzīvotāju pašcieņas un izglītības līmeni, attīstīt infrastruktūru, veicināt uzņēmējdarbību, pilnveidot sociālās aprūpes sistēmu. Preiļu novads var attīstīties kā tūrisma centrs ar ilgtspējīgu dabas
un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu, racionālu dabas resursu izmantošanu, saglabājot to nemainīgu kvalitāti nākamajām paaudzēm.
Šajā programmā tiek izvirzīti uzdevumi to funkciju veikšanai, kuras ir Preiļu novada domes tiešā
pārziņā. Veselības aprūpes sistēma tiek finansēta no valsts budžeta un Veselības aprūpes ministrija izstrādā valsts mēroga programmas optimizēta un finansiāli pieejama veselības aprūpes modeļa izveidei.
Perspektīvās veselības aprūpes reformas ir visai neskaidras. Iespējams, valstī tiks realizēts “Māsterplāns”, kas paredz slimnīcu pārprofilēšanu. Saskaņā ar šo plānu šobrīd lielākā Preiļu veselības aprūpes
iestāde PBU “Preiļu slimnīca”, kas atrodas Preiļu rajona pakļautībā, tiks pārveidota par lokālo slimnīcu,
kas nozīmē finansējuma un daudzu darba vietu samazināšanos. Preiļu novada domei nav iespēju ietekmēt šo procesu.
Preiļu novada darbības prioritārie virzieni izstrādāti saskaņā ar Latgales reģiona attīstības stratēģiju un Nacionālās attīstības plānu .

2.1. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
2.1.1. IZGLĪTĪBA UN IZGLĪTOŠANA, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪ
BA
Izglītība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves līmeni. Lai izglītības
kvalitāte atbilstu sabiedrības prasībām, modernās pasaules izaicinājumiem un indivīda vēlmēm un spējām, ir jānodrošina gan visa nepieciešamā sociālā infrastruktūra, un ir ne tikai jāsaglabā un jāuztur esošā,
bet arī jāatjauno un jāmodernizē materiālā infrastruktūra.
Izglītības mērķis Preiļu novadā – nodrošināt ikvienam cilvēkam iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu un atbildīgu kultūras personību. Lai šo mērķi sasniegtu jāveic šādi uzdevumi:
• izglītības kvalitātes un pieejamības efektīva nodrošināšana katram bērnam,
• tālākizglītības un pārkvalifikācijas iespējas katram, kurš to vēlas.
Lai šos mērķus sasniegtu, jāīsteno četras apakšprogrammas.
• Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
• Arodizglītības programmu attīstība
• Izglītības infrastruktūras attīstība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā
• Pieaugušo izglītības uzlabošana
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2.1.1.1. IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES UN PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA
Veicamie pasākumi:
1. Sociālo atbalsta dienestu (psihologa, sociālā pedagoga, Sociālā dienesta) cilvēkresursu attīstība.
2. Skolu infrastruktūras un atbalsta dienestu pilnveide, lai tā atbilstu ES prasībām.
3. Dažādu talantu attīstīšana.
1. Sociālo atbalsta dienestu (psihologa, sociālā pedagoga, Sociālā dienesta) cilvēkresursu
attīstība.
Bērnu (ģimeņu) neapmierinošs materiālais stāvoklis, uzvedības īpatnības, dzīvesvieta, īpašās vajadzības, atkarības nedrīkst traucēt izglītības iegūšanai. Tāpēc ir nepieciešams izveidot optimālu administratīvo shēmu šo, lai ikviens novadā dzīvojošais tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām, iegūtu LR likumos
noteikto obligāto izglītību un vispārējo izglītību iespējami tuvāk dzīves vietai. Ir nepieciešams sagatavot
attiecīgi izglītotus darbiniekus.
2. Skolu infrastruktūras un atbalsta dienestu pilnveide, lai tā atbilstu ES prasībām.
Ņemot vērā demogrāfisko situāciju, kā arī finansu iespējas, ir jāizvērtē jaunu izglītības infrastruktūras objektu izbūves lietderība. Tuvākajos gados ir jāparedz skolu mācību telpu pakāpeniska renovācija
un ēdināšanas bloku rekonstrukcija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, PVĢ bibliotēkas un laboratoriju
modernizācija, dienesta viesnīcas saglabāšana, sadarbība ar Arodvidusskolu telpu nodrošināšanā. Efektīvas telpu izmantošanas nolūkos izvērtējama Preiļu vakara vidusskolas pievienošana Preiļu 2. vidusskolai.
Perspektīvā pēc novada izveidošanas paredzēts saglabāt eventuālo partneru pamatskolas.
3. Dažādu talantu attīstīšana.
Preiļu novada bērni ir apliecinājuši sevi kā talantīgi izpildītāji gan mācību, gan sporta un mākslas
jomās. Preiļu novada izglītības iestādēm ir jāatbalsta talantu Šobrīd Preiļu novada izglītības iestādēs īstenotais programmu piedāvājums interešu un profesionālās ievirzes izglītībā ir optimāls, ir jāpilnveido cilvēkresursu kvalitāte tādējādi izglītojamo profesionalitāti.
Pēc eventuālās Preiļu rajona likvidācijas turpināt pašreizējo Preiļu rajona izglītības iestāžu, kas atrodas Preiļos, darbību. Izvērtēt iespēju veidot reģionālo Olimpisko centru uz Preiļos esošās infrastruktūras
un cilvēkresursu bāzes.
2.1.1.2. ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ATTĪSTĪBA
Veicamie pasākumi:
1. Profesionālās izglītības programmu ieviešana pamatskolas posmā
2. Arodizglītības mācību programmu kvalitātes uzlabošana
3. Saiknes radīšana starp arodizglītību un profesionālo darbību
1. Profesionālās izglītības programmu ieviešana pamatskolas posmā
Bieži skolēni, kuriem ir problēmas pamatizglītības standarta apgūšanā vai nu ar nedisciplinētu uzvedību traucē citus skolēnus vai vispār pamet skolu vai aiziet uz skolām citās pašvaldībās. Priekš šiem
skolēniem līdztekus korekcijas klases izveidošanai Preiļu 1. pamatskolā, ir nepieciešams dažādot pamatizglītības programmu, paredzot iespēju iegūt arī profesionālo izglītību.

•
•
•
•
•

2. Arodizglītības (mācību programmas) kvalitātes uzlabošana
Svarīgākie uzdevumi arodizglītības mācību programmas kvalitātes uzlabošanai ir:
Profesionālās izglītības mācību plānu izstrāde, detalizētu izglītības un apmācību programmu izstrādāšana un novada darbaspēka tirgus nodrošināšana ar tām;
Mūsdienīgu, modernu izglītības un mācību materiālu izveide;
Apmācību iekārtu iegāde, kas nodrošinātu jaunizstrādāto mācību programmu ieviešanu;
Izglītības personāla apmācība mācību plānu izstrādē, skolotāju apmācības;
Atbalsts arodapmācības skolotāju un instruktoru tehniskās kvalifikācijas zināšanu celšanai.
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3. Saiknes radīšana starp arodizglītību un profesionālo darbību
Preiļu novada arodizglītības sistēmas galvenais mērķis ir apmācīt nozaru speciālistus potenciālās
izaugsmes jomās novadā un nodrošināt ar kvalifikāciju un prasmēm, kas nepieciešamas vietējā darbaspēka tirgū. Priekšroka tiek dota arodizglītībai pakalpojumu sniegšanas jomā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, uzņēmējdarbības vadības specialitātēm. Sadarbība starp arodvidusskolām, augstskolām
un uzņēmēju organizācijām ir priekšnoteikums izglītības kvalitātes uzlabošanai saskaņā ar darba tirgus
pieprasījumu.
Galvenie uzdevumi saiknes izveidei starp arodizglītību un profesionālo darbību Preiļu novadā ir:
• Jauniešu profesionālā orientācija un konsultācijas profesijas izvēlē atbilstoši paredzamajam pieprasījumam darbaspēka tirgū;
• Darba tirgus un prasību analīze;
• Atbalsts uzņēmēju un mācību iestāžu sadarbībai un sadarbībai vietējā nodarbinātības tirgū;
• Studentu prakses uzņēmumos;
• Iniciatīvas, kas iedrošina sociālos partnerus un uzņēmumus iesaistīties arodizglītības programmu un
mācību plānu izstrādē, ieviešanā un pārbaudē;
• Apmācības, pilnveidošana un īsa prakse uzņēmumos pasniedzējiem sadarbības starp skolām un uzņēmumiem uzlabošanai un mācību plānu saskaņošanai.
2.1.1.3. IZGLĪTĪBAS UN KVALIFIKĀCIJAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA INFORMĀCIJAS UN
KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU JOMĀ
Nākotnē Preiļu novadam ir jāattīstās kā novadam, kas balstās uz zinātni un inovācijām ekonomikā. Tāpēc jau tagad ir nepieciešams apmācīt nepieciešamo speciālistu skaitu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā.
Galvenie uzdevumi izglītības un kvalifikācijas infrastruktūras attīstīšanai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā ir:
• Profesionālo kvalifikāciju izveide informācijas tehnoloģiju jomā;
• Jaunu IKT studiju programmu atvēršana Preiļu Valsts ģimnāzijā un Preiļu arodvidusskolā.
• Palielināt šo programmu pieejamību un uzņemto studentu skaitu;
• Sadarbības tīklu veidošana ar IKT uzņēmumiem.
2.1.1.4. PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS UZLABOŠANA
Pasākumi pieaugušo izglītības veicināšanai ir:
1. Pieaugušo izglītības, apmācību un pārkvalifikācijas stiprināšana
2. Bezdarbnieku apmācības un pārkvalifikācija
1. Pieaugušo izglītības, apmācību un pārkvalifikācijas stiprināšana
Dinamiskās zināšanas, kas pamatojas uz ekonomiku un tehnoloģiskajām inovācijām, nosaka, ka
prasmes un kvalifikācija strauji noveco un darbaspēkam ir nepieciešama pārapmācība un pārkvalifikācija.
Tāpēc pieaugušo izglītība un pozitīva attieksme pret izglītību mūža garumā ir ārkārtīgi svarīga. Pieaugušo
apmācības un pārkvalifikācijas sistēmai ir jānodrošina pārkvalificēšanās iespējas daudzās prasmēs un
profesijās.
Pieaugušo izglītības stiprināšanai ir divi galvenie komponenti: moderna, mūsdienīga pieaugušo
apmācība, apmācību un pārkvalifikācijas programmas, mācību materiāli un mācību vide, un institūciju attīstīšana pieaugušo izglītības jomā.
Svarīgākie uzdevumi pieaugušo izglītības, apmācību un pārkvalifikācijas stiprināšanai ir:
• Pieaugušo izglītības centra izveide Preiļu novadā;
• Modernu, mūsdienīgu pieaugušo izglītības, apmācību un pārkvalifikācijas programmu izstrāde,
mācību materiāli un mācību vide profesijās un arodos, kas ir pieprasīti darba tirgū;
• Novada darbaspēka tirgum vitāli svarīgu izglītības un apmācību programmu izstrāde un nodrošināšana;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Integrētā pieaugušo izglītības sadarbības tīkla izveide. Šādā sadarbības tīklā tiktu iesaistītas esošās institūcijas, kas darbojas pieaugušo izglītības un apmācības jomā;
Jaunu līdzekļu ieviešana un izmantošana pieaugušo izglītībā, apmācībās un pārkvalifikācijā, izglītībā mūža garumā, piemēram, pašmācība, tālmācība, informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā;
Izmantot Preiļu novada izglītības iestādes, NVO atbalsta centra iespējas tālmācības nodrošināšanai.
Kvalificētu speciālistu piesaistīšana Preiļiem un to aizbraukšanas no novada ierobežošana, īpaši
tehnoloģiju jomā;
Jaunu kursu izstrāde un/vai nodrošināšana specifiskos sektoros pieaugušo kvalifikācijas celšanai
vai pārkvalifikācijai: gan strādājošajiem, gan bezdarbniekiem;
Nodrošināt ar plašām pamata prasmēm: valodas, vides jautājumi, mazais biznesa kurss, lietišķā
informātika, komunikācijas prasmes tiem, kas tiek sagatavoti darba tirgum;
Mācīšanās dzīves garumā veicināšana;
Apmaiņas braucienu un mācību braucienu dažādu jomu speciālistiem veicināšana ar mērķi paaugstināt viņu kompetenci un veidot starptautiskos kontaktus;

2. Bezdarbnieku apmācības un pārkvalifikācija
Saskaņā ar pasniedzēju novērojumiem, lielākā daļa bezdarbnieku ir ieinteresēti un aktīvi darbojas
pieaugušo izglītības programmās. Bezdarbnieku izglītība un pārkvalifikācija ir svarīgs ierocis viņu atgriešanai profesionālajā dzīvē.
Galvenie uzdevumi bezdarbnieku apmācībā un pārkvalifikācijā ir:
• Latviešu valodas apmācības kursi bezdarbniekiem;
• Bezdarbnieku arodsagatavošana;
• Svešvalodu kursi bezdarbniekiem;
• Sadarbība ar Valsts nodarbinātības dienestu, uzņēmēju asociācijām un pieaugušo izglītības iestādēm, kas nodrošina apmācības bezdarbniekiem.

2.1.2. KULTŪRA
Kultūras jomā ir nepieciešams nodrošināt augsta līmeņa kultūras un mākslas pasākumu pieejamību, iespēju interesanti un patīkami pavadīt brīvo laiku visiem iedzīvotājiem un saglabāt un popularizēt
Preiļu novada kultūras tradīcijas.
Lai īstenotu šos uzdevumus, nosakāmas šādas kultūras attīstības prioritātes:
• Kultūras institūciju attīstība
• Atbalsts kultūras izglītībai
• Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība
2.1.2.1. KULTŪRAS INSTITŪCIJU ATTĪSTĪBA
Kultūras institūcijas funkcionē kā visaptveroši izglītības un kultūras centri. Tie ir vietējie komunikēšanās un izglītības centri, kur notiek kultūras nozaru attīstība un tiek saglabāta svarīgākā kultūras infrastruktūra. Kultūras institūcijas nodrošina iedzīvotājiem iespēju baudīt profesionālo mākslu, kā arī pašiem
līdzdarboties amatieru mākslas veidos. Tām ir svarīga loma sabiedrības integrācijas procesā, saglabājot
multikulturālās tradīcijas. Kultūras nami un tautas nami jau izseni ir tradicionālas vietējās sabiedrības tikšanās un kultūras aktivitāšu vietas. Tiem arī perspektīvā ir jābūt sociālās un kultūras dzīves centriem, it
sevišķi lauku pagastos. Preiļu pilsētā aktuāls ir jautājums par jauniešu izklaides pasākumu rīkošanas vietu.
Pasākumi:
1. Muzeju attīstība
2. Bibliotēku attīstība
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1. Muzeju attīstība
Mūsdienu kultūras dzīvē, muzeji cenšas paplašināt savas tradicionālās funkcijas (kultūras vērtību
kolekcionēšana un saglabāšana) un ietvert publisko pakalpojumu lokā arī izglītojošas un izklaidējošās
(tūrisms) aktivitātes. Muzeji kalpo kā neformāla cilvēku tikšanās un komunicēšanās vieta vietējai un sabiedrībai vispār.
Galvenie muzeju attīstības uzdevumi Preiļu novadā:
• Muzeju tīkla un sadarbības programmu attīstība;
• Muzeju ietveršana tūrisma maršrutos un kartēs, muzeju līdzdalības sekmēšana Preiļu tēla
veidošanā un novada popularizēšanā;
• Muzeju kā tūristu piesaistes objektu veidošana, labākas klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana muzejos;
• Muzeju ekspozīciju un fondu papildināšana ar Preiļu novada kultūras un mūsdienu kultūras
dzīves vērtībām;
• Muzeju kā kultūras un mākslas izglītības un komunicēšanās centru veidošana.
2. Publisko bibliotēku attīstība
Preiļu novadā ir 3 publiskās bibliotēkas. Tās ir izglītības, informācijas un brīvā laika pavadīšanas
iestādes, kuru galvenais uzdevums ir veidot tādus krājumus, kas atbilstu lietotāju izglītības, informācijas
un izklaides vajadzībām. Bibliotēkai jāveicina lasītājos izpratne par informācijas un zināšanu nozīmi sabiedrības sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā attīstībā. Bibliotēkas ir institūcijas, kas nodrošina pieeju
dažādiem informācijas avotiem un sniedz padomus informācijas izmantošanā. Bibliotēku pakalpojumi aptver visas iedzīvotāju darbības jomas un visas vecumgrupas. Bibliotēkas ir galvenās resursu institūcijas
jauniešu un pieaugušo izglītībā, profesionālajā darbā, tās nodrošina iedzīvotāju pieeju informācijai par
valsts un pašvaldības likumiem un sabiedriskām lietām. Publiskās bibliotēkas ir institūcijas, kas atbalsta
gan izglītību, gan demokratizāciju un pilsonisko līdzdalību. Šobrīd novadā 2 bibliotēkām ir interneta pieslēgums un pieeja elektroniskajiem katalogiem internetā. Preiļu RGB veido savas datu bāzes, kuras pieejamas internetā. Bibliotēkas ir vienīgās vietas, kur trūcīgie un ģimenes ar zemu ienākumu līmeni var iegriezties, lai iepazītos ar laikrakstiem un lasītu grāmatas.
Bibliotēkām ir nepietiekošs finansējums jaunu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.
Galvenie uzdevumi bibliotēku attīstībai Preiļu novadā:
• “Preiļu rajona galvenās bibliotēkas modernizācijas” projekta realizācija laika posmā no 2004.
līdz 2006 gadam (ar VIP un ES fondu finansējuma piesaisti). Projekta rezultātā Preiļu RGB
tiks pārvietota uz modernām un plašākām telpām.
• Bibliotēku krājumu attīstība un kvalitātes uzlabošana,
• Visu publisko bibliotēku pievienošana internetam, mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešana, plašākas
interneta pieejas punktu iespēju nodrošināšana;
• Dažādu datu bāzes (NAIS, Lursoft, Letonika u.c.) abonēšana un piedāvāšana lietotājiem;
• Koordinācija novadā esošo bibliotēku krājumu komplektēšanā (ietverot arī skolu bibliotēkas)
• Sadarbība novada informācijas resursu, bibliotēku katalogu un datu bāzu veidošanā sadarbojoties visām novada bibliotēkām, muzejiem u.c. informācijas centriem.
2.1.2.2. ATBALSTS KULTŪRAS IZGLĪTĪBAI
Kultūras izglītība ir profesionālās izglītības joma un tās galvenais uzdevums ir apmācīt profesionālus māksliniekus, kultūras speciālistus, pedagogus, pētniekus un kritiķus. To nodrošina profesionālās
mākslas un kultūras skolas, augstākās mācību iestādes, profesionālās skolas, ko koordinē Valsts kultūras
izglītības centrs. No otras puses, kultūras izglītība ir orientēta uz plašāku cilvēku loku ar mērķi piesaistīt
cilvēkus kultūrai un mākslai, celt viņu estētisko zināšanu līmeni un uzlabot brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu kvalitāti.
Pasākumi kultūras izglītības uzlabošanai:
1. Atbalsts mūzikas un mākslas skolai
2. Atbalsts mākslas pasākumiem un festivāliem
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•
•
•
•

1. Atbalsts mūzikas un mākslas skolai
Galvenie uzdevumi atbalsta sniegšanai mūzikas un mākslas skolai:
Atjaunot kultūras un mākslas skolas materiālo un tehnisko bāzi (ēkas, aprīkojumu utt.);
Uzlabot mācību materiālus (mācību grāmatas, literatūra, filmas, radio, TV programmas utt.);
Uzlabot mūzikas un mākslas studiju kvalitāti, celt mācību spēku profesionālo kvalifikāciju, veicināt profesionāļu iesaistīšanos studiju procesā.
Uzlabot studiju organizāciju, attīstīt praksi mākslas un mūzikas institūcijās.

2. Atbalsts mākslas pasākumiem un festivāliem
Preiļu novads ir slavens ar dziesmu, deju, keramikas un mākslas svētkiem, kas katru gadu pulcina
lielu auditoriju un ko var izmantot gan izglītojošos nolūkos, gan novada tēla veidošanas nolūkos. Galvenie
uzdevumi mākslas pasākumu un festivālu atbalstam Preiļu novadā:
• Vietējo mākslas pasākumu un festivālu organizēšana;
• NVO, vietējo pašvaldību, privātā sektora, organizāciju un iedzīvotāju grupu iesaistīšana kultūras pasākumu un festivālu organizēšanā;
• Tūristu piesaistīšana, tai skaitā ar informāciju par mākslas pasākumiem un festivāliem uz kartēm.
2.1.2.3. KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA
Kultūras mantojums ietver tādas vērtības kā tradicionālā kultūra, valoda, profesionālā māksla,
vēsturiski dokumenti, arheoloģiskas, arhitektoniskas un ainavas vērtības. Svarīgi veicināt sadarbību starp
valsts institūcijām, novadiem, NVO, privātā sektora organizācijām un iedzīvotāju grupām, lai rosinātu apziņu un spertu praktiskus soļus kultūras mantojuma saglabāšanā, tā iekļaušanā sociālajā un ekonomiskajā dzīvē.
Pasākumi kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai:
1. Vēsturisko ēku saglabāšana
1. Vēsturisko ēku saglabāšana un renovācija
Preiļu novadā ir vēsturiskās ēkas (pilis), kas šobrīd atrodas sliktā stāvoklī un kuru renovācija prasa lielus finanšu resursus, bet kuras varētu būt nozīmīgs tūrisma infrastruktūras sistēmas posms. Galvenie uzdevumi vēsturisko ēku saglabāšanai Preiļu novadā:
• Vēsturisko ēku atjaunošana tūrisma attīstības programmu kontekstā Preiļu parkā, Anspokos un
Aizkalnē,
• Investoru piesaiste, piedāvājot tiem īrēt vēsturiskās ēkas uz izdevīgiem noteikumiem.

2.1.3. SOCIĀLĀ APRŪPE
Izstrādājot novada sociālās aprūpes attīstības virzienus, tika ņemtas vērā Latgales attīstības stratēģijā noteiktās prioritātes.
2003. gadā Preiļu novadā izveidotais Sociālais dienests un līdz 2004. gada beigām pabeigt paredzētais dienas centrs ir galvenās sociālās aprūpes institūcijas novadā un to perspektīvie uzdevumi, kas ir
iestrādāti šo institūciju nolikumos, lielā mērā sakrīt ar šīs programmas uzdevumiem.
•
•

Izstrādāt un ieviest sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu un sociālās palīdzības ieviešanai;
Izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem, kā arī sniegtās palīdzības pakalpojuma veidu un apjomu;

2.1.3.1. IZSTRĀDĀT UN IEVIEST SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJAS, MĒRĶPROGRAMMAS UN PRIEKŠLIKUMUS JAUNU PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
IEVIEŠANAI.
Pasākumi:
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1. Sociālā palīdzība sociāli neaizsargātajām grupām
2. Sociālo pakalpojumu nodrošināšanas dažādošana un uzlabošana
1. Sociālā palīdzība sociāli neaizsargātajām grupām
Galvenie uzdevumi sociālās palīdzības sniegšanai sociāli neaizsargātajām grupām:
• Sociālās adaptācijas pakalpojumu sniegšana un specifisku Sociālās palīdzības centra izveidošana Preiļu novadā;
• Sociālās adaptācijas nodrošināšanas sistēmas izveidošana personām, kas atbrīvotas no cietuma;
• Sociālās adaptācijas nodrošināšanas sistēmas izveidošana personām pēc sociālās vai psiholoģiskās rehabilitācijas institūcijām;
• Invalīdu iekļaušana kopienas sociālajā un kultūras dzīvē un sociālā atbalsta nodrošināšana;
• Veicināt daļējas darba slodzes un tāldarba iespējas invalīdiem;
• Centri darbam ar alkoholiķiem un palīdzības sniegšana alkoholiķiem;
• NVO un brīvprātīgo iesaistīšana sociālās palīdzības sniegšanā un sociālajā darbā ar sociāli
mazaizsargātām grupām;
• Sociāli mazaizsargāto grupu indivīdu spēju un potenciāla atjaunošana un attīstīšana. Tai skaitā - aktivitātes “soli pa solim” ar kompleksu pakalpojumu nodrošināšanu jau bez elementārajiem pakalpojumiem (uzturs, mājoklis, rehabilitējoša nodarbinātība, ilgstošas apmācības utt.),
līdz indivīdu spējas tikt galā pašiem tiek atjaunotas;
• Sociāli mazaizsargāto grupu problēmu izskaidrošana vietējai kopienai un nevalstiska drošības
un pašpalīdzības tīkla izveidošana;
• Sociāli mazaizsargāto grupu pamatvajadzību apmierināšanas finansēšana, piesaistot publiskā sektora un NVO finansējumu;
• Sociāli mazaizsargāto un kritisko riska grupu (ielas bērni, bērni bērnunamos, indivīdi apcietinājuma iestādēs) izplatīšanās novēršana;
• Apmācību programmu izstrādāšana sociālajiem darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām, kas palīdz invalīdiem, bijušajiem cietumniekiem, alkoholiķiem, ielas bērniem;
• No sociāli mazaizsargātajām grupām nākušo indivīdu pašapziņas celšana.
2. Sociālo pakalpojumu nodrošināšanas dažādošana un uzlabošana
Katram cilvēkam, kas cieš trūkumu vai saskaras ar sociālām problēmām, jānodrošina sociālo pakalpojumu pieejamība, radot apstākļus šādiem cilvēkiem parūpēties par sevi un integrēties sabiedrībā.
Galvenie uzdevumi sociālo pakalpojumu uzlabošanai Preiļu novadā:
• Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību, padarot sociālos pakalpojumus pieejamus jebkurā
teritorijā; Izveidot sociālās palīdzības centrus pagastu centros un nodrošināt šos centrus ar finansējumu, aprīkojumu, darbiniekiem un nepieciešamajām apmācībām;
• Dažādot sociālos pakalpojumus: izveidot sociālās rehabilitācijas centru Aizkalnē un pansionātu
Līčos;
• Izveidot “vienas pieturas” aģentūru sociālās palīdzības sniegšanai vietējās pašvaldībās;
• Decentralizēt sociālo pakalpojumu sniegšanu; deleģēt pašvaldību funkcijas un finansējumu
sociālo pakalpojumu sniegšanai nevalstiskajām organizācijām un privātajām aprūpes organizācijām;
• Attīstīt sociālo pakalpojumu loku, tai skaitā arī brīvā laika pavadīšanas un sporta aktivitātes;
• Veicināt kopienu sociālo pakalpojumu tīklu attīstību;
• Stiprināt sadarbību starp sociālajiem partneriem – vietējām pašvaldībām, darba devējiem, kopienas grupām ar nolūku attīstīt sociālo drošību. Partnerībā iesaistīt sociāli neaizsargātās grupas.
•
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2.2. NODARBINĀTĪBA
Viena no Preiļu novada iedzīvotāju labklājības paaugstināšanas iespējām ir Preiļu pilsētas un apkārtējās lauku teritorijas iedzīvotāju nodrošināšana ar darbu. Veselībai un dzīvei drošu darba vietu radīšana.
Nodarbinātības veicināšanas prioritātes
• Uzņēmējdarbības veicināšana un jaunu darba vietu radīšana
• Darba spēka adaptēšanās spēju sekmēšana
• Vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju stiprināšana
• Bezdarba līmeņa samazināšana novadā

2.2.1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA UN JAUNU DARBA VIETU RADĪŠANA
Novadu raksturo fakts, ka pēdējo 5 gadu laikā nodarbinātība nav īpaši paaugstinājusies. Biznesa
aktivitāte ir zema. Jo sevišķi vāji uzņēmējdarbība ir attīstīta lauku teritorijās. Jaunās nelauksaimnieciskās
ražotnes nav īpaši dinamiskas.
Mazumtirdzniecībā nodarbinātie MVU sastāda novada aktīvo MVU lielāko daļu. Tirdzniecība un
pakalpojumi kopumā veido nopietnu novada attīstības potenciālu. Kā uzskatāmu piemēru var minēt tūrismu, kas novadā sāk lēnām attīstīties. Lai nodrošinātu tā veiksmīgu attīstību, jāizstrādā pārdomāta tūrisma
attīstības stratēģija, balstoties uz novada vides un kultūras potenciālu.
Pastāv kritiska nepieciešamība Preiļu novadā palielināt produktīvo nodarbinātību. Ne jau ārējās
investīcijas radīs šīs izmaiņas. Ekonomikas dinamiskumam un nodarbinātībai jārodas pašā novadā. Jaunas nodarbinātības veicināšanā liela nozīme ir mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. MVU varētu
radīt papildus ienākumus un jaunas darba vietas, tomēr nepieciešams adekvāts atbalsts, kas pašreiz nav
pieejams.
Svarīga loma uzņēmējdarbības uzsākšanai ir Uzņēmējdarbības atbalsta centriem(UAC), dažādām
uzņēmēju asociācijām u.c. apvienībām. Novadā būtu nepieciešams izveidot vismaz vienu UAC, kas sniegtu praktisku palīdzību uzņēmējiem uzsākot biznesu, sniedzot jaunāko informāciju, konsultācijas. Nākamais
solis būtu biznesa inkubatora izveidošana, kurā potenciālie un esošie uzņēmēji varētu praktisku uzsākt
savu biznesu.
Pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai un jaunu darba vietu radīšanai:
1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas (veikšanas) procesa racionalizācija
2. Jaunu iespēju izmantošana darba vietu radīšanai
1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas (veikšanas) procesa racionalizācija
Pētījums par MVU rāda, ka visbiežāk minētās uzņēmēju-iesācēju problēmas saistītas ar sākuma
kapitāla trūkumu, pārāk lieliem nodokļiem un pamatlīdzekļu trūkumu, kā arī informācijas nepietiekamību.
Lielākā daļa uzņēmēju atzinuši, ka savas uzņēmējdarbības sākumā saskārās ar finansu resursu trūkumu.
Uzņēmējdarbību uzsākot, uzņēmējiem darbu kavēja pārāk lieli nodokļi, mainīga likumdošana un nedrošība, kā arī grūtības, ar kurām nācās sastapties valsts iestādēs, kas izsniedz licences un dažādus reģistrācijas dokumentus. Tam sekoja grūtības ar noieta tirgus atrašanu, negodīgu konkurenci, realizāciju, telpām. Vēl viena ievērības cienīga problēma ir pieredzējušu un apmācītu darbinieku trūkums. Daudz mazākā mērā uzņēmēji sastapās ar grūtībām, iepērkot aprīkojumu un materiālus.
Galvenie uzdevumi uzņēmējdarbības uzsākšanas (veikšanas) racionalizācijai:
• UAC izveidošana;
• Ievērojami samazināt administratīvo “slogu” uzņēmējiem;
• Biznesa inkubatora izveidošana;
• Apmācības un mērķtiecīgi atbalsta pakalpojumi uzņēmējiem:
ü Biznesa iespēju noteikšana;
ü Kā uzsākt biznesu;
ü Projekta izstrāde;
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ü
ü
ü
ü
ü

Biznesa plāna sastādīšana;
Kredīta pieteikuma izstrādāšana;
Kā uzlabot biznesu;
Esošo MVU audits.
Pašnodarbinātības veicināšana.

2. Jaunu iespēju izmantošana darba vietu radīšanai
Jaunu darba vietu radīšana lielā mērā atkarīga no aktīvas tirgus iespēju un patērētāju vajadzību
noteikšanas un izmantošanas. Procesu var veicināt, iedrošinot uzņēmējus un sekmējot uzņēmējdarbības
garu visā novadā.
Galvenie uzdevumi jaunu iespēju izmantošanai darba vietu radīšanai Preiļu novadā:
•
•
•
•
•

Veicināt pasākumus, kas ļauj pilnā mērā izmantot jaunu darba vietu radīšanas iespējas vietējā līmenī,
it sevišķi saistībā ar jaunām aktivitātēm un tirgus pieprasījumu;
Izmantot jaunu darba vietu radīšanas iespējas sociālajā sfērā un bezpeļņas (nevalstiskās organizācijas) sektorā;
Izmantot iespējas: nepilnas slodzes darbs, tāldarbs – it sevišķi lauku apvidos.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts dienestu, vietējām pašvaldībām un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām noteikt vietējās nodarbinātības iespējas un uzlabot vietējā darba tirgus darbību.;
Maksimāli izmantot īpaši atbalstāmā reģiona statusu un Reģionālā fonda atbalstu.

2.2.2. DARBA SPĒKA ADAPTĒŠANĀS SPĒJU SEKMĒŠANA
Lai nodrošinātu nodarbinātības ilgtspējīgu, darba devējiem un darbiniekiem jāpielāgojas mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem un tirgus videi. Uzņēmumiem nepieciešams modernizēt darba organizāciju un pārkvalificēt kā vadības līmeni, tā arī darbiniekus ar mērķi paaugstināt ražīgumu un konkurētspēju,
un sasniegt vajadzīgo līdzsvaru starp elastīgumu un drošību. Darba tirgus dalībniekiem nepieciešams uzlabot savu kvalifikāciju un iemaņas, lai atbilstu darba devēju/tirgus izvirzītajām prasībām.
Pasākumi, lai veicinātu darba spēka adaptēšanās spējas:
1. Apmācības nodarbinātības veicināšanai
2. Projektu izstrādāšanas un vadīšanas prasmju attīstīšana
3. Atbalsts darbinieku apmācībām uzņēmumos

•
•

1. Apmācības nodarbinātības veicināšanai
Apmācības galvenie uzdevumi nodarbinātības veicināšanai Preiļu novadā:
Pieaugušo izglītības centra darbības paplašināšana;
Apmācības programmu izstrādāšana atsevišķām sociālajām grupām: ģimenēm, sievietēm, jauniešiem, bezdarbniekiem.

2. Projektu izstrādāšanas un vadīšanas prasmju attīstīšana
Mūsdienu attīstības prakse un politika visās sociālās un ekonomiskās dzīves sfērās arvien vairāk
saistīta ar projektu vidi. Valdības piedāvātie atbalsta fondi novada attīstībai, MVU atbalstam, lauksaimniecības modernizācijai un citiem mērķiem tiek piešķirti projektiem caur projektu konkursiem. ES pirmsiestāšanās fondi novada attīstībai (PHARE programma), lauksaimniecības un lauku attīstībai (SAPARD
programma) un vides un infrastruktūras uzlabošanai (ISPA programma) arī tiek piešķirti uz pieteikumu
konkursa pamata. Arvien vairāk projektus izstrādā un ievieš vietējās pašvaldības, NVO, privātie uzņēmēji
un citi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi Preiļu novadā stiprināt kapacitāti tādiem partneriem kā pašvaldības, vietējie aktīvisti, NVO un privātais sektors un apmācīt projektu sagatavošanā, vadīšanā un īstenošanā.
Projektu sagatavošanas un īstenošanas prasmes nepieciešams stiprināt, lai stimulētu privātā sektora attīstību Preiļu novadā – biznesa iesācējiem, tehnoloģiskajai modernizācijai un investīcijām MVU,
lauksaimniecības uzņēmumu pārstrukturēšanai. Novada privātā sektora attīstība būs atkarīga no uzņēmēju spējas noteikt tirgus iespējas, kā arī sagatavot un realizēt veiksmīgus biznesa projektus.
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Projektu sagatavošanas un vadīšanas iemaņas nepieciešamas arī sociālās sfēras un publiskā
sektora attīstībai. Svarīgas ir tādas jomas kā cilvēkresursu attīstība, izglītība, profesionālā apmācība, bezdarbnieku pārkvalificēšana, teritorijas plānošana, vietējo iniciatīvas grupu attīstība, sabiedriskais transports un vides aizsardzība, un šajās jomās var tikt sagatavoti efektīvi projekti finansējuma pieprasīšanai.
Galvenie uzdevumi projektu sagatavošanai un vadīšanai, tai skaitā iedzīvotāju un NVO apmācībai
sekojošās jomās:
• Projektu stratēģiskās plānošanas motivēšana;
• Finansu resursu piesaistīšana projektiem;
• Projektu pieteikumu rakstīšana;
• Komandas veidošana un konfliktu risināšana;
• Tēla veidošana un projektu publicitāte;
• Projektu novērtēšana.
3. Atbalsts darbinieku apmācībām uzņēmumos
Lai Preiļu uzņēmumi darbotos veiksmīgi, tiem jābūt spējīgiem pielāgoties mainīgajam tirgum. Izglītots un prasmīgs darbaspēks ir viens no konkurētspējīgu uzņēmumu svarīgākajiem priekšnoteikumiem.
Preiļu uzņēmumu pētījums rāda, ka uzņēmējiem nepieciešams atbalsts darbinieku apmācīšanā tādās jomās, kā tehnoloģiju izmantošana, datori un valodas. Runājot par MVU vadības līmeni, visvairāk nepieciešamas ir apmācības un konsultācijas finansu plānošanā un menedžmentā, likumdošanā, nodokļu sistēmā,
marketingā, biznesa plānošanā. Svarīgs jautājums ir, kā organizēt kvalitatīvas apmācības par aktuālām
tēmām, kas visvairāk atbilst atsevišķu uzņēmumu specifiskajām vajadzībām (kā papildinājumu vispārējām
apmācībām). Tāpēc nepieciešams attīstīt un uzlabot apmācību tēmas)). Galvenā problēma ir izveidot
elastīgu apmācību sistēmu.
Iespējamie risinājumi:
• Nodarbinātības dienests uzņemas atbildību par minētajām problēmām, attīstot, papildinot un uzlabojot
tehnisko apmācību piedāvājumu;
• Nozaru apmācību centri;
• Jaunu augsta līmeņa tehnisko prasmju un iemaņu jomā nepieciešama organizācija (vai projekts), kas
saskaņo atsevišķu uzņēmumu specifiskās vajadzības un apmācību iespējas;
• Arodskolu apmācību programmu pielāgošana darba tirgus prasībām.
•
•
•
•

Galvenie uzdevumi darbinieku apmācībām uzņēmumos:
Darbinieku apmācības un pārkvalificēšana attiecībā uz jaunām tehnoloģijām;
MVU vadītāju apmācības un pārkvalifikācija attiecībā uz jaunām tehnoloģijām, investīcijām, marketingu;
Novada MVU mācību, pieredzes apmaiņas un marketinga tīklu izveidošana;
Jaunu menedžmenta metožu, informācijas un tehnoloģiju ieviešana MVU.

2.2.3. VIENLĪDZĪGU NODARBINĀTĪBAS IESPĒJU STIPRINĀŠANA
Ne visi iedzīvotāji darbspējas vecumā ir aktīvi darba tirgus dalībnieki. Pamatojoties uz aptaujām,
daļa šīs grupas nestrādā vispār sakarā ar sliktu veselības stāvokli, ilgtermiņa bezdarbu vai citu iemeslu
dēļ. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars (nodarbinātie un bezdarbnieki, kas meklē darbu) pēdējo gadu
laikā ir ievērojami audzis.
Īpaši sociāli neaizsargātas grupas Preiļu novadā, tāpat kā Latgalē kopumā, (līdzdalība darba tirgū) ir ilgtermiņa bezdarbnieki, invalīdi un iedzīvotāji pirmspensijas vecumā.
Pasākumi vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju nodrošināšanai:
1. Atgriešanās darba tirgū veicināšana
2.Darba attiecību uzlabošana un dialoga stiprināšana starp darba devējiem, darba ņēmējiem un valsts
institūcijām.
1. Atgriešanās darba tirgū veicināšana
Galvenie uzdevumi atgriešanās darba tirgū veicināšanai:
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•
•
•
•

Apmācību kursi ilgtermiņa bezdarbniekiem;
Nepilnas darba dienas un tāldarba iespējas invalīdiem;
Uzņēmējiem, kuri pieņem darbā invalīdus, paredzēt nodokļu atvieglojumus;
Attīstīt elastīgus darba noteikumus, lai tādējādi arī gados vecākie darbinieki un vecāki, kuriem ir bērni,
varētu palikt un aktīvi līdzdarboties darba tirgū.

2. Darba attiecību uzlabošana un dialoga stiprināšana starp darba devējiem, darba ņēmējiem un valsts institūcijām
Galvenie uzdevumi dialoga veicināšanai starp darba devējiem, darba ņēmējiem un valsts institūcijām Preiļu novadā:
• Trīspusēju konsultatīvo padomju izveidošana (profesionālās izglītības iestādes, darba devēju asociācijas un valsts/pašvaldību institūcijas).

2.2.4. BEZDARBA LĪMEŅA SAMAZINĀŠANA NOVADĀ
Bezdarba līmeņa samazināšana un nodarbinātības uzlabošana ir prioritārās darbības Preiļu novadam. Svarīgi, ka pēc iespējas vairāk ekonomiski aktīvo iedzīvotāju strādā sektoros, kas ir piemērojušies
tirgus ekonomikai un kas ir konkurētspējīgi. Tāpat ir svarīgi nodrošināt, ka pēc iespējas mazāks ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits paliek ārpus aktīvā darba tirgus (kā oficiāli reģistrēti vai nereģistrēti bezdarbnieki) jebkādā laika periodā. Nodarbinātību var uzlabot, mazinot bezdarbu, īstenojot aktīvus nodarbinātības pasākumus, lai apmācītu un pārkvalificētu darba spēku, padarot vieglāku pāreju no izglītības iestādes uz darba vietu.
Pasākumi ir sekojoši:
1. Jauniešu bezdarba mazināšana
2. Ilgtermiņa bezdarba novēršana
3. Aktīvi pasākumi nodarbinātības uzlabošanai
1. Jauniešu bezdarba mazināšana
Preiļu novadā, tāpat kā visā Latgalē nopietna problēma ir jauniešu bezdarbs, it sevišķi – laukos.
Sastopoties ar grūtībām darba meklējumos un redzot ierobežotās iespējas, daudzi jauni un izglītoti cilvēki
tiecas aizbraukt no novada darba un labākas dzīves meklējumos. Jauniešu bezdarbs ir saistīts ar citām
sociālām problēmām, tādām kā izolācija, apātija un alkoholisma izplatība. Problēma kopumā kavē novada
attīstību, mazina darba spējas, vājina uzņēmējdarbības attīstību.
Galvenie uzdevumi, lai mazinātu jauniešu bezdarbu:
• Nodrošināt, ka katram jaunietim bezdarbniekam tiek piedāvāta jauna iespēja, apmācību, pārkvalifikācijas, darba prakses, darba vai citā nodarbinātības veicināšanas pasākuma veidā (apmaksātie pagaidu darbi, darba meklētāju klubs, utt.) ar nolūku integrēties darba tirgū;
• Stimulēt jaunus un izglītotus cilvēkus atgriezties novadā pēc augstskolu pabeigšanas un veicināt kvalificētu speciālistus atgriezties novadā.
2. Ilgtermiņa bezdarba novēršana
Novadā ir diezgan augsts reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, tai skaitā ir arī ilgtermiņa bezdarbnieki, un tā ir īpaši smaga problēma.
Galvenie uzdevumi ilgtermiņa bezdarba novēršanai Preiļu novadā:
• Katram bezdarbniekam jācenšas piedāvāt jaunas nodarbinātības iespējas pirms 12 mēnešu bezdarba
perioda sasniegšanas apmācību, pārkvalificēšanas, darba prakses un citu nodarbinātību veicinošu
pasākumu veidā (apmaksātie pagaidu sabiedriskie darbi, darba meklētāju klubs, utt.) ar nolūku integrēties darba tirgū.
3. Aktīvi pasākumi nodarbinātības uzlabošanai
Pēdējo gadu laikā Nodarbinātības valsts dienests centās īstenot aktīvu nodarbinātības politiku
Preiļu novadā, attīstot virkni nodarbinātības veicināšanas shēmu un pakalpojumu. Pieejami profesionālās
apmācības un pārkvalificēšanas kursi, kā arī palīdzība darba meklējumos, pagaidu sabiedriskie darbi un
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klubi darba meklētājiem. Nodarbinātības valsts dienesta piedāvātās un visapmeklētākās nodarbinātības
veicināšanas shēmas ir bezdarbnieku iesaistīšana pagaidu sabiedriskajos darbos, kā arī apmācību un
pārkvalifikācijas programmās. Bezdarbnieku vēlme apmeklēt apmācību kursus daudzkārt pārsniedz piedāvātās iespējas. Vēl viena svarīga problēma ir tā, ka lielākā daļa kursu notiek pilsētās, un lauku iedzīvotājiem ir grūtības tos apmeklēt. Šādas programmas nepieciešams nodrošināt visā novadā un pēc iespējas
tuvāk bezdarbnieku dzīves vietai.
Galvenie uzdevumi aktīvu pasākumu īstenošanai nodarbinātības uzlabošanai Preiļu novadā:
• Paplašināt Nodarbinātības valsts dienesta piedāvāto pakalpojumu klāstu un uzlabot to kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām;
• Padarīt pieejamus aktīvos nodarbinātības pasākumus (apmaksātie pagaidu sabiedriskie darbi, profesionālā apmācība un pārkvalificēšana, darba meklētāju klubu aktivitātes u.c.), ko īsteno Nodarbinātības valsts dienests darba meklētāji, kas nav reģistrēti NVD, bet kam ir līdzīgas bezdarba problēmas;
• Stimulēt bezdarbniekus vai neaktīvus cilvēkus meklēt darbu un piekrist darba piedāvājumiem;
• Stimulēt darba devējus radīt jaunas darba vietas.

2.3. UZŅĒMĒJDARBĪBA
Galvenais mērķis ir radīt labvēlīgu vidi, lai spētu nodrošināt vietējo tirgu un konkurētspēju starptautiskajā tirgū, ražojot augstas kvalitātes produkciju. Jāveicina uzņēmumu attīstība, kas ražotu augstvērtīgu produkciju pārsvarā no vietējām izejvielām, piemēram piena un gaļas pārstrādes uzņēmumi, kokapstrādes, linu ražošanas un keramikas produkciju. Sevišķa vērība jāpievērš ražošanas tehnoloģijas modernizēšanai, produkcijas kvalitātei un mārketingam. . Jāizvērtē iespējas attīstīt linu rūpniecības nozari. Jāveicina pētījumi par novada resursu izmantošanas paplašināšanas iespējām. Sevišķa vērība pievēršama
mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai. Jāatbalsta uzņēmumi, organizācijas, projekti, biznesa plāni, kas novadā rada jaunas darba vietas. Sakārtojot lauksaimniecības produktu tirgu un importu, iespējams palielināt vietējās produkcijas ražošanu. Kā lauksaimniecības attīstības perspektīvas minamas: lauksaimniecības ražošanas dažādošana( netradicionālā lauksaimniecība – ārstniecības augu audzēšana, dzērveņu,
sēņu audzēšana, biškopības attīstība u.c.), piena un gaļas lopkopības attīstība, zemkopība (graudkopība,
linkopības attīstība u.c.). Nepieciešams racionāli izmantot augsnes. Jāveicina specializēto, lielo zemnieku
saimniecību, lauksaimniecības un servisa uzņēmumu attīstība.
Nepieciešams veicināt meža nozares ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, saglabājot un uzturot bioloģisko daudzveidību. Jāveic lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošana.
Uzņēmējdarbības attīstības virzieni:
• Uzņēmējdarbības paplašināšana, pielietojot informāciju tehnoloģijas (IT)
• Novada ekonomiskās un rūpnieciskās konkurētspējas palielināšana
• Ārvalstu investoru piesaistīšana

1.1.4. UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAPLAŠINĀŠANA, PIELIETOJOT INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS (IT)
Lai attīstītu Preiļu novada ekonomiku, svarīgi ir veikt pētījumus par dažādu uzņēmējdarbības veidu attīstības iespējām un esošajiem resursiem. Svarīgi ir attīstīt tādas nozares, kas ir raksturīgas novadam:
• piena un gaļas produkcijas ieguve, pārstrāde un netradicionālās lauksaimniecības produkcijas ražošana( augļkopība, biškopība, linu un rapša audzēšana);
• koksnes dziļākas pārstrādes produktu un izstrādājumu ražošana;
• rūpnieciskā ražošana;
• tūrisma un pakalpojumu attīstība;
• kravu un pasažieru pārvadājumi;
• linu ražošana un pārstrāde;
• amatniecības izstrādājumi un keramika.
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Lai paplašinātu un modernizētu Preiļu novada uzņēmējdarbības vidi, pētniecībai un inovācijām jābūt galvenajai prioritātei. ES pieredze pierāda, ka visveiksmīgākie attīstības reģioni ir tie, kas izmanto stratēģisku pieeju inovācijām un piedāvā palīdzību uzņēmumiem pētniecībā, jaunu tehnoloģiju, produktu un
ražošanas procesu ieviešanai, kā arī efektīvam menedžmentam.
Informācijas tehnoloģiju (IT) attīstība ir būtiska, jo iespaido visas citas attīstības aktivitātes novadā. Tā kā IT mērķis ir atbalstīt citas aktivitātes, tai ir svarīga loma efektīvas ražošanas, administrēšanas
un sakaru attīstībā. IT nodrošina ražošanas iespējas neatkarīgi no attāluma un veicina dažādu veidu uzņēmumu izaugsmi.
Mūsdienīga IT nozīmē arī atbalstu jaunu telekomunikāciju principu un jaunu materiālu zinātniskai
izstrādei. Inovāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešana atkarīga no:
• Pieprasījuma novada uzņēmumos;
• Novada uzņēmumu cilvēkresursu kapacitātes;
• Novada uzņēmumu tehnisko resursu kapacitātes;
• Kredītu un citu finansu līdzekļu pieejamības, lai ieviestu inovācijas un jaunās tehnoloģijas;
• Potenciālo investoru esamības.
Izglītībai un apmācībām ir svarīga loma augsta līmeņa IT un jaunu tehnoloģiju attīstīšanā kā attiecībā uz atsevišķiem darbiniekiem, tā arī uzņēmumiem un organizācijām. Apmācību procesā varētu iesaistīt novada un reģiona līmeņa speciālistus un izmantot jaunas apmācību metodes, balstoties uz tālmācības
metodēm ar iespēju izmantot konsultācijas un tīklu datu bāzes.
Lai nodrošinātu efektīvu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu Preiļu novadā, nepieciešamas investīcijas gan izglītībā, gan uzņēmēju un darbinieku apmācībā, gan arī inovācijas sadarbības tīklu veidošanai
Latgalē un Latvijā.
Pasākumi:
1. Inovāciju attīstība Preiļu novadā un Uzņēmējdarbības atbalsta un inovāciju centra (UAIC) izveidošana.
2. Jaunu apmācību programmu izstrādāšana un ieviešana, lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk zināšanu
jauno tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā.
1. Inovāciju attīstība Preiļu novadā un Uzņēmējdarbības atbalsta un inovāciju centra (UAIC)
izveidošana
Pirmais solis ir Preiļu novada Inovāciju stratēģijas izstrādāšana, veicot inovāciju pašreizējā stāvokļa analīzi. Svarīgi ir izveidot Preiļu novada Uzņēmējdarbības atbalsta un inovāciju centru (UAIC). Tas
varētu tikt radīts uz Preiļu Valsts ģimnāzijas bāzes. Tiktu piesaistītas arī citas izglītojošas institūcijas, lai
novada uzņēmumiem nodrošinātu informāciju un apmācības. UAIC izveidošana veicinās novada uzņēmumu attīstību, palielinās to produktivitāti un padarīs tos konkurētspējīgus tirgū.
Tehnoloģiju un inovāciju ieviešanas galvenie uzdevumi Preiļu novadā:
• Pētniecības un attīstības infrastruktūras izveidošana;
• Jaunu produktu attīstība un ieviešana;
• Jaunu metožu attīstība un ieviešana;
• Jaunu tirgu atklāšana un iegūšana;
• Jaunu nozaru tīklu attīstība.
2. Apmācību programmu izstrādāšana un ieviešana, lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk zināšanu jauno tehnoloģiju izstrādē
UAIC varētu uzsākt savu darbību kā apmācību iestāde (tai skaitā tālmācība) studentiem, skolēniem, skolotājiem, pieaugušajiem, uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem.
Lai novada uzņēmumi atrastu potenciālu savai attīstībai, nepieciešama skaidra izpratne par inovatīvo procesu. Pierādīts, ka tie uzņēmumi, kas attīstās strauji, investē vairāk pētniecības un attīstības jomā
nekā pārējie, un uzņēmumiem ar visaugstāko inovāciju īpatsvaru ir visaugstākais apgrozījuma līmenis, un
šie uzņēmumi tirgum piedāvā arvien jaunus produktus. Preiļu uzņēmējiem nepieciešams apgūt šīs prasmes.
Jaunu apmācību programmu par jauno tehnoloģiju attīstību un ieviešanu izstrādāšanas un īstenošanas galvenais uzdevums ir jauna veida apmācību programmu izstrādāšana visiem līmeņiem, tai skaitā:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Skolotāju apmācības;
Studentu apmācības;
Skolēnu apmācības;
Pieaugušo apmācības;
Tehnisko darbinieku apmācības;
Uzņēmumu vadošo darbinieku apmācības;
Inženieru apmācības;
Darbinieku apmācības.

1.1.5. NOVADA EKONOMISKĀS UN RŪPNIECISKĀS KONKURĒTSPĒJAS
PALIELINĀŠANA
Ieņēmumus novadam dod kā sekmīgie uzņēmumi, tā arī ne tik aktīvi uzņēmumi, kas pagaidām
turpina darboties, bet nav konkurētspējīgi Latvijas kopējā un pasaules tirgū. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt kā vienus, tā otrus, lai sekmētu turpmāku attīstību, jaunu darba vietu radīšanu un galarezultātā veidotu konkurētspējīgus MVU.
Atbalsts sekmīgajiem MVU jāsniedz darbinieku apmācību subsīdiju veidā, lai tie varētu konkurēt
brīvā tirgus vidē, kā arī veidojot novadā inovāciju centrus un palīdzot uzņēmumiem attīstīt un ieviest jaunus produktus un tehnoloģijas.
Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstība ir svarīgs faktors jaunu MVU attīstības veicināšanai
novadā. Nacionālā līmeņa atbalsts šī mērķa sasniegšanai, nodrošinot fondus caur kredītu, grantu un garantiju shēmām, ir instruments, kas veicina MVU attīstību atpalikušos novados.
Lai paaugstinātu Preiļu novada ekonomisko un rūpniecisko konkurētspēju, svarīgi ir stiprināt novada ekonomiskās struktūras, pievēršot uzmanību jaunu kvalitatīvu produktu, mūsdienīga menedžmenta
un mārketinga sistēmas attīstībai, kā arī izmantot tās iespējas, ko sniedz sadarbība ar citām valstīm inovāciju un mūsdienu tehnoloģiju jomā.
Nepieciešamas aktivizēt sadarbību ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un izmantot apmācību
iespējas, partnerības projektu izstrādāšanu un realizēšanu.
Pasākumi:
1. Sadarbības stiprināšana ar esošajiem uzņēmumiem un jaunu kvalitatīvu produktu radīšana;
2. Atbalsts MVU attīstībai;
3. Mārketinga sistēmas attīstība nozaru ietvaros;
4. Tūrisma attīstība Preiļu novadā.
1. Sadarbības stiprināšana ar esošajiem uzņēmumiem un jaunu kvalitatīvu produktu radīšana
Esošo uzņēmumu sekmīga attīstība ir atkarīga no viņu spējas sadarboties. Mūsdienās uzņēmuma
konkurētspēja kļūst arvien vairāk atkarīga no piedāvātās produkcijas kvalitātes un uzņēmuma inovāciju
kapacitātes.
Preiļu uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem ir jāizprot pieprasījuma nozīme pēc augstas kvalitātes
produkcijas attīstīšanas, bet vietējiem patērētājiem jāizsaka savas vajadzības. Kvalitatīvu produktu attīstīšanas galvenie uzdevumi ir sekojoši:
• Regulāru tikšanos organizēšana ar uzņēmējiem un uzņēmumu vajadzību izpēte;
• Novada un reģionālā līmeņa sadarbības attīstīšana, lai uzlabotu informācijas plūsmu un reklamētu
kvalitatīvu Preiļu produkciju;
• Atbalsts vietējo uzņēmēju NVO, asociācijām;
• “Ražots Preiļos” produkcijas zīmes izstrādāšana un ieviešana.
2. Atbalsts MVU attīstībai
Nacionālā MVU attīstības programma pagaidām netiek īstenota. Tā kā šobrīd valsts budžetā nav
pietiekami daudz līdzekļu plānoto aktivitāšu veikšanai valsts līmenī, ir ārkārtīgi svarīgi tās tomēr uzsākt
Preiļu novadā. Balstoties uz attīstīto Eiropas valstu pieredzi, viens no MVU atbalsta pasākumiem ir Biznesa inkubatora izveidošana. Galvenie uzdevumi mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes atbalstam:
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•
•
•
•

Nacionālā līmeņa atbalsta nodrošināšana MVU izaugsmei atbilstoši Nacionālajā MVU attīstības programmā plānotajiem pasākumiem un to prioritāra realizēšana Preiļu novadā;
Pasākumi, lai informētu MVU par jaunām tehnoloģiskās attīstības tendencēm;
Apmācības uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai;
Biznesa inkubatora izveidošana.

3. Mārketinga sistēmas attīstība nozaru ietvaros
Vairums novada MVU un arī lielie uzņēmumi saprot dziļākas mārketinga ekspertīzes nepieciešamību, bet uzskata to par dārgu un sarežģītu.
Produktu dizaina un iepakošanas kursi, kvalitatīvu produktu mārketinga materiālu izstrādāšana –
šie nepieciešamie pasākumi jāsagatavo un jāievieš sadarbībā ar novada UAIC:
• Jāizstrādā un jāpiedāvā uzņēmumiem elektroniskā mārketinga apmācības;
• Jāizveido mārketinga programma un jāpopularizē produkcijas zīme “Ražots Preiļos”.
4. Tūrisma attīstība Preiļu novadā
Šobrīd pieaug tūristu plūsma no Rīgas uz lauku apvidiem. Arvien vairāk cilvēku no lielpilsētām vēlas pavadīt dažas dienas laukos un atpūsties pie dabas, tālu prom no cilvēku pūļiem. Preiļu novadā ir
daudz piemērotu vietu, bet joprojām nepieciešami uzlabojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus.
Tūrisma kā svarīgas tautsaimniecības nozares attīstībai ir jāatbalsta augstas klases speciālistu
sagatavošana darbam tūrisma industrijā, jāveicina plašāka tūrisma propaganda skolās, jāatbalsta vietējās
iniciatīvas grupas darbam tūrisma attīstības veicināšanā, jāveicina jaunu tūrisma produktu izveide un esošo attīstība, rūpīgi jāizstrādā pasākumu komplekss saistībā ar Preiļu novada ievērojamākām vietām, jāturpina tūrisma informācijas centru izveide, jāveido starptautiskiem standartiem atbilstoša tūrisma servisa
sistēma, jāveicina Preiļu tūrisma tēla veidošanu Latvijā un ārzemēs.
Pastāvīgi ir jāuzlabo tūrisma mārketings, jānodrošina augsta tūristu apkalpošanas kultūra un nemitīgi jāpilnveido pakalpojumu spektrs. Jāizstrādā jauni tūrisma maršruti, un tie jāpopularizē tūrisma izstādēs, gadatirgos u.c. pasākumos. Jaunu tūrisma produktu veidošanā perspektīvā jāiesaistās starptautiskos
projektos (Euro Velo u.c.).
Nepieciešams uzlabot tūrisma sektorā iesaistīto darbinieku valodu prasmes. Lai novadā attīstītu
tūrismu, svarīga loma ir labākai sadarbībai starp privāto un publisko sektoru tūrisma objektu uzturēšanā.
Vitāli svarīgi ir tūrisma apskates objektu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi.
Pilnīga informācija par naktsmītnēm, apskates vietām un tūrisma objektiem, aktīvās atpūtas iespējām un pakalpojumiem novadā pieejama Tūrisma informācijas centrā. Lai tūristiem piedāvātu pilnībā
apkopotu informāciju un izvēles brīvību visā Preiļu novadā, tūrisma informācijai jābūt pieejamai Internetā
un brošūrās, lai to piedāvātu potenciālajiem tūristiem Rīgas un Preiļu tūrisma centros. Svarīgi ir pastāvīgi
atjaunot un papildināt informāciju Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv
Preiļu novada tūrisma nozares svarīgākie uzdevumi ir:
• Tūrisma attīstības programmas izstrāde;
• Preiļu parka un muižas apbūves kompleksa sakārtošanas un atjaunošanas projekti;
• Aizkalnes pagasta tūrisma maršruta izveide un tūrisma objektu atjaunošanas projekti;
• Tūrisma infrastruktūras renovācijas projekti;
• Regulāra informācijas apkopošana par esošajiem tūrisma produktiem un informācijas izplatīšana
Latvijā uz ārvalstīs;
• Atbalsts jaunu tūrisma produktu izveidei.

2.3.3. ĀRVALSTU INVESTORU PIESAISTĪŠANA
Viena no galvenajām prioritātēm ir tiešo ārvalstu investīciju piesaiste. Lai to veicinātu, novadam
jābūt ātri un ērti pieejamam. Ir nepieciešams apkopot pilnīgāku informāciju par iespējamām ražošanas
platībām un to jaudām, satiksmi utt.
Lai piesaistītu novadam ārvalstu investīcijas, svarīgi apvienot nacionālā un novada līmeņa centienus, nodrošinot labvēlīgākus apstākļus novadā investoriem jaunu tehnoloģiju ieviešanai, jaunu ražotņu
uzsākšanai un pētniecības/attīstības aktivitāšu īstenošanai jaunu produkcijas veidu izstrādē. No otras

61

Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam grozījumi
1.redakcija 2005.

puses, jānodrošina, lai Preiļu uzņēmumos gūtā peļņa vismaz tuvāko 5 gadu laikā tiktu investēta uzņēmējdarbības attīstībā.
Pasākumi:
1. Preiļu tēla veidošana un uzņēmējdarbības iespēju popularizēšana;
2. Atbalsts ārvalstu investoriem.
1. Preiļu tēla veidošana un uzņēmējdarbības iespēju popularizēšana
Kvalitatīviem Preiļu produktiem nepieciešama profesionāla prezentācija (kampaņa). Tās laikā varētu arī informēt par novada priekšrocībām un biznesa iespējām. Abas lietas būtu veicamas vienlaicīgi –
kā kvalitatīvas produkcijas attīstīšana, tā arī Preiļu tēla popularizēšana.
Svarīgas aktivitātes ir katalogu un brošūru publicēšana par biznesa iespējām novadā, filmu un videofilmu
sagatavošana šo iespēju popularizēšanai. Mērķis, bez šaubām, ir palielināt ārvalstu investoru un kopuzņēmumu skaitu Preiļu novadā.
2. Atbalsts ārvalstu investoriem
Novada priekšrocība būtu labvēlīgu noteikumu un apstākļu radīšana tiem investoriem, kas investē
Preiļu novadā jaunu tehnoloģiju ieviešanā, atver jaunas ražotnes un īsteno pētniecības un attīstības aktivitātes ar nolūku radīt jaunus produkcijas veidus.
Svarīgi ir attīstīt labu sadarbības tīklu ar institūcijām, kas veicina investīciju piesaisti valstī. Tam
nepieciešama skaidra, ātra visjaunākā un visaptveroša informācija par situāciju novadā, par notiekošajām
un plānotajām aktivitātēm.

2.4. INFRASTRUKTŪRA
2.4.1. TRANSPORTS
Radikāli jāuzlabo vietējas nozīmes ceļu kvalitāte. Jāpilnveido sabiedriskā transporta attīstība,
kombinējot dažādus transporta veidus.
• Pieejamības uzlabošana, attīstot novada ceļu infrastruktūru
• Pieejamības uzlabošana, attīstot dažādus transporta veidus

1.1.5.1. PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA, ATTĪSTOT NOVADA CEĻU INFRASTRUKTŪRU
Lauku ceļu stāvoklis ir nopietna problēma, kas kavē cilvēku pārvietošanos lauku rajonos un ierobežo uzņēmējdarbības un pakalpojumu sektora attīstību, tai skaitā – tūrisma attīstību. Pastāv vienprātība,
ka lauku ceļu uzlabošana ir viena no galvenajām vispārējās novada attīstības prioritātēm. Ceļu uzlabošanai novadā būs nepieciešamas ievērojamas investīcijas. Kamēr resursi ir ierobežoti, un līdzīga situācija
saglabāsies arī tuvākajā nākotnē, svarīgi noteikt investīciju prioritātes. Preiļu novadā ir noteikti sekojoši
prioritārie ceļi, kuriem visvairāk nepieciešams remonts:
Prioritārie pašvaldības ceļi Aizkalnes pagasta teritorijā.
Garkalni - Pēteri
Babri – Dovole
Želvi – Raudauka
Klubs – m. Cīlaviņa
Gorliški – Raudauka
Novoselje – Šusta ezers
Bloki – Apšinīki
Bloki – Rēzes
Ročāni – Pēteri

2.2
2.9
1.6
0.6
2.5
2.3
2.0
1.1
2.4
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Līvānu mājas
Rinči – Gorliški
Sparāni – Bivbāni
Aizkalne- m. Zaļumi
No ceļa V 24749 – s-ba Medupe
Uz Gaigalavu
Ceļš katlu māja
Aizkalne – s-ba Staburagi
Aizkalne līdz ceļam V 24749
S-ba Dāboli – Zeiles
S-ba Dāboli – Siliņi
S-ba Staburagi – Molovka
Strodopole – Novoselje
Pelečanka
Kopā:

1.6
1.6
1.3
1.6
1.9
0.5
0.7
1.2
0.7
4.1
1.1
3.4
3.2
0.8
41.3

Pašvaldības ceļi sakārtoti prioritārā kārtībā, kādā tiem nepieciešams remonts. Preiļu novada infrastruktūras attīstības virzieni paredz šo ceļu remontu un kā prioritāros izvirza A kategorijas pašvaldības
ceļus ar 3.9 km kopgarumu:
Ceļš Ročāni – Pēteri ir blīvi apdzīvots, ceļu izmanto nokļūšanai uz skolu, darbu, veikalu, ik dienas
brauc piena mašīnas, autoveikals. Ceļš ved līdz lielākajai kapsētai pagastā “Daugavieši”. Raksturojas ar
daudzām izdangātām dziļām bedrēm, daudzviet bez divvirziena kustības.
Ceļš Tilts – s-ba “Dāboli” savienojas ar trim pašvaldības ceļiem. Greiderējot ceļas akmeņi no
apakšējās daļas, jo praktiski ceļa virskārtas vairs nav. Ceļš savieno un dod iespēju nokļūt pagasta centrā
iedzīvotājiem no Džeriņu, Silinieku, Gāgu, Kažemāku, Zeiļu, Molovkas, Slātavas ciemiem.
Prioritārie pašvaldības ceļi Preiļu pagasta teritorijā.
Līču ciematā Jaunatnes iela
Litavnieki – Krapišķi
Ivdrīšu kapi – Kušķi
Seiļu ciems – Vilcānu ciems
s-ba “Vecliepas” – m. Leiču ciems
Dzervanišķu ciems – m. Gavaru ciems
Vaivodu ciems – Brišku ciems
A/S “Preiļu siers” – s-ba “Līdumi”
s-ba “Cepļi” – s-ba “Lejnieki”
s-ba “Lejnieki” – s-ba “Slesarevka”
Pelšu ciems – Anspoku ciems
L.Mūrnieku ciems – Krapišku ciems
Plivdu ciems – s-ba “Purapuķes”
Stolderu ciems – Dzeņkalna ciems
s-ba “Mūrnieki” – s-ba “Pauguri”
L.Pupāju krustojums – Jermaku ciems
Kopā:

0.8
3.11
0.92
0.55
1.73
2.01
1.68
0.81
0.52
0.87
1.66
1.77
2.62
2.00
0.69
1.62
23.36

Pašvaldības ceļi sakārtoti prioritārā kārtībā, kādā tiem nepieciešams remonts. Preiļu novada infrastruktūras attīstības virzieni paredz šo ceļu remontu un kā prioritāros izvirza A kategorijas pašvaldības
ceļus ar 3.91 km kopgarumu:
Jaunatnes iela Līču ciematā ir galvenā ciemata iela. Ciematā dzīvo aptuveni 350 iedzīvotāji. Jaunatnes iela savieno Rīgas ielu (Līvānu šoseju) ar Preiļu – Rudzātu ceļu (Miera ielu). Asfalta segums ir ļoti
sliktā stāvoklī.
Ceļš Litavnieki – Krapiški atzarojas no ceļa Preiļi – Aglona un stiepjas līdz novada robežai. Ceļš
apkalpo Litavnieku, Pelšu, Krapišķu ciemus, kā arī Rušonas pagasta Kankuļus un citus ciemus. Ciemi ir
blīvi padzīvoti. Grants segums ir sliktā stāvoklī.
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Tie ir tikai daļa no ceļiem, kuriem nepieciešami investīciju ieguldījumi, jo tie atrodas ļoti sliktā stāvoklī. Nākotnē jādomā par visu novada ceļu infrastruktūras sakārtošanu.
1. PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA, ATTĪSTOT DAŽĀDUS TRANSPORTA VEIDUS
Lai gan viena no Preiļu priekšrocībām ir relatīvi labi attīstīts ceļu tīkls, var attīstīt citus transporta
veidus, lai uzlabotu pieejamību un nodrošinātu izvēles iespējas dažām ceļotāju kategorijām.
Pēdējā laikā par velotransportu tiek izrādīta arvien lielāka interese. It sevišķi pēc tam, kad viens
no European Cycle Route Network maršrutiem Nr. 11 Nordkap – Athens varētu šķērsot Latgali, velotūrisms kļūtu par vienu no Preiļu galvenajiem tūrisma produktiem. Tomēr velotūrisma attīstībai nepieciešami
specifiski pakalpojumi un apstākļi, tai skaitā velosipēdu maršruti, stāvvietas, velosipēdu nomas un remonta pakalpojumi, u.c.
Lai apmierinātu augstāk minētās vajadzības, ieteikti sekojoši pasākumi:
1. Velomaršrutu attīstība
1. Velomaršrutu attīstība preiļu novadā
Kā jau minēts iepriekš, velotūrismam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, it sevišķi tūrisma attīstībai Preiļu kontekstā kopumā. Tā kā velosipēdu transports tiek arvien vairāk attīstīts arī Eiropā, Eiropas
Velofederācija izstrādāja tā dēvēto EuroVelo projektu – Eiropas nozīmes velomaršrutu tīklu. Projekta galvenais mērķis ir izveidot velomaršrutu tīklu, kas pārklātu visu kontinentu. Latviju šķērsos divi maršruti:
Nr.10- Baltic Sea Circuit (Baltija jūras loks) un Nr.11- East Europe Route (Austrumeiropas maršruts). East
Europe Route (Nr. 11) iespējamais maršruts Latvijā varētu būt: Medumi – Daugavpils – Krāslava – Sauleskalns – (Aglona – Preiļi – Rudzāti – Atašiene – Ļaudona) vai (Dagda – Ezernieki – Malta – Viļāni – Varakļāni – Madona) – Bērzaune – Gaiziņkalns – Ērgļi – Vecpiebalga – Nītaure – Sigulda – (Inciems) – Līgatne – Cēsis – Valmiera – Strenči – Vijciems – Valka. Kopējais maršruta garums Latvijā būs aptuveni
600 km, no kuriem aptuveni 250 km – Latgalē.
No otras puses, velosipēdu transports varētu attīstīties arī vietējā nozīmē kā videi draudzīgs un
samērā lēts pārvietošanās veids. Galvenie velotūrisma attīstības uzdevumi Preiļu novadā ietvers:
• Velosipēdu maršrutu attīstību;
• Velotūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstību;
• Informācijas infrastruktūras velotūristiem attīstību (kartes, informācija par pakalpojumiem, utt.)

2.5. VIDES KVALITĀTE
Novadā jāatrisina virkne ar atkritumu saimniecību saistītu problēmu: nekontrolēto un nelegālo atkritumu izgāztuvju veidošanas ierobežošana un likvidēšana, efektīvas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes tirgus trūkums, nav bīstamo atkritumu utilizācijas
sistēmas u.c. Galvenie mērķi šajā jomā ir: pilnīgas sadzīves un ražošanas atkritumu savākšanas nodrošināšana, apglabājamo un speciāli apstrādājamo atkritumu un visu pārējo atkritumu samazināšana. Paredzams, ka līdz 2006.gadam Preiļu novads būs pievienojies AustrumLatgales vai DievidLatgales atkritumu
saimniecības poligoniem.

•
•
•

Galvenie uzdevumi, kas būtu jāveic novadā vides jomā:
Ūdenssaimniecības projektu realizēšana Preiļu pilsētā un Aizkalnes un Līču ciematos. Veidot sadzīves atkritumu pārkraušanas un šķirošanas punktu SAI „Preiļi”.
Jāveic SAI „Preiļi” un citu piesārņoto vietu rekultivācija. Jānodrošina neizmantoto artēzisko urbumu konservācija, labāk tamponāža.
Jāpaplašina ĪADT (mikroliegumu) skaits, jāpiedalās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas programmās. Turpināt darbus pie Preiļu parka sakārtošanas.
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•
•

Jāiesaista visus iedzīvotājus atkritumu apsaimniekošanā, lai katrs maksā un saņem konteineru.
Jānodrošina notekūdeņu savākšana no individuālajām mājām.
Paplašināt dabas gāzes izmantošanu apkurei.

Galvenie piesārņojuma avoti - komunālie un ražošanas notekūdeņi, lauksaimnieciskais un cita
veida piesārņojums. Galvenie mērķi - piesārņojošo vielu noplūdes samazināšana virszemes un pazemes
ūdeņos, atjaunojot ūdeņu ekoloģisko līdzsvaru, to dabiskos līmeņus un kvalitāti; nodrošināt ar atbilstošas
kvalitātes un daudzuma dzeramā un tehniskā ūdens apgādi, ieviešot un pielietojot mūsdienīgas ražošanas tehnoloģijas, ūdeņu bioloģisko attīrīšanu u.c. apstākļus, kas mazina piesārņojumu.
•
•
•

Novada līmeņa vides politikas attīstība
Dabas saglabāšana un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Piesārņojuma novēršana un kontrole

2.5.1. NOVADA LĪMEŅA VIDES POLITIKAS ATTĪSTĪBA
Tā kā novadi ir jauna administratīva struktūra valstī, pagaidām nav novada līmeņa vides politikas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīga par vides politikas īstenošanu. Pašvaldības kopumā ir atbildīgas par virkni ar vidi saistītiem jautājumiem to teritorijās, tai skaitā par ekonomiskās
darbības kontroli, ūdensapgādi un notekūdeņu attīrīšanu, atkritumu apsaimniekošanu, utt.
Veicamie pasākumi:
1. Novada vides politikas plāna sagatavošana
2. Novada vides rīcības plāna sagatavošana
3. Vides politikas instrumentu attīstība
Paralēli novada vides politikas dokumentu izstrādāšanai, tādiem politikas instrumentiem kā izglītībai un apziņas celšanai jāpievērš sevišķa uzmanība.

2.5.2. DABAS SAGLABĀŠANA UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA
Daba un bioloģiskā daudzveidība ir novada vērtības, kas jāaizsargā un jāsaglabā.
Pasākumi:
1. Floras un faunas pētījums Preiļu novada aizsargājamajās dabas teritorijās
1. Floras un faunas pētījums Preiļu novada aizsargājamajās dabas teritorijās
Lai gan Preiļu novadā ir aizsargājamās dabas teritorijas, daudzās no tām nav veikts detalizēts floras un faunas uzskaitījums. Tādējādi nav informācijas par kādu noteiktu sugu atrašanos šajās teritorijās.
Tomēr pilnīgi pētījumi visā novadā ir apjomīgs darbību kopums, kas aizņemtu ilgu laiku. Tāpēc ieteikts
veikt vispārējus floras un faunas pētījumus prioritārā kārtībā dažās izvēlētās dabas aizsargājamās teritorijās ar sevišķu nozīmi visam novadam kopumā. Preiļu novadā atrodas viens no skaistākajiem ainavu parkiem Latvijā ar daudziem dīķiem un kanālu sistēmu ar daudzām salām un pussalām, kas gadu gaitā ir
aizauguši un piesārņoti. Parka platība ir 41 ha, tajā aug 25 sugu koki un krūmi, to vidū vairāki dižkoki un
retu sugu koki. Perspektīvā par svarīgu prioritāti izvirzīta parka dīķu un kanālu attīrīšana un parka kompleksa sakārtošana.
Preiļu novada dome ir ieteikusi VARAM sekojošas novada teritorijas aizsardzības statusa pieškiršanai:
• Preiļupes upes ieleja (ainaviskā vērtība) un Jašas upes ieleja (ainaviskā vērtība, dižkoki, aizsargājamie augi) un melnā stārķa ligzdošanas vieta.
• Jašas upe no 28 km kopējā plūduma apmēram 17 km plūst pa Aizkalnes pagastu vai tā robežu.
Sākot no Feldhofas līdz Pelēču dzirnavām ~ 4 km garumā Jaša plūst pa ļoti dziļu un skaistu ieleju,
kuru varētu salīdzināt ar Gaujas senleju miniatūrā. Ielejas augstums no upes līmeņa vietām sasniedz 25 metrus, bet ielejas platums ir no 50 – 150 metriem. Šajā ielejā ir gan vietējās, gan valsts
nozīmes dažādi aizsargājamie augi un dižkoki.
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•

Preiļupes ainaviski skaistākais posms ir, kad tā plūst pa dziļu ieleju pie Anspokiem – gar Anspoku
un Plivdu pilskalniem.
• Iesakāmās teritorijas atrodas Preiļu novada Preiļu un Aizkalnes pagastu teritorijās.
Programmas “Natura 2000” ietvaros tika veikta apsekošana un šie dati iesniegti VARAM. Pēc
VARAM un neatkarīgo ekspertu pozitīva atzinuma šīs teritorijas būs Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas.
Preiļu novada dome ir noteikusi Preiļos Raiņa bulvāri un Preiļu parku par Vietējās nozīmes īpaši
aizsargājamo teritoriju. Nākotnē paredzēts veikt pilnīgu Raiņa bulvāra rekonstrukciju un labiekārtošanu, lai
viena no skaistākajām un vecākajām ielām Preiļos kļūtu par vienu no apmeklētākajām tūristu vietām Preiļos.

2.5.3. PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANA UN KONTROLE
Ar 2000. gadu Latvija saņem papildus palīdzību no ES ISPA programmas. Balstoties uz neatliekamām vajadzībām un nacionālajā līmenī noteiktajām vides investīciju prioritātēm, lielākā finansējuma
daļa piešķirta pilsētu ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas projektiem (koordinācija ar Valsts programmas 800+ palīdzību), cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem (koordinācijas ar Valsts
programmas 500- palīdzību) un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektiem.
Runājot par ekonomiskām aktivitātēm, transports un rūpnieciskā ražošana ir vislielākie vides piesārņojuma avoti. Transporta sektorā lielā mērā problēmas rada veci transporta līdzekļi un ritošais sastāvs.
Uzņēmumos problēmas lielākoties saistītas ar novecojušām tehnoloģijām un ražošanu. Preiļu novada
dome ir izstrādājusi piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas programmu. Nākotnē plānots
veikt šo vietu sanāciju un monitoringu. Tādējādi ieteikti šādi pasākumi:
1. Atkritumu apjoma samazināšana
2. Vides menedžments uzņēmumos
1. Atkritumu apjoma samazināšana
Viena no mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas galvenajām iezīmēm ir atkritumu
apjoma samazināšana, atkritumu šķirošana, pārstrāde un otrreizēja izmantošana.
Tika izstrādāti daži projektu priekšlikumi par atkritumu apjoma samazināšanu novadā un dažādu
atkritumu veidu šķirošanu.
Vēl viena problēma ir piesārņojuma emisija gaisā no motorizētajiem transporta līdzekļiem, kas
pagaidām netiek regulāri pārbaudīta. Kopumā runājot, ir lietderīgi izveidot motorizēto transporta līdzekļu
emisiju datu bāzi, kas būtu pieejama pašvaldībām un plānotājiem.
2. Vides menedžments uzņēmumos
Novadā dažas rūpnieciskās aktivitātes veicina vides piesārņošanu, bet lielā mērā tas ir atkarīgs
no aktivitātes veida un uzņēmumā izmantotās tehnoloģijas. Lai gūtu patiesu priekšstatu, ieteikts veikt
enerģētikas/vides auditus izvēlētos uzņēmumos (vēlams – tādos, kas visvairāk piesārņo vidi) un izstrādāt
virkni priekšlikumu vides stāvokļa uzlabošanai.
Papildus minētajam, brīvprātīgā vides menedžmenta shēmas ieviešana vienā vai vairākos novada
uzņēmumos veicinātu uzņēmumu vides jautājumu izpratnes attīstību.
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PREIĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ
2015.GADAM
Preiļi – novada centrs un reģionālas nozīmes pilsēta.
Novada TRĪS galvenie attīstības virzieni noteikti, ievērojot līdzsvaru starp resursus radošajām un resursus patērējošajām jomām. Galvenokārt domāts par produktīvā sektora (uzņēmējdarbības, cilvēkresursu) attīstības veicināšanu, kas uzlabotu situāciju patēriņa jomā.
Ilgtermiņa mērķi sekmē galveno attīstības virzienu sasniegšanu. Tie ir vispārīgi mērķi,
kuriem pēc kāda zināma laika, izmainoties apstākļiem Latgales plānošanas reģionā vai valstī, var
tikt pievienoti vidēja termiņa mērķi vai uzdevumi.
Vidēja termiņa mērķi norāda uz konkrētām pārmaiņām, kuras jāveic īsākā laika periodā,
lai sekmētu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu vai citu vidēja termiņa mērķu izvirzīšanu. Vidēja termiņa mērķi var tikt mainīti un papildināti atbilstoši Preiļu novada attīstības procesa norisei.
Uzdevumi norāda uz darbībām, kuras jāveic mērķu sasniegšanai samērā īsā laika periodā. Uzdevumi veido saikni ar mērķiem un konkrētiem projektiem.
Uzdevumi tiek papildināti un aktualizēti, programmas ieviešanas laikā veicot uzraudzības
(monitoringa) procesu.
Preiļu novada attīstības vīzija:
Preiļu novads ir aktīva, savdabīga Latgales reģiona teritorija ar unikālām
dabasvērtībām, tīru, sakoptu, veselīgu, uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi,
bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, kur iedzīvotāji var rast savām interesēm un
kvalifikācijai atbilstošas darba, izglītības un atpūtas iespējas, kā arī saņemt sociālos un administratīvos pakalpojumus.

Vīzijas
IZGLĪTĪBA
Kvalitatīva, konkurētspējīga izglītība ikvienam Preiļu novada iedzīvotājam, kuru nodrošina
mūsdienīgs izglītības iestāžu tīkls, plašs izglītības programmu piedāvājums un pieejamība, kā arī
augsti kvalificēti, radoši pedagogi.

INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS
Preiļu novads ir Latgales reģiona daļa Latvijā un Eiropā ar ekoloģiski tīru dabu, kur, attīstot un izmantojot Informāciju tehnoloģijas, katram iedzīvotājam ir iespējas izglītoties un iegūt informāciju.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA
Uzņēmējdarbība ir nepārtrauktā attīstībā, kas nodrošina augstu sabiedrības dzīves kvalitāti, uzņēmējdarbības un vides savstarpējo harmoniju. Līdzsvarota, videi un cilvēkam draudzīga
lauksaimnieciskās ražošanas attīstība visā novada teritorijā.
KULTŪRA
Izglītotu, kvalificētu kultūras darbinieku godīgs, kvalitatīvs darbs materiāli un tehniski nodrošinātās, laikmetam atbilstošās kultūras iestādēs. Kultūras produkts atbilstošs patērētāja vēlmēm, vajadzībām un iespējām. Valsts politika vērsta uz kultūras darbinieka amata prestiža atjaunošanu. Kultūras pieejamība visiem novada iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma
un materiālā stāvokļa. Radošas izteikšanās iespēju, apmācību organizēšana kultūras iestādēs.
SPORTS
Sporta klubu un sporta veidu minicentru izveidošana dos iespēju novada iedzīvotājiem un
viesiem aktīvi nodarboties ar sportu, izmantojot Preiļu novada priekšrocību – bagātīgo sporta
infrastruktūru: stadions, āra tenisa korts, vieglatlētikas manēža, trenažieru zāle, sporta zāles,
baseins?
VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE
Preiļu novads ir veselīga un unikāla vide ar sakārtotu un modernām iekārtām aprīkotu
sociālo infrastruktūru, kur ikvienam ir iespējams saņemt kvalitatīvus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus.

Galvenie novada attīstības virzieni un attīstības stratēģija
1. videi draudzīgas uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstība, ieviešot jaunās tehnoloģijas
un inovācijas
2. cilvēkresursu attīstība, kvalitatīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšana un nodarbinātības veicināšana
3. dabas vides, kultūrvides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atpūtas un sporta
iespēju pilnveidošana.
I VIDEI DRAUDZĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN EKONOMIKAS ATTĪSTĪBA, IEVIEŠOT JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS
Ilgtermiņa mērķis:
Sekmēt uzņēmējdarbības aktivitāti un jaunu uzņēmumu veidošanos
Vidēja termiņa mērķis:
1.1. Iekmēt videi draudzīgu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un attīstību
Uzdevumi:
1.1.1. Attīstīt uz uzņēmējdarbību vērstos pakalpojumus;
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1.1.2. Stiprināt esošās uzņēmējdarbības atbalsta struktūras;
1.1.3. Izveidot biznesa inkubatoru Preiļos;
1.1.4. Sekmēt uzņēmējdarbības uzsācēju apmācību;
1.1.5. Celt uzņēmumu vadības un darbinieku izglītību.
Vidēja termiņa mērķis:
1.2. Veicināt sadarbību starp privāto un sabiedrisko sektoru
Uzdevumi:
1.2.1. Atbalstīt esošo sabiedrisko organizāciju darbu un veicināt jaunu uzņēmēju organizāciju veidošanos;
1.2.2. Izveidot informācijas apmaiņas sistēmu starp privāto, valsts un pašvaldību sektoru;
1.2.3. Organizēt ikgadējās Preiļu novada uzņēmēju dienas.
Ilgtermiņa mērķis:
2. Veidot labvēlīgu vidi investīciju piesaistei
Vidēja termiņa mērķis:
2.1. Sekmēt pasākumus ārvalstu investīciju piesaistei ar augstu pievienoto vērtību
Uzdevumi:
2.1.2. Veicināt starptautisko sadarbību un atbalstīt novada uzņēmumu dalību starptautiskos uzņēmējdarbības pasākumos;
2.1.3. Sagatavot speciālistus darbam ar ES programmām;
2.1.4. Paaugstināt iedzīvotāju un uzņēmēju kapacitāti finansu līdzekļu piesaistei;
2.1.5. Apzināt potenciālos investīciju objektus rajonā un popularizēt Preiļu novadu kā investoriem pievilcīgu.
Vidēja termiņa mērķis:
2.2. Nodrošināt uzņēmējdarbībai svarīgas ES informācijas pieejamību
Uzdevumi:
2.2.1. Nodrošināt informāciju par ES standartiem un veicināt to ieviešanu;
2.2.2. Izveidot Eiropas informācijas un mācību centru
Ilgtermiņa mērķis:
3. Veicināt nozaru attīstību ar augstu pievienoto vērtību
Vidēja termiņa mērķis:
3.1. Veicināt koksnes pārstrādes nozaru pārorientāciju uz produkta ar augstāku pievienoto vērtību ražošanu
Uzdevumi:
3.1.1. Konsolidēt kokapstrādes apjomus rajonā un izveidot tiešos sakarus ar produkcijas
pircējiem ārvalstīs;
3.1.2. Organizēt pieredzes apmaiņas novada, reģiona, Latvijas un starptautiskajā līmenī;
Vidēja termiņa mērķis:
3.2. Sekmēt lauksaimniecisko produktu ražošanu un pārstrādi
Uzdevumi:
3.2.1. Veicināt vietējo un specifisko pārtikas produktu
ražošanu;
3.2.2. Veicināt eksportu uz Krieviju un citām NVS valstīm;
3.2.3. Sekmēt ekoloģiski tīru pārtikas produktu ražošanu;
3.2.4. Modernizēt pārtikas uzņēmumus atbilstoši ES prasībām
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Vidēja termiņa mērķis:
3.3. Veicināt biznesa kooperāciju un klāsteru izveidi
Uzdevumi:
3.3.1. Veikt sistemātisku un nepārtrauktu biznesa vides izpēti, lielrūpniecības
vajadzību un kooperācijas iespēju analīzi;
3.3.2. Popularizēt pozitīvos piemērus par biznesa sadarbības formām.
Vidēja termiņa mērķis:
3.4. Veicināt jaunu konkurētspējīgu produktu izstrādi un inovācijas
Uzdevumi:
3.4.1. Piesaistīt finansējumu no ES inovāciju veicinošajām programmām;
3.4.2. Piedalīties starptautiskajos sadarbības tīklos, kas rosina inovāciju un
tehnoloģiju pārnesi, zinātnes sasniegumu ieviešanu ražošanā;
3.4.3. Izveidot Latgales reģionālo biznesa un vides pētniecības inovāciju centru;
3.4.4. Sekmēt tūrisma produkta piedāvājuma daudzveidību un kvalitāti
Ilgtermiņa mērķis:
4. Sekmēt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu
Vidēja termiņa mērķis:
4.1. Veicināt IKT (informāciju un komunikāciju) tehnoloģiju ieviešanu
Uzdevumi:
4.1.1. Veicināt interneta iespēju izmantošanu uzņēmējdarbībā;
4.1.2. Veicināt informācijas apmaiņas tehnoloģisko saišu ieviešanu kokapstrādes,
pārtikas rūpniecības un tūrisma sektoros;
4.1.3. Vidēja termiņa mērķis;
Vidēja termiņa mērķis:
4.2. Sekmēt autoceļu kvalitātes uzlabošanu
Uzdevumi:
4.2.1. Veicināt melnā seguma autoceļu īpatsvara palielināšanu;
4.2.2. Veicināt novada autoceļu savienošanu ar valsts nozīmes ceļiem;
4.2.3. Veikt ceļu sakārtošanu projekta "Latgales josta" darbības teritorijā;
4.2.4. Sekmēt pievadceļu uzlabošanu ražošanas uzņēmumiem
Vidēja termiņa mērķis:
4.3. Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību
Uzdevumi:
4.3.1. Norādījuma zīmju uzstādīšana uz kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem;
4.3.2. E - kiosku uzstādīšana;
4.3.3. Veicināt veloceliņu attīstību rajonā
II CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA, KVALITATĪVU IZGLĪTĪBAS, VESELĪBAS APRŪPES, SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA UN NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANA
Ilgtermiņa mērķis:
5. Pilnveidot iedzīvotāju zināšanas un prasmes, kas veicinātu līdzdalību sabiedrības dzīvē,
konkurētspēju darba tirgū un sociālo drošību
Vidēja termiņa mērķis:

70

Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam grozījumi
1.redakcija 2005.

5.1. Nodrošināt daudzpusīgu izglītības programmu piedāvājumu, pilnveidojot esošo izglītības
iestāžu tīklu kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības iegūšanai
Uzdevumi:
5.1.1. Saglabāt un racionāli izmantot esošo izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot
sabiedrības vajadzībām atbilstošu programmu īstenošanu;
5.1.2. Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mūsdienu prasībām un ieviest
jaunās tehnoloģijas izglītošanas procesā;
5.1.3. Pilnveidot izglītotāju profesionālās meistarības paaugstināšanas sistēmu;
5.1.4. Sekmēt bērnu un jauniešu interešu izglītību.
Vidēja termiņa mērķis:
5.2. Pilnveidot izglītošanās iespējas atbilstoši darba tirgum
Uzdevumi:
5.2.1. Veidot saikni starp izglītības sistēmu un biznesa vidi;
5.2.2. Veicināt tālmācības programmas ieviešanu;
5.2.3. Pilnveidot pārkvalificēšanās sistēmu;
5.2.4. Sekmēt pašnodarbinātības attīstību
Ilgtermiņa mērķis:
6. Sekmēt kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumu
pieejamību
Vidēja termiņa mērķis:
6.1. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi
Uzdevumi:
6.1.1. Atbalsts Preiļu rajona galvenās slimnīcai;
6.1.2. Racionāli izmantot veselības aprūpes resursus;
6.1.3. Paaugstināt pakalpojumu kvalitāti visos veselības aprūpes līmeņos
Vidēja termiņa mērķis:
6.2. Sociālo pakalpojumu pieejamība, īpašu vērību veltot sabiedrības riska grupām
Uzdevumi:
6.2.1. Atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem;
6.2.2. Invalīdu integrācija un rehabilitācija sabiedrībā;
6.2.3. Rehabilitācija personām, kuras nonākušas atkarībā;
6.2.4. Alternatīvo aprūpes formu paplašināšana
III DABAS VIDES, KULTŪRVIDES UN KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANA, ATPŪTAS UN SPORTA IESPĒJU PILNVEIDOŠANA
Ilgtermiņa mērķis:
7. Preiļu novadam raksturīgo dabas vērtību un ainavu saglabāšana
Vidēja termiņa mērķis:
7.1. Preiļu novadam raksturīgās ainavas attīstība
Uzdevumi:
7.1.1. Veidot izpratni par ainaviskām vērtībām novadā;
7.1.2. Attīstīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu NATURA 2000;
7.1.3. Veicināt īpaši aizsargājamo teritoriju un ainavu apsaimniekošanas plānu izstrādi un īstenošanu
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Ilgtermiņa mērķis:
8. Sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu tehnoloģiju
pielietošanu
Vidēja termiņa mērķis:
8.1. Samazināt vides piesārņojumu
Uzdevumi:
8.1.1. Veicināt bezatlikumu ražošanas procesu ieviešanu;
8.1.2. Nodrošināt vides informācijas pieejamību;
8.1.3. Veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu;
8.1.4. Nodrošināt pazemes ūdeņu un ūdens ņemšanas vietu aizsargāšanu no
piesārņojuma;
8.1.5. Sekmēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu
Vidēja termiņa mērķis:
8.2. Veicināt ūdensapgādes un kanalizācija sistēmas attīstību un kvalitātes
uzlabošanu
Uzdevumi:
8.2.1. Nodrošināt ūdens kvalitātes atbilstību sadzīves un tautsaimniecības prasībām;
8.2.2. Sekmēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju;
8.2.3. Rosināt jaunu alternatīvu attīrīšanas tehnoloģiju ieviešanu
Ilgtermiņa mērķis:
9. Kultūrvēsturiskā mantojuma, kultūras tradīciju saglabāšana, atpūtas un
sporta pasākumu attīstība
Vidēja termiņa mērķis:
9.1. Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
Uzdevumi:
9.1.1. Paredzēt kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un attīstību teritoriju
plānojumos;
9.1.2. Veicināt tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību;
9.1.3. Saglabāt tradicionālās kultūras daudzveidību, veicinot tās attīstību un
pieejamību plašam iedzīvotāju lokam
Vidēja termiņa mērķis:
9.2. Veicināt izpratni par kultūrvides un tautsaimniecības mijiedarbību
Uzdevumi:
9.2.1. Veicināt rentablu kultūras, sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu;
9.2.2. Sekmēt investīciju piesaisti kultūras un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai;
9.2.3. Sekmēt kultūrvides izglītības pilnveidošanu;
9.2.4. Popularizēt labākos piemērus par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
Vidēja termiņa mērķis:
9.3. Nodrošināt pieejamības iespēju kultūras, mākslas un sporta norisēm
Uzdevumi:
9.3.1. Izveidot operatīvu, kvalitatīvu iedzīvotājiem pieejamu informācijas sistēmu par
novada pasākumiem;
9.3.2. Sakārtot pakalpojumu sniegšanas vietu infrastruktūru (kultūras nami, sporta
bāzes);
9.3.3. Veicināt kultūras un sporta darbinieku tālākizglītošanos.
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Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam grozījumi
1.redakcija 2005.

Projektu priekšlikumi
Projekta nosaukums
Mērķis

Aktivitātes

Rezultāti

Finansējums

Projekta nosaukums
Mērķis
Aktivitātes

Preiļu pils un parka rekonstrukcija
Projekta vispārējais mērķis ir dot Preiļu novada iedzīvotāju ieguldījumu dzīves kvalitātes paaugstināšanā, reģiona pievilcības uzlabošanā un valsts
teritorijas līdzsvarotas attīstības veicināšanā. Projekta specifiskais mērķis ir
rekonstruēt Preiļu pili un parku, lai veicinātu uz publisko – privāto partnerību
balstīta tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, izveidojot viesnīcas
– konferenču - izstāžu kompleksu. Projekta mērķa grupas ir pašvaldība, tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātāji un lietotāji, individuālie un
mazie uzņēmēji, potenciālie nodarbinātie tūrisma un ar to saistītajās jomās.
Preiļu pils rekonstrukcija
Preiļu parka rekonstrukcija
Preiļu pilī izveidots Darījumu centrs: viesnīca, konferenču/izstāžu zāles, restorāns, atpūtas centrs.
Rekonstruēt pārējos Preiļu parka apbūves elementus: tiltus, vārtus,
celiņus u.c.
1 500 000

Preiļu pilsētas ielu rekonstrukcija
Preiļu novada lauku ceļu rekonstrukcija
Sakārtot ceļu infrastruktūru Preiļu pilsētā un novadā
Atjaunot Preiļu pilsētā asfaltseguma ielas
Rekonstruēt Preiļu novada pagastu ceļus

Rezultāti

Sakārtota ceļu infrastruktūra

Finansējums

3 500 000
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Projekta nosaukums
Mērķis

Aktivitātes

Preiļu muižas apbūves kompleksa kanālu sistēmas renovācija
Pasākuma vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, līdzsvarotu teritoriju attīstību un sociālekonomisko izaugsmi, sekmējot tūrisma attīstību, nodrošinot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskās vērtības paaugstināšanu un investīciju piesaisti.
Projekta konkrētais mērķis – Preiļu parka kanālu sistēmas tīrīšana un
izveide par tūrisma infrastruktūras objektu.
Tehniskā projekta izstrāde
Rekonstrukcija

Rezultāts

Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis

Aktivitātes

210 000
Skatu torņa ierīkošana Preiļos
Pasākuma vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, līdzsvarotu teritoriju attīstību un sociālekonomisko izaugsmi, sekmējot tūrisma attīstību, nodrošinot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskās vērtības paaugstināšanu un investīciju piesaisti.
Projekta konkrētais mērķis – izveidot skatu torni Preiļos.
Izstrādāt tehnisko projektu
Veikt rekonstrukcijas darbus

Rezultāti

Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis

18 000
Preiļu novada bērnu laukumu renovācija
Projekta vispārīgie mērķi ir vides un dzīves kvalitātes paaugstināšana,
pilsētvides vizuāla un funkcionāla sakārtošana.
Pilsētvide veidojas no vairākiem funkcionāliem elementiem. Šis projekts virzīts uz trīs elementu – bērnu rotaļu laukumu, centrālo skvēru un sporta laukumu sakārtošanu. Pēdējo gadu laikā valdība vairākkārt uzsvērusi demogrāfiskās problēmas risinājuma nepieciešamību. Bērnu rotaļu laukumu izveide uzlabos šo pilsētvides aspektu, pilsēta kļūs pievilcīgākā gan jaunajām
ģimenēm un jauniem cilvēkiem, gan jau esošajām ģimenēm, kuras plāno pieaugumu.
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Aktivitāte

. Projekta sagatavošanas stadija
Visiem projektiem ir kopīga realizācijas shēma, taču, ņemot vērā darbu specifiku, tiem varētu būt piemērotas attiecīgas procedūras.
Bērnu rotaļu laukumu izveide
Ir sagatavoti rotaļu laukumu elementu rasējumi, noteiktas laukumu
atrašanās vietas un noteikts elementu skaits tajos. Pēc finansējuma piešķiršanas, tiktu veikta cenu aptauja un rotaļu laukumu iekārtošana. Projektu varētu
realizēt 1 - 2 mēnešu laikā.

Rezultāts
Finansējums

Projekta nosaukums
Projekta mērķis
Aktivitātes

21 000

Jasmuižas ainavas pilnveidošana
Projekta mērķis ir pilnveidot Jasmuižas kultūrainavu, lai tā kļūtu vēl
pievilcīgāka tūristiem.
Elektrolīniju pārnešana
Dīķu izrakšana
Teritorijas labiekārtošana

Rezultāts
Finansējums

Projekta nosaukums
Mērķis

91 000

Preiļu rajona galvenās bibliotēkas modernizācija
Projekta galvenais mērķis – Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana
veicot Preiļu rajona galvenās bibliotēkas modernizāciju.
Projekta konkrētie mērķi:
Funkcionāli piemērotu telpu iekārtošana - ēkas pārbūvēšana bibliotēkas vajadzībām:
ēkas renovācijas būvdarbi,
santehniskie darbi;
elektromantāžas un vājstrāvu montāžas darbi;
ārējie inženiertīkli un labiekārtošanas darbi.
Bibliotēkas pakalpojumu klāsta (datorpieejamība,internets, audio un
video bibliotēka, bērnu nodaļa) un kvalitātes (piemērotas telpas, datorizētas
darba vietas bibliotēkas lietotājiem, kopēšanas pakalpojumi, aktuālas valsts
un pašvaldības informācijas pieejamība,) uzlabošana.

Aktivitātes

Rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā - Preiļu rajona galvenā bibliotēka kļūs
par modernu un pieejamu izglītības un informācijas centru visiem sabiedrības
locekļiem.
Bibliotēka iegūs jaunas, plašas telpas ar mūsdienīgu un atbilstošu aprīkojumu, kas ļaus apmeklētājiem ērtāk izmantot piedāvātos pakalpojumus;
Bibliotēka būs ērti pieejama arī invalīdiem un veciem cilvēkiem (ēkā
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Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis
Aktivitātes

Rezultāti

Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis

tiks ierīkots lifts).
Paplašināsies piedāvāto pakalpojumu klāsts konkrētām mērķauditorijas grupām:
Bērniem – iespēja izmantot Internetu, klausīties mūziku, skatīties
kvalitatīvas un izglītojošas videofilmas, iespēja komunicēties “Spēļu telpā”.
Skolēniem – izglītoties, neierobežotas iespējas izmantot Internetu un
tā piedāvāto informāciju, saņemt maksimāli visu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un arī ārzemēs, papildināt zināšanas mācību prieķšmetos, dažādās interešu jomās, saturīgi atpūsties, komunicēties.
Studentiem - neierobežotas iespējas izmantot Internetu, izmantot datorizētas darba vietas bibliotēkā patstāvīgu darbu veikšanai, nodrošināta kvalitatīva pieeja uzziņu literatūrai, papildināt zināšanas interešu jomās.
Pieaugušajiem – informācija par profesionālo, tālākizglītību, tālmācību, iespēja darboties interešu grupās, saturīgi atpūsties.
Bezdarbniekiem – informācija par pārkvalifikāciju un darba iespējām
rajonā, reģionā, Latvijā, ārzemēs.
Nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Pieejama plaša valsts un pašvaldības informācija.
Izveidots Eiropas Informācijas centrs.
Izveidota Preiļu reģiona novadpētniecības materiālu lasītava
Paredzēts, ka ar bibliotēku vienā ēkā atradīsies Preiļu rajona tūrisma
informācijas centrs, pieaugušo izglītības informācijas centrs, kā arī biznesa
atbalsta informācijas centrs. Iedzīvotājiem būs ērti vienā vietā iegūt tik plašu
informācijas un pakalpojumu klāstu.
Īpaši tiks uzlabota bērnu bibliotekārā un bibliogrāfiskā apkalpošana,
paplašināts bibliotēkas pakalpojumu klāsts bērniem(video, audio, intelektuālas
spēles u.
575 000
Speciālistu sagatavošana darbam ar ES programmām.
Veicināt ES programmu līdzekļu piesaisti Preiļu novadam.
1.Potenciālo vietējo speciālistu atlase un apmācību grupas izveide.
2.Apmācību grupas iepazīstināšana ar pieejamām ES programmām
(ERAF, Phare, Interreg, ESF, Life u.c.)
3.Apmācību grupas piedalīšanās kontaktpunktu, koordinācijas padomju
un citu par ES programmām atbildīgo institūciju Latvijā organizētajos apmācību
semināros.
4.Apmācību semināru organizēšana par citām programmām.
1.Sagatavoti speciālisti ES līdzekļu piesaistei.
2.Palielināsies no dažādām programmām piesaistīto līdzekļu skaits rajonā.
3.Integrācija Eiropas sabiedrībā.
20 000
Preiļu novada domes pirmsskolas izglītības un sabiedrisko
ēku energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija
Projekta mērķis ir veikt Preiļu novada Preiļu pilsētas mācību iestāžu
rekonstrukciju, nodrošinot to atbilstību Latvijas būvnormatīvu prasībām un
radot mācību darbam labvēlīgus apstākļus. Projekts iecerēts, kā līdz šim realizēto energoefektivitātes pasākumu (logu nomaiņa, jumta seguma maiņa un
iekštelpu remonts) turpinājums. Projekta ietvaros plānots veikt ēku norobežojošo konstrukciju, tajā skaitā jumta un ārsienu siltināšanu.
Projekta realizācijas rezultātā:
uzlabosies mācību apstākļi;
samazināsies siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš, kā arī uzlabosies ēku siltumapgāde;
samazināsies ēku ekspluatācijas, tajā skaitā remontu izmaksas;
uzlabosies ēku tehniskais stāvoklis;
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mikroklimats mācību iestādēs tiks nodrošināts atbilstoši prasībām,
kādas izvirzītas šādām būvēm.
Aktivitātes

Rezultāti
Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis

Aktivitātes

Rezultāti

Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis

Aktivitātes

111 900
Preiļu Valsts ģimnāzijas būvdarbu pabeigšana
Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot Preiļu Valsts ģimnāziju (turpmāk PVĢ) kā augstas kvalitātes reģionālu izglītības iestādi, kura, efektīvi darbojoties, pēc administratīvi teritoriālās reformas spēj plaša reģiona skolēniem
piedāvāt kvalitatīvu, konkurētspējīgu, mūsdienīgu, demokrātisku un pieejamu
vidējo izglītību. Bez tam tiktu īstenotas IZM ieceres jauna tipa skolu veidošanā
un praksē pārbaudīta skolu tīkla optimizācijas pozitīvā loma.
Projekta konkrētais mērķis – uzlabot izglītības kvalitāti, modernizējot
dabas zinību priekšmetu mācīšanas materiāli tehnisko bāzi un mācību telpas
aptuveni 350 reģiona skolēniem, kuri mācās PVĢ, kā arī uzlabot sadzīves apstākļus aptuveni 100 dienesta viesnīcā dzīvojošajiem ģimnāzistiem.
Būvdarbu tehniskais projekts ir izstrādāts pilnā apjomā un paredz secīgu ēkas stāvu būvdarbu pabeigšanu. Ir veikts atklātais konkurss par būvdarbu veikšanu un ir noslēgts līgums ar būvuzņēmēju. Būvdarbi tiks veikti
atkarībā no piešķirtā finansējuma.

743 500
Preiļu centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana.
Izmaksu samazināšana, samazinot siltuma zudumus tīklos.
Ekoloģiskās situācijas uzlabošana, samazinot mazuta patēriņu.
Budžeta izdevumu samazinājums siltumapgādes nodrošināšanai
budžeta iestādēm.
Centralizētās siltumapgādes kvalitātes uzlabošana.
Izstrādāta Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības programma.
Realizēta CSS rekonstrukcijas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.kārtas.
Ir sagatavots rekonstrukcijas 7.kārtas ekonomiskā efekta novērtējums un sagatavots rekonstrukcijas tehniski - ekonomiskais pamatojums un
tehniskais projekts.

Rezultāti

Finansējums

Projekta nosaukums
Mērķis

485 000

Preiļu novada skolu ēdināšanas bloku renovēšana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām
Galvenais projekta mērķis ir iekārtot Preiļu 2. vidusskolas un Preiļu
Valsts ģimnāzijas ēdināšanas blokus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
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Aktivitātes

Rezultāts
Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis

Aktivitātes

atbilstošas ēdamzāles. Tas nodrošinās labākus mācību apstākļus 700 – 800
skolēniem, ļaus izglītības iestādes vadībai un pedagogiem vairāk laika veltīt
mācību un metodiskajiem jautājumiem, dos iespēju domei atvēlēt vairāk
līdzekļu mācību iestāžu finansēšanai. Kopumā paaugstināsies izglītības kvalitāte.
Projekta sagatavošanas stadija
Ir nepieciešams sagatavot tehniskos projektus. Preiļu 2. vidusskolā
projekta izstrāde ir vienkāršāka, jo nepieciešams renovēt esošās telpas un
modernizēt aprīkojumu. Preiļu Valsts ģimnāzijas gadījumā projekts ir finansiāli ietilpīgāks, jo ēdināšanas bloks atradīsies telpās, kas nav bijušas nodotas ekspluatācijā. Projektēšanas darbi kopumā varētu ilgt sešus mēnešus.
Iepirkuma procedūra
Finansējuma piešķiršanas gadījumā tiks organizēta normatīvajos
aktos noteiktā būvdarbu iepirkuma procedūra.
Būvdarbu veikšana
Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tiktu organizēti būvdarbi.
154 300
Preiļu pilsētas apvedceļa izbūve
Projekta galvenais mērķis – nodrošināt optimālus apstākļus tranzīta
plūsmai caur Preiļiem, izbūvējot apvedceļu.
Projekta specifiskie mērķi:
Uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Preiļu novadā un Preiļu rajonā.
Gājēju satiksmes drošības paaugstināšana Preiļu pilsētā.
Ekoloģiskās situācijas uzlabošana Preiļu pilsētā.
Apvedceļa izbūves darbu saraksts:
Zemes jautājumu risināšana ceļa trasei;
Trases atjaunošana;
Tehniskā projekta izstrāde;
Apvedceļa izbūves būvdarbi:
Trases sagatavošana: buldozera, draglaina darbi, kūdras izņemšana, grunts pārveidošana, grunts transportēšana ārpus objekta;
Caurtekas ierīkošana;
Ceļa profila izveidošana: drenējošais slānis un šķembas + asfaltabetons.
Ceļa nomaļu būvdarbi;
Komunikācijas (ūdensvads, siltumtrases demontāža un ievietošana
zemē), elektrolīniju un telefona kabeļu šķērsošana;
Rotācijas apļa izbūve;
Ceļa zīmju uzstādīšana;
Bruģa ieklāšana.
Visi būvdarbi tiks veikti saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

Rezultāts
Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis
Aktivitātes

1 000 000
Darbnīcas/izstāžu zāles izbūve /uz Preiļu mūzikas un mākslas skolas ēkas bāzes

Rezultāts
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Finansējums
Projekta nosaukums
Mērķis
Aktivitātes
Rezultāts
Finansējums

Projekta nosaukums
Mērķis

Preiļu novada vienotās tūrisma norāžu zīmju un informācijas zīmju sistēmas izveide
Nodrošināt tūristiem u.c. ceļu satiksmes dalībniekiem vizuālo informāciju par kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem.
Norādījuma zīmju dislokācijas programmas izstrāde,.
Zīmju pasūtīšanas un uzstādīšanas organizēšana.
Novada ceļi aprīkoti ar norādījuma zīmēm uz kultūrvēsturiskiem
un dabas objektiem.
10 000

Preiļu pilsētas parka Ādama un Ievas saliņas rekonstruk-

cija

Realizējot šo projektu, būtu nepieciešams arī sakārtot pārējos
Preiļu muižas kompleksa elementus, kā piemēram kapelu, stalli Preiļu
parka galvenos vārtus no Daugavpils ielas puses un kritiskā situācijā
esošo parka saliņu. Saliņas rekonstrukcijai ir liela nozīme visa Preiļu
parka un muižas kompleksa rekonstrukcijā. Tā būtiski paaugstina
kompleksa kā tūrisma objekta kvalitāti.

Aktivitātes
§
§
§
Rezultāts
Finansējums

Galvenie būvdarbi ir sekojoši:
Tilta rekonstrukcija;
Salas izbūve;
Salas apgaismojuma nodrošinājums;
Teritorijas labiekārtošana.
28 460

Projekta nosaukums
Mērķis
Aktivitātes
Rezultāts
Finansējums

Uzraudzība (monitorings)
4.1. Monitorings - regulāra situācijas pārmaiņu novērošana, lai pārliecinātos, vai tās norit saskaņā ar plānu vai programmu
Uzraudzības uzdevumi:
novērtēt Preiļu novada attīstības programmas īstenošanu,
noskaidrot sadarbības partneru (uzņēmēju, NVO, iestāžu u.c.) intereses un viedokli par attīstības programmas īstenošanu,
veikt projektu pieteikumu un mērķu efektivitātes analīzi,
izstrādāt koriģētu attīstības stratēģijas redakciju, atbilstoši jaunajai situācijai, iekšējiem un ārējiem faktoriem un pieejamajiem resursiem,
izstrādāt papildinājumus
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4.3. Uzraudzības procesu nodrošina Preiļu novada dome
4.4. Uzraudzības periodiskums:
Noteikt šādu laika noilguma principu stratēģijas koriģēšanā:
projektu priekšlikumi – 1 reizi gadā,
uzdevumi – 1 reizi 3 gados,
vidēja termiņa mērķi – 1 reizi 5 gados,
ilgtermiņa mērķi – 1 reizi 10 gados
Novērošana un analīze, novērtēšana un prognozēšana
Vienu reizi gadā reizē ar gada atskaiti Preiļu novada domes plānošanas daļa veic programmas
analīzi un sagatavo ziņojumu novada domei ar priekšlikumiem attīstības programmas korekcijām;
Ziņojumu, mēnesi pirms saskaņošanas novada domē, ievieto internetā Preiļu novada domes
mājas lapā www.preili.lv
Šinī laikā tiek izteikti priekšlikumi un ierosinājumi par attīstības programmas izmaiņām.
Uzraudzības īstenošanas principi:
demokrātijas princips - ikvienam interesentam ir tiesības ieteikt korekcijas Preiļu novada attīstības programmā;
atklātības princips - ikvienam ir tiesības zināt par uzraudzības procesu, kā arī iepazīties ar ziņojumiem, plānotajām korekcijām un izteikt publisku viedokli par tiem;
sadarbības princips - uzraudzība tiek īstenota sadarbībā ar Preiļu novada padomes speciālistiem, valsts iestādēm, Latgales attīstības aģentūru;
cikliskuma princips - uzraudzības procesā tiek ievērots iepriekš minētais noilgums.
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