
  Latvijas Reģionu Apvienības 
priekšvēlēšanu programma 

Preiļu novadam 
 
 
Atjaunota pils, pārbūvēta veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēka, 
modernizētas pilsētas skolu ēkas un izbūvēts apvedceļš, bet bez iedzīvotājiem? 
Preiļu novadā tiek realizēti dārgi projekti, taču cilvēki turpina aizbraukt, un 
novads kļūst tukšāks.  
Mēs šeit esam - dzīvojam, radām bērnus, strādājam Preiļos un Preiļu novadā, lai 
Tev ir vieta, kur atgriezties un būt.  
Preiļu novads ir pievilcīgs, taču cilvēki ir tie, kas piesaista citus cilvēkus. Preiļi ir 
īstā vieta darbam un dzīvei svaigā gaisā, kur viss ir tuvu, ērti un mierā.  
 
Uzņēmējdarbība. 
 
Nauda nav vara. Nauda ir varēšana. Vai ar to iespējams viss? Piemēram, izcilība. 
To trenē no mazām dienām. Pirms skolas, skolā, pēc skolas. Gan alternatīvi, gan 
tradicionāli. Visādi cilvēki ir mūsējie. Vērojam. Tiem, kam jāpiepalīdz, palīdzam. 
Tiem, kas spēj, jāspēj dalīties. Sanākam un spriežam - kā?   Ar darbagaldu Preiļu 
novadā, noieta tirgu - Latvijā un visā pasaulē! 
  
Mūsu prioritāte – reāls atbalsts vietējo uzņēmumu pastāvēšanai, to 
konkurētspējas palielināšanai un jaunu dzīvotspējīgu uzņēmumu izveidei. 
 
Apņemamies: 
-  izveidot kompleksu uzņēmējdarbības atbalsta programmu esošiem 
uzņēmumiem,arī lauksaimniecības nozarē, konkurētspējas paaugstināšanai un 
jaunu tirgu apguvei, ietverot grantu 5000 EUR, mentoru un konsultatīvo atbalstu.  
- jaunu uzņēmumu izveidei, arī lauksaimniecības nozarē, paaugstināt grantu 3000 
EUR, ietverot pasākumu kopumu uzņēmumu dzīvotspējas nodrošināšanai.  
 
Labklājība. 
 
Preiļu novads pievilcīga dzīvesvieta bērniem un viņu vecākiem! 
 
Apņemamies: 

- rūpēties, lai ikvienai ģimenei būtu pieejams bērnudārzs vai auklīšu 
dienesta pakalpojumi; 

- nodrošināt brīvpusdienas skolās no 1. līdz 12.klasei  
- ieviesīsim bezmaksas ēdināšanu visos bērnudārzos 
- paaugstināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz minimālās algas apmēram 
- realizēt godprātīgu un profesionālu sociālo aprūpi  



 
Izglītība 
 
Pēctecība, sadarbība, nepārtrauktība balstīta uz vērtībām un katra personisku 

atbildību. Izglītība roku rokā ar reālo vidi visos līmeņos.   
 
Apņemamies: 
- izveidot uz kopīgām vērtībām balstītu pedagogu atbalsta un sadarbības tīklu 

– no bērnudārza līdz 12.klasei 
  - izveidot kopīgu Preiļu novada izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi 
 
Infrastruktūra 
 
Svarīgi domāt kā uzņēmējam, kā saimniekam!  
 
Apņemamies:  
- nepieļaut tehniski un ekonomiski nepamatotu projektu ieviešanu Preiļu 

novadā 
- daudzdzīvokļu mājas, kurās tiks izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības, 

saņems no domes 100 % atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim uz diviem gadiem 
un 50 % līdzfinansējumu no pašvaldības  ēku  siltināšanai.   

- izbūvēt otrreizējo izejvielu šķirošanas un šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukumu, lai nākotnē ierobežotu atkritumu apsaimniekošanas tarifa 
paaugstināšanos. 

- mēs nodrošināsim pietiekamu autostāvvietu skaitu daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmos  

- plānveidīgi veiksim sistemātisku un pārdomātu lauku ceļu uzturēšanu un 
atjaunošanu, papildus budžetā nākamo 4 gadu laikā tam paredzot  500 000 eiro 

- sakārtosim un pilnveidosim pašvaldības ēku apsaimniekošanu 
 
Veselība 
 
Preiļu novada dome, kā SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētājs, ir atbildīga 

par slimnīcas attīstību un saglabāšanu.  Viens no galvenajiem ekonomiski stipra 
novada attīstības priekšnosacījumiem ir veselības aprūpes pieejamība. 

  
Apņemamies:  
- saglabāt pašlaik pieejamo veselības aprūpes pakalpojumus; 
- pilnveidot un uzlabot Dzemdību nodaļas darbību; 
- sniegt atbalstu darba vietas labiekārtošanai un nepieciešamā inventāra 

iegādei veselības     
  aprūpē strādājošajiem jaunajiem speciālistiem. 
- izveidot un sniegt rehabilitācijas pakalpojumu eksportu 



 
Darot, plānojot, lemjot un veidojot novada dzīvi, mūsu vērtības un atbildība ir: 
• Cilvēka ģimene.  
• Cilvēka emocionālā un fiziskā drošība.  
• Cilvēka godīgums un atklātums. 
• Cilvēku savstarpējā sadarbība.  
• Te ir vieta Tavai vērtībai. 
 
Šis stāsts būs par Preiļu novadu, vietu -  kur gribas atgriezties. 


