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Izglītība – viena no svarīgākajām prioritātēm novadā 
(no bērnudārza līdz ģimnāzijai un tehnikumam)

•visām ģimenēm ar bērniem pieejams bērnudārzs

•kompetenču pieejā balstīta izglītība 



Izglītība – viena no svarīgākajām prioritātēm novadā 
(no bērnudārza līdz ģimnāzijai un tehnikumam)

• iekļaujoša izglītība (audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, 
romu tautības bērniem)

• speciālās pamatizglītības programmas bērniem ar mācīšanās 
traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, vispārējās vidējās 
izglītības neklātienes un tālmācības programmas

• starptautisks projekts romu tautības bērnu pirmsskolas izglītības 
veicināšanai “KHETAUN (KOPĀ): Galvenie soļi romu bērnu 
iekļaušanai kvalitatīvās pirmsskolas izglītības programmās” 



Izglītība – viena no svarīgākajām prioritātēm novadā 
(no bērnudārza līdz ģimnāzijai un tehnikumam)

• izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana 

• pirmsskolas izglītības iestādēs pusdienas sedz vecāki – 1,42
EUR/dienā, launagu  pašvaldība – 0,38 EUR/ dienā

• 1.-4. klase bezmaksas ēdināšana neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas

• 5.-9. klase bezmaksas ēdināšana neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas, sedz pašvaldība – 1,42 EUR/dienā

• 10.-12. klase vecāki sedz 50% (0,70 EUR/dienā), 
pašvaldība – 50% (0,70 EUR/dienā)



Izglītība – viena no svarīgākajām prioritātēm novadā 
(no bērnudārza līdz ģimnāzijai un tehnikumam)

• transporta nodrošināšana

• pašvaldība atmaksā sabiedriskā transporta izdevumus uz 
Preiļu novada izglītības iestādēm pēc faktiskajiem 
sabiedriskā transporta izdevumiem visiem, kuri mācās 
novada izglītības iestādēs. Mācību gadā vienam bērnam 
vidēji mēnesī - EUR 16,52

• noteiktos maršrutos kursē bezmaksas pašvaldības 
transports

• uz interešu un profesionālās izglītības iestādēm Preiļos tiem 
bērniem, kas mācās novada lauku skolās, transportu 
nodrošina pašvaldība



Izglītība – viena no svarīgākajām prioritātēm novadā 
(no bērnudārza līdz ģimnāzijai un tehnikumam)

•augsti audzēkņu mācību sasniegumi

• ieguldījumi materiālās bāzes un infrastruktūras 
uzlabošanā (ERAF finansējums - 1 799 767 eiro)



Izglītība – viena no svarīgākajām prioritātēm novadā 
(no bērnudārza līdz ģimnāzijai un tehnikumam)

• daudzveidīga interešu izglītība

• maksa interešu izglītībai Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā līdz 5 
EUR/mēnesī, pārējo sedz pašvaldība – līdzfinansējuma apmērs uz vienu 
bērnu gadā līdz 50,40 EUR/gadā. Profesionālās ievirzes izglītībā maksa 
mēnesī – no 0,50 līdz 12,00 EUR. Pārējo sedz pašvaldība – līdz 162 
EUR/gadā



Izglītība – viena no svarīgākajām prioritātēm novadā 
(no bērnudārza līdz ģimnāzijai un tehnikumam)

•Preiļu Robotikas klubs

•privātā izglītības iestāde “Preiļu Brīvā skola”



Rūpes par veselību no piedzimšanas brīža 

•SIA “Preiļu slimnīca” Dzemdību nodaļa

• jauno vecāku skola, īpašas nodarbības jaunajām 
māmiņām, Bēbīšu skola



Rūpes par veselību no piedzimšanas brīža 

•pašvaldības sadarbība ar biedrību “Puķuzirnis” :

• zīdaiņu pūriņu komplekti

•kvalitatīva veselības aprūpes pieejamība ikdienā



Rūpes par veselību no piedzimšanas brīža 

•projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei” aktivitātes



Piepildīts brīvais laiks – atpūta, kultūra un 
izklaide

• ikgadējā bērnu nometne “Krāsainie sapņi”, 
pašvaldības līdzfinansējums NVO rīkotām nometnēm
(“Preiļi izglītotai Latvijai” - “Vasaras Vides skola” 
2017.g,, “Puķuzirnis” nometnes 2018. g.– dalība bez 
maksas)



Piepildīts brīvais laiks – atpūta, kultūra un 
izklaide

•pasākumi ģimenēm ar bērniem Preiļu Kultūras 
centrā, Jauniešu centrā «Četri», Preiļu vēstures un 
lietišķās mākslas muzejā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā, 
pagastos



Piepildīts brīvais laiks – atpūta, kultūra un 
izklaide

•Digitālo aktivitāšu centrs Preiļu Galvenajā 
bibliotēkā

• Preiļu Galvenajā bibliotēkā tiek realizēts projekts ĢIMENES 
DIGITĀLO AKTIVITĀŠU CENTRS DigiHub, kas dod iespēju 
izveidot bibliotēku par digitālo kompetenču centru un mazinās plaisu 
starp dažādu paaudžu lietotāju tehnoloģiju pratības līmeņiem. Projekta 
gaitā ierīkotie centri būs atvērti visu vecumu cilvēkiem un ļaus 
pieaugušajiem un bērniem mācīties kopā, tādējādi atbalstot ģimenes 
vērtības un stiprinot ģimeniskās saites



Piepildīts brīvais laiks – atpūta, kultūra un 
izklaide

•Preiļu parks ar pludmali
Ģimeņu sporta diena 20. augustā, Muzikāls vakars ar pludmales ballīti 
ģimenēm jūnijā, dažādas atpūtas iespējas ģimenēm

•Rotaļu laukumi pilsētā un lauku teritorijās



Sportiska un aktīva sabiedrība

• sportiska un aktīva sabiedrība sporta infrastruktūra 

• mākslīgā seguma futbola laukums, vieglatlētikas manēža un 
sektors, stadions, vingrošanas laukums, trenažieru zāles, āra 
basketbola laukums, sporta zāles izglītības iestādēs

•projekti sportiska dzīvesveida atbalstam –

• “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz 
sporta aktivitātēm” 

• “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju 
paplašināšana – Aktīvs Latgalei” 



Sportiska un aktīva sabiedrība

•aktīvā dzīvesveida pasākumi novadā 

• tradicionālie pasākumi: skrējiens pilsētas ielās “Cīruļputenis”, 
Parka pusstundas skrējiens, MTB sacensības



Sabiedrības iesaiste (sadarbība ar 
nevalstiskajām organizācijām)

• uz ģimenēm orientētas NVO

• uz ģimenēm orientētas ir biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””,
Preiļu Sieviešu klubs, Sabiedriskais centrs “Līči”, Sabiedriskais centrs
“Aizkalne”, Saunas pagasta sabiedriskie centri “Nianse” un “Smelteriešu
cimdiņš”, „Savai skolai un manai skolai”, Viduslatgales pārnovadu fonds,
„Preiļi izglītotai Latvijai”, “Veiksmes biķeris”. Biedrība "Preiļu NVO
centrs" reģistrēta kā LR Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde
un piedāvā kursus pieaugušajiem

• sabiedrībai nozīmīgu projektu līdzfinansēšana

• katru gadu pašvaldība atvēlē līdzekļus ~ 20 000 EUR sabiedriski nozīmīgu 
projektu līdzfinansēšanai



Sabiedrības iesaiste (sadarbība ar 
nevalstiskajām organizācijām)

•2018. gadā īstenoti projekti ar pašvaldības 
līdzfinansējumu:

• inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai 
un mācību procesa dažādošanai - ELFLA, Leader programma

• adīšanas prasmju un palīdzēšanas tikumu attīstība – Nodibinājums 
“Viduslatgales pārnovadu fonds”

• no ģimenes ģimenei - mācīties, radīt, dāvināt! - Kultūras ministrija, Biedrība 
“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”



Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

• 50% atlaide no vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada bērnu un jauniešu 
centra interešu izglītības programmās

• 100% atbrīvojums no vecāku līdzdalības maksājuma Preiļu novada Bērnu un 
jauniešu sporta skolā

• 100% atbrīvojums no vecāku līdzdalības maksājuma Preiļu mūzikas un mākslas 
skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās

• pabalsts – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā 
izglītības iestādē

• pabalsts - 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē

• atlaide 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas (gan mājoklim, gan zemei, ja 
netiek veikta saimnieciskā darbība un ģimene deklarēta novadā)

• 2019. gada budžetā iekļauts pabalsts 40,00 EUR apmērā katram bērnam, mācību 
gadu uzsākot vispārizglītojošā izglītības iestādē



Pašvaldības atbalsts sociāli mazaizsargātām 
grupām 

• pabalsts mācību līdzekļu iegāde - 40,00 EUR ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu 
deklarējušai ģimenei, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuras bērns (bērni) 
apmeklē kādu no Preiļu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, kā arī 
aizbildnībā nodotam bērnam, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi 
Preiļu novada Bāriņtiesa

• pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai ir ģimenei (personai), 
kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss

• Dienas aprūpes centrs organizē dažādas apmācības vecākiem, kas bāzētas uz Bērna 
emocionālās audzināšanas programmas pamatiem

• pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 64,03 EUR/mēn. pēc 
pilngadības sasniegšanas

• vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 128,06 EUR 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai

• vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam mīkstā 
inventāra iegādei 249,71 EUR



Pašvaldības atbalsts sociāli mazaizsargātām 
grupām 

• Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai vienai 
personai mēnesī - 53,00 EUR, atsevišķi dzīvojošam vecuma, invaliditātes 
pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam – 120,00 EUR 
mēnesī

• Dzīvokļa pabalsts trūcīgām ģimenēm, bērnam bārenim līdz 265,00 EUR

• Pabalsts - brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē 
trūcīgas ģimenes bērnam 

• Pabalsts - 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādē trūcīgas ģimenes bērniem

• Pabalsts bērna uzturam ārpus Preiļu novada pašvaldības teritorijas 
dzīvesvietu deklarējušā audžuģimenē - 258,00 EUR

• Pabalsts – 70% atlaide no īres maksas sociālajā dzīvoklī (trūcīgai ģimenei)

• Pabalsts krīzes situācijā, neizvērtējot ģimenes ienākumus – 500 EUR



Darba vietu radīšana un atbalsts jaunajiem 
speciālistiem

• pašvaldības projekti - jaunas darba vietas tuvākajā laikā. Preiļu 
novada pašvaldības realizētie projekti ar ES finansējuma piesaisti:

• Rietumu ielas un trīs jaunu industriālo teritoriju izbūve, 

• veselības un rekreācijas centra izveide, 

• Preiļu pils atjaunošana. 

• pašvaldības atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem un 
saimnieciskās darbības veicējiem

• Kopējais Domes piešķirtais finansējums MVK un SDV projektu 
līdzfinansēšanai 2018. gadā 20 000 EUR.



Darba vietu radīšana un atbalsts jaunajiem 
speciālistiem

•Uzņēmējdarbības centrs
•Jaunajiem speciālistiem pieejami pašvaldības 
dzīvokļi
•Stipendija jaunajiem speciālistiem 



Darba vietu radīšana un atbalsts jaunajiem 
speciālistiem

•Iestādes kā ģimenei draudzīgas darba vietas 
• Preiļu novada Labklājības pārvalde šī gada 1. jūnijā piedalījās “Amigo
iniciatīva laimīgām ģimenēm” īstenotajā akcijā “Darbā bērni”

• Labklājības pārvaldē izveidota zīdaiņu pārtinamā virsma ērtai 
mazuļa aprūpei, lai nodrošinātu jauno vecāku sociālo aktivitāti un 
mazināt institucionālo atstumtību



Preiļi – vieta, kur augt ģimenei!
• Olga un Artūrs: «Preiļi ir vieta, 
kur gribas dzīvot un novecot» (lsm.lv)

• Preiļos rotaļlietu gatavošana saviem bērniem 
pāraug uzņēmumā «Bērnības zeme» (lsm.lv)

• Preiļu pusē ar novada atbalstu mazie uzņēmēji 
ierīko savas darbnīcas (lsm.lv)

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/olga-un-arturs-preili-ir-vieta-kur-gribas-dzivot-un-novecot.a287872/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/olga-un-arturs-preili-ir-vieta-kur-gribas-dzivot-un-novecot.a287872/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/olga-un-arturs-preili-ir-vieta-kur-gribas-dzivot-un-novecot.a287872/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/olga-un-arturs-preili-ir-vieta-kur-gribas-dzivot-un-novecot.a287872/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/preilos-rotallietu-gatavosana-saviem-berniem-paraug-uznemuma-bernibas-zeme.a261076/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/preilos-rotallietu-gatavosana-saviem-berniem-paraug-uznemuma-bernibas-zeme.a261076/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/preilu-puse-ar-novada-atbalstu-mazie-uznemeji-ieriko-savas-darbnicas.a272040
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/preilu-puse-ar-novada-atbalstu-mazie-uznemeji-ieriko-savas-darbnicas.a272040
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/preilu-puse-ar-novada-atbalstu-mazie-uznemeji-ieriko-savas-darbnicas.a272040

