PASKAIDROJUMA RAKSTS
Preiļu novada pašvaldības 2019.gada 5. marta saistošajiem noteikumiem Nr.2019/02
„Par Preiļu novada pašvaldības 2019.gada budžetu’’

Preiļu novads ietilpst Latgales plānošanas reģionā, šobrīd Preiļi ir reģionālās nozīmes
attīstības centrs, kas atrodas 220 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas un ģeogrāfiskajā centrā starp
trim lielākām pilsētām – Daugavpili, Rēzekni un Jēkabpili. Novads robežojas ar Vārkavas,
Riebiņu, Līvānu, Aglonas un Daugavpils novadiem. Preiļiem ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis,
novads atrodas vairāku transporta ceļu krustpunktā, kas ļauj iedzīvotājiem relatīvi ātri sasniegt
reģiona lielākās pilsētas. Vidējais attālums līdz citu Latgales pilsētu centriem ir vismazākais
salīdzinājumā ar citu Latgales pilsētu centriem.
Preiļu pašvaldības 2019. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā
ietverts novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa
prioritātes. Par novada ilgtermiņa attīstības pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības - iedzīvotājus,
uzņēmējdarbību un pilsētvidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan
par budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus,
lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas novada iedzīvotājiem, lielāku
vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai,
pilsētvides attīstībai. Tāpat uzmanība tiks veltīta dabas vērtību saglabāšanai un videi draudzīgai
saimnieciskajai darbībai.
Preiļu novada dome saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” organizē novada pašvaldības
pastāvīgo funkciju un vietējām pašvaldībām deleģēto funkciju izpildi, kā arī likumos noteiktajos
gadījumos veic pienākumus, kas saistīti ar novada teritorijas attīstību, komunālo saimniecību,
labiekārtošanu, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, kultūras iestāžu darbību .
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Preiļu novada pašvaldības budžets 2019.
gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu
daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu
līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pašvaldība, īstenojot
ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu
līdzekļu piesaistes, lai varētu īstenot pilsētai un tās attīstībai nozīmīgus projektus.
Budžets tiek sagatavots saskaņā ar Preiļu novada Investīciju plānu 2018.-2024. gadam un
Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2033. gadam. Investīciju plānā ir atspoguļotas plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai – gan pašvaldības līdzekļi, gan
investīcijas , kuras pašvaldība plāno piesaistīt gan nacionālā, gan ārvalstu , tai skaitā ES atbalsta
ietvaros. Investīciju plānā iekļauti pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas , kas
realizējamas , lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās vidējā termiņa prioritātes. Ņemot vērā , ka
uz Investīciju plāna apstiprināšanas brīdi dažas projektu idejas var būt neskaidras , tās tiek
iekļautas Rīcības plānā, kurš tiek pārskatīts katru gadu Investīciju plāna aktualizācijas periodā.
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Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 9 599 003,00 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu
ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas
no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai,
kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības
pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2019.gada 1.janvāri sastādīja EUR 1 853
095,00.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 4 551 354,00 , kas ir par EUR
283806,00 mazāk nekā 2018.gadā.
Ieņēmumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sastādīs 2 019 204,00, kas ir par EUR
456 835,00 vairāk nekā 2018. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 264 443,00, par ēkām un
būvēm – EUR 90 670,00 , par mājokļiem – EUR 42 640,00.
Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām sastādīs EUR 240 400,00, tai skaitā par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pansionāta „Preiļi” sniegtajiem pakalpojumiem u.c.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 50 800,00 apmērā.
Maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti EUR 448 900,00 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 68 572,00 apmērā veidos valsts, pašvaldības nodevas, naudas
sodi, sankcijas un citi ieņēmumi.
Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu,
interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām astoņiem mēnešiem plānotas EUR 1 029 502,00 apmērā. Profesionālās ievirzes un
profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota
dotācija EUR 315 490,00 apmērā.
Plānots saņemt dotāciju 78 500,00 EUR apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un
4.klašu skolēniem, bērna ēdienreizei paredzot 1,42 EUR. No LR Izglītības un zinātnes ministrijas
skolēna asistenta atlīdzībai gadā plānoti 3 050,00 EUR apmērā. 2019. gadā valsts budžeta
finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei plānots 20 356,00 EUR apmērā.
Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
invalīdiem plānoti 106 500,00 EUR apmērā.
Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 6511,00 EUR apmērā.
Šos līdzekļus saņems tie kolektīvi, kas ir noteikti Dziesmu un Deju svētku likumā un gatavo
kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem paredzēto repertuāru, kā arī vismaz reizi
gadā ir piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos.
Papildus dotācija no valsts budžeta sastādīs EUR 172 611,00
Lielākais īpatsvars 2019. gada ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim -47,41%.
Otrā lielākā budžeta ieņēmumu sadaļa ir dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā21,04 % , trešā lielākā sadaļa ir dažādas mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta – 18,98%.
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Maksas pakalpojumu ieņēmumi sastāda 4,68%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem
sastāda 4,15%, transferti no citām pašvaldībām – 2,507% un pārējie ieņēmumi -1,24%.
Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra 2019.gadā
Ieņēmumi no
nekustamā īpašuma
nodokļiem , 4,15%

Transferti no citām
pašvaldībām , 2,5%

Maksas pakalpojumu
ieņēmumi , 4,68%

Pārējie ieņēmumi ,
1,24%

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, 47,41%

Mērķdotācijas un
dotācijas no valsts
budžeta,18,98%

Dotācija no PFIF,
21,04%

Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019. gadam salīdzinājumā ar 2018. gadu
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Izdevumi

Sociālā aizsardzība;
9,89%

Aizņēmumu ,
līzingu atmaksa;
5,14%

Vispārējie valdības
dienesti; 9,4%

Aizsardzība; 0,01%
Sabiedriskā kārtība
,bāriņtiesa; 1,1%
Ekonomiskā
darbība; 2,33%

Apsaimniekošana,labie
kārtošana; 18,03%

Veselība; 1,46%

Izglītība; 44,7%

Kultūra un sports;
7,94%

Preiļu pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti
11452098,00 EUR apmērā (ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas EUR

588928,00).
Vispārējie valdības dienesti
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Preiļu novada pašvaldības nolikumam,
pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina viņu ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns -dome, ko veido 15
ievēlētie deputāti.
Pašvaldības administrācija ir Pašvaldības iestāde, kas nodrošina Pašvaldības domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir Pašvaldībai
uzdoto funkciju administrēšana, tai skaitā Pašvaldības finanšu resursu plānošana un pārvaldība , nodrošināt
tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā , komunikācijas, tai skaitā ar iedzīvotājiem,
nodrošināšana , veicināt novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, noteikt vienotu
informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju stratēģiju un attīstības virzienus pašvaldībā un nodrošināt to
efektīvu ieviešanu un darbību
Izdevumi plānoti EUR 1 652 309.00 apmērā, un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

domes un novada pagastu pārvaldēm EUR 713 775,00;

aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 23 210,00;

deputātu un komisiju izdevumiem EUR 146 427,00;

dzimtsarakstu nodaļai EUR 35 786,00;
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būvvaldei EUR 64 659,00;
sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, kā arī
reprezentatīvajiem izdevumiem - kopā EUR 79 524,00;
aizdevumu atmaksai – EUR 588 928.00.

Pārējā ekonomiskā darbība
Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas
pasākumiem, sabiedriski nozīmīgo projektu atbalstam, novada nevalstisko organizāciju projektu
līdzfinansējumam, tūrisma centra izdevumu segšanai – EUR 36013.00, skolēnu nodarbinātības atbalstam
vasaras periodā- EUR 17 000.00 , atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai personām, kas atrodas
alkohola reibumā- EUR 23 880.00, kā arī ekonomiskās darbības atbalsts komercsabiedrībām, saimnieciskā
darbības veicējiem un lauksaimniekiem. Budžeta izdevumi pārējai ekonomiskajai darbībai 2019. gadā
plānoti 267 476.00 EUR apmērā.
Veselības aprūpei
Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti EUR 167 153,00, tai skaitā finansējums
donoru kustībai – EUR 1200,00 ; fizioterapeita pakalpojumu nodrošināšanai novada izglītības iestādēs –
EUR 6 211,00 ; finansējums b-bas „Sarkanais Krusts” Preiļu komitejai – EUR 300,00 un ieguldījums SIA
„Preiļu slimnīca” pamatkapitālā summā EUR 135 509,00, LEADER projekts slimnīcas āra teritorijas
labiekārtošanai EUR 8 443,00, finansējums feldšeru-vecmāšu punktiem EUR 15 490,00.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Preiļu novada pašvaldības policijas un
bāriņtiesas izdevumi. Šo funkciju nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 126 757,00 EUR apmērā.
Novada pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Preiļu
novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt saistošo noteikumu un citu normu ievērošanu, novērst
administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko
drošību. Lai to nodrošinātu, pašvaldība policijas funkciju veikšanai plānots turpināt vairākās vietās pilsētā
uzstādīt videonovērošanas kameras. Preiļu novada pašvaldības policijai 2019. gada budžetā paredzēti EUR
76618,00. Bāriņtiesai plānoti EUR 50 139,00.

Pašvaldības attīstība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un teritorijas attīstības izdevumiem 2019. gadā
plānots izlietot EUR 2 065 216,00 . Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu
apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā EUR164 884.00 , izdevumi ielu apgaismošanaiEUR 150 015.00, novada attīstības objektu un infrastruktūras jauno projektu, ekspertīžu veikšanai , kā arī
būvdarbu un pakalpojumu veikšanai- EUR 108 046.00, novada teritorijas pārējiem apsaimniekošanas
izdevumiem EUR 1 642 271.00, tai skaitā dažādu investīciju projektu realizācijai.
Tāpat tiek plānoti pašvaldību investīciju projekti, kuriem nepieciešams ņemt aizdevumus Valsts
kasē ar līdzfinansējuma nodrošinājumu 25% apmērā . Kopējā pašvaldību investīciju projektu kopsumma
sastāda EUR 1 002 353.00 , kuriem līdzfinansējums sastāda EUR 250 588,00.
Pašvaldības uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” (pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu) sekmīgi
turpina siltumenerģijas ražošanu, piegādi un realizāciju, ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, pilsētas teritorijas labiekārtošanu, sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
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Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Katra no iestādēm darbojas savā jomā, bet nezaudē galveno un kopējo kultūrvides mērķi:
attīstīt kultūras infrastruktūru un nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, kā
arī kultūras pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos un
teritorijas pievilcību nacionālas un reģionu nozīmes attīstības centros un dažādot kultūras resursu
sociālekonomisko atdevi (efektivitāti) teritoriju ilgtspējīgai attīstībai.
Atpūtas un kultūras nozarei pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 917 660.00 EUR , t.sk.:
 EUR 110 405.00 - Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam;
 EUR 351 174.00 - Preiļu novada kultūras centram;
 EUR 335 512.00 - Preiļu novada galvenajai bibliotēkai;
 EUR 31 979.00 - jauniešu centram “Četri”;
 EUR 51 315.00 - Preiļu muižas kompleksam;
 EUR 6 511.00 - valsts dotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam;
 EUR 23 764.00 - dažādiem projektiem.

Izglītība
2019. gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 5 120 060.00 euro. Pirmsskolas izglītības iestādes
finansēšanai plānoti 810 720.00 EUR. Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2018. gada budžetā plānoti
2 158 482.00 EUR.
2019. gada novada budžetā ir plānots nodrošināt bezmaksas ēdināšanu 5.-9.klašu skolēniem
summā EUR 90 200.00 , kā arī 50% izdevumu segšanu ēdināšanai 10.-12. klašu skolēniem summā EUR
24 856,00. No valsts budžeta plānots saņemt dotāciju 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
EUR 78 500,00 apmērā.
Tāpat kā iepriekšējos gados , ir plānots segt ceļa izdevumus skolēniem un skolotājiem EUR 11
000,00 apmērā. Novada talantīgāko un aktīvāko audzēkņu un pedagogu atbalstam ir paredzēts finansējums
olimpiāžu , konkursu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai EUR 12 500,00. Ziemassvētku dāvanu iegādei
plānoti līdzekļi EUR 7 700,00 apmērā.
Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām pagaidām piešķirta pirmajiem astoņiem mēnešiem EUR 1151743.00
(kopā ar līdzekļu atlikumu). Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei plānota EUR 20 356.00.
Novada dome jau trešo gadu plāno līdzekļus pašvaldības stipendijām augstskolu studentiem summā
EUR 18 488.00. Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem paredzēti EUR
160 930,00.

Sociālā aizsardzība
Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 1 134 467.00 EUR. No sociālās nodrošināšanas
līdzekļiem tiek finansēta labklājības pārvalde, pansionāts „Preiļi”, „Krīzes centrs”, Dienas aprūpes centrs
un pakalpojumu centrs “Līči” . Plānots atbalstīt dažādus sociālās aizsardzības pakalpojumus : atbalstīt
pensionāru, invalīdu , dažādu biedrību pasākumus, rīkot bērnu vasaras nometnes, iegādāties Ziemassvētku
dāvanas bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes. Ir plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem ar citām
pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem.
Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem
un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Piešķirtās sociālās palīdzības apjoms ir nepietiekošs, jo ekonomiskā
situācija novadā joprojām ir samērā smaga – trūkst darba vietu, pastāv zināmas problēmas lauksaimniecības
produkcijas realizēšanā un samaksas saņemšanā. 2019. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo
pabalstu un pakalpojumu veidus un to nodrošināšanai plānoti EUR 275 999,00. Tāpat dome arī sniedz
finansiālo atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijās.
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Iedzīvotājiem ir pieejami sekojoši sociālo pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);
mājokļa pabalsts;
pabalsts – brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādē un obligātās sagatavošanas grupās
trūcīgo ģimeņu bērniem;
pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē;
pabalsts mācību līdzekļu iegādei pašvaldības skolēniem;
pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai;
pabalsts audžuģimenēm;
apbedīšanas pabalsts trūcīgās personas apbedīšanai;
pabalsts – atlaide par īres maksu sociālajā dzīvoklī;
pabalsts personai (ģimenei) nonākušai ārkārtas situācijā.
Pašvaldība atbalstījusi arī citu pabalstu piešķiršanu Preiļu novada iedzīvotājiem:
pabalsts brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem;
vienreizējs gada pabalsts I, II grupas invalīdiem , pensionāriem un politiski represētai personai;
vienreizējs gada pabalsts bērnam invalīdam;
vienreizējs gada pabalsts III grupas invalīdam (nestrādājošam);
bērna piedzimšanas pabalsts;
pabalsts zelta kāzu jubilāriem
pabalsts dimanta kāzu jubilāriem;
pabalsts no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotām personām.

Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai tiks izlietoti vislielākie līdzekļi .
Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai plānoti EUR 77758.00, dzīvokļu pabalstiem - EUR
50796,00.
Nemainīgi arī 2019. gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus, kurās tikuši ievietoti 11
novada bērni un maksājumi audžuģimenēm ir plānoti EUR 24000,00. Turklāt visi bērni ievietoti citu
pašvaldību audžuģimenēs. Diemžēl pašvaldības ieguldītā finansējuma no bērnu bioloģiskajiem vecākiem
atgūšana faktiski nav iespējama.
Aprūpei mājās pilngadīgām personām, nodrošinot palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskā
aprūpē Preiļu novadā deklarētiem iedzīvotājiem to dzīvesvietā paredzēti 28000,00 EUR.
Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai paredzēts 106500,00 EUR apmērā.
Sociālās nodrošināšanas līdzekļu sadalījums 2019. gadā :
EUR
Labklājības pārvalde
493418.00
EUR
Pakalpojumu centrs "Līči"
59313.00
EUR
Novada Krīzes centrs
25609.00
EUR
Dienas aprūpes centrs
27867.00
EUR
Pansionāts "Preiļi"
365121.00
EUR
Atbalsts sociālajai nodrošināšanai dažādiem pasākumiem
32500.00
EUR
Norēķini par ilgstošajiem sociālajiem pakalpojumiem
24139.00
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IZDEVUMI
Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2019.gadā

Sociālā
aizsardzība;
9,89%

Aizņēmumu ,
līzingu atmaksa;
5,14%

Vispārējie
valdības
dienesti; 9,4%

Aizsardzība; Sabiedriskā
0,01%
kārtība
,bāriņtiesa;
1,1%

Ekonomiskā
darbība; 2,33%

Apsaimniekošana,
labiekārtošana;…

Veselība; 1,46%

Kultūra un
sports; 7,94%

Izglītība; 44,7%

Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2019.gadam salīdzinājumā pret 2018.
gadu.

48,68%
44,70%

18,03%
9,40%
10,18%

7,94%
10,69%
8,58%
2,33%
1,46%
0,01% 1,10%
2,27%
1,23%
0,01% 1,25%

2018

2019

9,89%
10,90%
5,14%
6,04%

0,17%0
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Speciālais budžets
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz
izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai ja pašvaldība vai tās iestāde ir
saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Preiļu pašvaldības speciālo budžetu veido
Dabas resursu nodokļa, Autoceļu fonda, kā arī saņemtie ziedojumu un dāvinājumu u.c. līdzekļi.
Ieņēmumi
Dabas resursu
nodoklis; 6,95%

Ziedojumi
;1.21%

Ceļu, ielu fonds;
91,84%

Preiļu pašvaldības speciālā budžeta (ar ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) kopējie ieņēmumi
2019. gadā tiek plānoti 330 768,00 EUR apmērā ar naudas līdzekļu atlikumu uz pārskata gada sākumuEUR 189 124,00.
Autoceļu fonda kārtējā gada ieņēmumus 303 768,00 EUR apmērā veido saņemtie līdzekļi no valsts
budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ceļu-ielu uzturēšanai.
Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti 23 000,00 EUR apmērā. Dabas resursu
nodokļa mērķis ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu, samazināt
vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, kā arī veidot vides aizsardzības pasākumu
finansiālo nodrošinājumu.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumus plānoti 4000,00 EUR apmērā.
Preiļu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2019.gadam salīdzinājumā pret
2018. gadu.
89,01% 91,84%

9,52% 6,95%

Ceļu, ielu fonds

Dabas resursu nodoklis
2018

2019

1,47% 1,21%
Ziedojumi
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Izdevumi

Dabas resursu
nodoklis
9.6%

Ziedojumi
1.43%

Ceļu, ielu fonds
88.97%

Novada speciālā budžeta (ar ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) izdevumi 2019.gadā prognozēti
519892,00 EUR apmērā.
Autoceļu fonda izdevumi 2019.gadā plānoti 462 518,00 EUR apmērā. No dabas resursa nodokļa
maksājumiem iegūtos līdzekļus 49 918,00 EUR apmērā plānots izlietot vides aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 7 456,00 EUR apmērā atbilstoši katra
ziedojuma mērķim.
Preiļu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu struktūra 2019.gadam salīdzinājumā pret
2018. gadu.

88,97%
80,15%

18,53%
9,60%
1,32%
Ceļu, ielu fonds

Dabas resursu nodoklis
2018

2019

1,43%

Ziedojumi

11

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummas kopā ar procentu maksājumiem EUR 612 138,00 apmērā.
Paveiktais darbs 2018. gadā
Preiļu pilsētā: pabeigta gājēju ietves izbūve pretī AS “Preiļu siers” līdz uzņēmumam SIA
“VS TEKS”. Uzsākts darbs pie detālplānojuma izstrādes Preiļu pilsētas centram, risināti tehniskie
jautājumi par autoostas ēku, teritoriju labiekārtošanu pie Kārsavas-Krāslavas ielām un laukuma
(pretī Preiļu Galvenajai bibliotēkai).
Aizkalnes pagastā: pabeigta apkures sistēmas rekonstrukcija Aizkalnes pagasta pārvaldes
ēkā. Pelēču pagastā: risināti jautājumi par elektrības ierīkošanu pagasta centrā. Saunas pagastā:
veikta apkures sistēma rekonstrukcija Salas pamatskolā un pagasta pārvaldes ēkā Prīkuļos.
Regulāri tiek veikta ielu un ceļu uzturēšana Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu un
Saunas pagastos, kā arī tiek veikts remonts atvēlētā finansējuma ietvaros.
Apstiprināta Preiļu novada Attīstības programma 2018.-2024. gadam (21.02.2018. Domes
sēdē, lēmums Nr3 §26), tai skaitā Rīcības plāns un Investīciju plāns. Gada laikā divas reizes
aktualizēts Investīciju plāns 2018.-2024. gadam (30.08.2018. un 21.12.2018.).
Veikti grozījumi Preiļu novada Teritorijas plānojumā 2016.-2031. (01.08.2018. Ārkārtas
domes sēdes protokols Nr.8 3.§“Par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.-2031. gadam (ar
2018.gada grozījumiem apstiprināšanu). Grozījumi stājās spēkā 30.10.2018.
Izdoti Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2018/09 “Preiļu novada teritorijas
plānojuma 2016.-2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa” (Apstiprināti ar Preiļu novada domes 2018.gada 1.augusta sēdes
lēmumu, protokols Nr.8 punkts 3.).
Dažādos projektos finansējumu ir piesaistījusi Preiļu Galvenā bibliotēka, Preiļu Vēstures
un lietišķās mākslas muzejs, Mūzikas un mākslas skola, Preiļu tūrisma informācijas centrs,
Jauniešu Centrs “Četri”, vairākas izglītības iestādes.
Pašvaldības 2019. gada investīciju budžeta prioritātes









Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana;
Rietumu ielas un Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un rotācijas apļa izbūve;
Industriālo zonu izbūve ražošanas uzņēmumiem;
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstība nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšanai un
tūrisma pakalpojumu attīstībai Preiļu novadā;
Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana;
Ēku energoefektivitātes uzlabošana;
Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide Preiļos;
Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma aktivitātes.
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Svarīgākie projekti, kas tika realizēti 2018. novadā un plānoti infrastruktūras jomā
turpmākajos gados
Lauku ceļu un ielu būvdarbi
Pakāpeniski tiek veikta lauku ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana, kas nodrošina un
sekmē lauku teritoriju vienmērīgu attīstību, veicina uzņēmējdarbību un nodrošina teritoriālo
pieejamību. Lauku ceļu būvdarbi paredzēti Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, un tie notiek pa
kārtām atbilstoši 2016. gada 25. augustā apstiprinātajam ceļu sarakstam.
1. kārtā tika pabeigta vairāku ceļu pārbūve: Aizkalne – Maskavicišķi – Zapori 1.59 km
garumā Aizkalnes pagastā, Kurmi – Omolka 2.45 km Pelēču pagastā, Anspoki – Stolderi 3.45 km
Preiļu pagastā un Lielo Anspoku ceļu 1.69 km garumā Saunas pagastā.
2. kārtas būvdarbi notiek ceļu posmos: Rinči – Gorlišķi – Raudovka Aizkalnes pagastā –
3.48 km garumā, Purmaļi – Lielie Anspoki Saunas pagastā - 1.2 km garumā. Darbi jāpabeidz
2019.gadā.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija pilsētā un pagastos
Pašvaldībā ir sagatavoti vairāku Preiļu pilsētas un pagastu ielu apgaismojuma, ielu
krustojumu rekonstrukcijas būvprojekti, kas nav realizēti nepietiekamā finansējuma dēļ un kurus
būs nepieciešams aktualizēt. Apgaismojuma ierīkošanai lauku ciematos būvdarbus plānots veikt
nākamajos gados.
Dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana
Turpinājies darbs pie pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanas:
Celtnieku ielas masīvā ir realizēta būvprojekta 2.kārta - izremontēta iela no Brīvības no
Kooperatīva ielai, pabeigti citi ieplānotie darbi. Plānots realizēt būvprojekta 1. un 3. kārtu - izbūvēt
lietus ūdens kanalizāciju, piebraucamos ceļus, sakārtot stāvvietas, laukumus un atjaunot
iekšpagalmu apgaismojumu.
Risināti jautājumi par bērnu rotaļu laukumu iekārtošanu un uzlabošanu daudzdzīvokļu
namu pagalmos un citās teritorijās, ko būtiski kavē attiecīgo zemju, uz kurām atrodas bērnu rotaļu
laukumi, piederība privātīpašumā.
Plānots izstrādāt būvprojektu nākamajam objektam: Preiļu pilsētas Rancāna un Liepu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvam - labiekārtot māju iekšpagalmus, piebraucamos ceļus un
atjaunot inženierkomunikācijas.
Sākusies Rietumu ielas būvniecība un Rīgas-Brīvības ielu apļa izbūve, turpinās citi
uzņēmējdarbības atbalsta projekti
Viens no infrastruktūras nozīmīgākajiem objektiem Preiļu novadā ir Rietumu ielas izbūve,
kas notiek SAM 5.6.2. 2.kārtas projektā “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras
attīstība”, kopējās izmaksas 4 065 433 EUR, tai skaitā ERAF 3 455 618 EUR. Plānots izbūvēt
jaunu - Rietumu ielu, kas savienos Daugavpils ielu AS “Preiļu siers” mikrorajonā ar Rīgas ielu,
novirzīs smagā autotransporta satiksmes plūsmu caur pilsētas centru, rezultātā tiks uzlabota Preiļu
novada esošo uzņēmumu sasniedzamība, attīstīta uzņēmējdarbība un paaugstināta konkurētspēja,
kopumā uzlabota novada pievilcība, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī
veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un
apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Ielas garums būs vairāk kā 3 km, brauktuves platums - 7 metri,
tiks ierīkota gājēju ietve un ielas apgaismojums, būvdarbu veicējs AS “ACB”. Turpinās darbs pie
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tehniskajiem jautājumiem, t.sk. būvprojekta izstrāde Industriālās teritorijas izbūvei pie Rietumu
ielas.
SAM 5.6.2. 3.kārtas ietvaros uzsākts projekts “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kopējās izmaksas 2 560 415 EUR, ERAF –
2 176 353 EUR. Tas ir sadarbības projekts ar Aglonas un Riebiņu novadiem, Preiļos notiek Rīgas
un Brīvības ielu pārbūve un rotācijas apļa izbūve. Tiek nomainītas arī attiecīgo ielu posmu
Brīvības iela – CSDD un Rīgas iela – Rietumu iela komunikācijas. Sadarbības projekta mērķis ir
paaugstināt Viduslatgales novados (Preiļu, Riebiņu, Aglonas) esošo uzņēmumu sasniedzamību,
attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot
degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un
pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Rezultātā tiks izveidotas
jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā
infrastruktūra.
Turpinās darbs pie SAM 5.6.2. 3.kārtas projekta “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un
investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā”, kurā paredzēta Noliktavu teritorijas izbūve pie
Rietumu ielas un Ražošanas ēkas, laukuma un inženierkomunikāciju izbūve Meža ielā.
Kopumā tiks izbūvētas 3 ražošanas teritorijas ar inženierkomunikācijām un tipveida
būvēm, piesaistot uzņēmējus ar nomas tiesību izsoli šajos objektos.
Izglītības iestāžu pārbūve un modernizēšana
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” uzsākts projekts SAM 8.1.2. “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, kurā paredzētas aktivitātes divās lielākajās Preiļu novada
izglītības iestādēs: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (JEPVĢ) un Preiļu 1.pamatskolā (P1P).
Pabeigti būvniecības darbi JEPVĢ un P1P, notiek mācību vides modernizācija, atjaunojot un
ergonomiski, interaktīvi aprīkojot mācību telpas, tai skaitā dabaszinātņu kabinetus. Abās mācību
iestādēs tiek iegādāts moderns informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums. Kopējais
finansējums ir 2 417 450 EUR, t.sk. ERAF 1 799 767 EUR.
Ēku energoefektivitātes uzlabošana
Tiek realizēti 2 projekti darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 4.2.2.
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 2.kārtā
“Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībām”:
1) Projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26,
Preiļos” mērķis - samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot
ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām
prioritātēm, veicinot ēkas Rēzeknes 26, Preiļos energoefektivitāti. Projekta ietvaros tiek veikta
fasādes sienu, jumta siltināšana, cokola un zem zemes līmeņa sienu siltināšana, logu un ārdurvju
nomaiņa, jumta pārseguma siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, zibens aizsardzība,
lietus kanalizācija u.c. Projekta kopējās izmaksas 399 466 EUR, tai skaitā ERAF finansējums
102 987 EUR.
2) Projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19,
Preiļos” mērķis - samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot
ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām
prioritātēm, vecinot ēkas Raiņa bulvārī 19, Preiļos energoefektivitāti. Projekts tiek realizēts 3
kārtās, veicot fasādes sienu, bēniņu pārseguma u.c. siltināšanu, veco logu un ārdurvju nomaiņu,
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apkures un ventilācijas sistēmu rekonstrukciju, saules kolektora uzstādīšanu, kā arī laukuma
pārbūvi. Projekta kopējās izmaksas 1 605 650 EUR, t.sk. ERAF finansējums 240 952 EUR.
Preiļu muižas kompleksa un parka atjaunošanas darbi
Preiļu parkā pabeigta Ievas un Ādama saliņas rekonstrukcija, atjaunojot vasaras estrādi un
izbūvējot tiltiņu uz saliņu. Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcijas ietvaros pārbūvēta
hidrobūve Nr.4. Izstrādāta “Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcija”, jo Preiļu
muižas komplekss un parks ir ievērojams kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma objekts Latgales
reģionā. Parka platība un tajā esošā brīvdabas estrāde ir ar lielu potenciālu publisko pasākumu
rīkošanai reģionālā mērogā, jo Preiļu pilsēta ģeogrāfiski atrodas Latgales centrā.
SAM 5.5.1. ietvaros notiek projekts “Rīteiropas vērtības” sadarbībā ar vairākām Latgales
pašvaldībām un institūcijām (vadošais partneris - Daugavpils pilsētas dome), veicot 2.kārtas
darbus Preiļu pilī - logu un durvju ielikšana, jumta siltināšana u.c. Projekta ietvaros tiks radīts
jauns tūrisma objekts - Preiļu muižas kompleksa stāsts (aktivitātes) par Borhiem kā vienu no
senākajām baltvācu dzimtām un pili kā Latgalē nozīmīgāko 19.gs. beigu Tjūdoru neogotikas
arhitektūras paraugu. Projekta kopējais budžets Preiļu pilij 599 872 EUR, t.sk. ERAF 425 000
EUR, darbu veicējs SIA “Preiļu celtnieks”.
Tiek plānots Preiļu pils atjaunošanas pēdējais posms – 3. kārtas būvdarbi (iekšējās
inženierkomunikācijas un ārējie pieslēgumi).
Jau vairākus gadus pēc kārtas tiek atjaunoti parka tiltiņi un celiņi. Uzsākta Preiļu parka
galveno vārtu restaurācija, kas turpināsies 2019.gadā.
Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” 3. kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā
pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” konkursa
ietvaros atbalstīts projekts “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstība” (Veselības uzlabošanas
un rekreācijas kompleksa izveide Preiļos) un noslēgts līgums ar CFLA 5 285 957 EUR apmērā,
t.sk. ERAF 1 033 868 EUR. Izstrādātas tehniskās specifikācijas Veselības uzlabošanas un
rekreācijas kompleksa būvniecības iepirkumam, plānots veikt iepirkuma procedūru būvdarbu 1.
un 2.kārtai.
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana
2017.gadā pašvaldībā sākās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
projekts “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei”. Līdz 2019.gada beigām tiek organizēti dažādi veselības veicināšanas pasākumi, it
īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem. Pasākumu
veidi - veselības dienas pilsētā un pagastos, izglītojoši lekciju cikli, bērnu vasaras nometnes, sporta
pasākumi, Māmiņu skola utt. Projekta finansējums 116 915 EUR (100% Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta finansējums).
Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma
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“Deinstitucionalizācija” īstenošanai notiek projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā”, kurā ir 19 sadarbības partneri, tai skaitā Preiļu novads. Projekta ietvaros tiek
sniegti sociālie pakalpojumi noteiktām iedzīvotāju grupām.
Izstrādāts un iesniegts projekts SAM 9.3.1.1. 2.kārtā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, kurā paredzēta vismaz 16 grupu dzīvokļu izveide
personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī vides pieejamības uzlabošana pie Labklājības
pārvaldes.
Pārrobežu un citi projekti
Turpinās 2017.gadā uzsāktā Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta “Ģimenes digitālo
aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un
Dienvidlatgalē” (Network-DigiHubs) īstenošana, kurā Preiļu novada Galvenajai bibliotēkai tiks
iegādāts moderns digitālo tehnoloģiju aprīkojums, izveidots jauns pakalpojums iedzīvotājiem,
izveidojot četru bibliotēku sadarbības DigiHubs modeli. Kopējais finansējums 81 098 EUR, ERAF
85% - 68 933 EUR.
2018.gadā sācies Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā atbalstītais projekts
“Ekotūrisma attīstība, izmantojot ūdens resursus Latvijā un Lietuvā” (Learn Eco Travel), kurā
Preiļu novads ir vadošais partneris. Projektā notiek dažādas izglītojošas aktivitātes, iegādāts
aprīkojums ūdens tūrisma attīstībai, tai skaitā aprīkojums arī Preiļu parka dīķu tīrīšanai. Projekta
finansējums 166 488 EUR, t.sk. ERAF - 141 515 EUR.
Pārrobežu programmā Latvija-Lietuva-Baltkrievija atbalstīts projekts “Pārrobežu vēstures
un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” (Museum 2020) (Preiļu novads
- vadošais partneris). Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam paredzēts iegādāties modernas
tehnoloģijas ekspozīciju digitalizēšanai, tiks rīkoti kopīgi muzeju festivāli un apmācības. Projekta
kopējais budžets 173 400 EUR, t.sk. ERAF finansējums 156 060 EUR.
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu projekta “Jauna dzīve tradicionālajām
amatniecības prasmēm” (Crafts-Man-Ship) ietvaros plānota Amatu mājas (bij. kalpu mājas)
atjaunošana un citas aktivitātes 157 013 EUR apmērā, t.sk. ERAF 141 312 EUR. LatvijasKrievijas pārrobežu projektā “Parki bez robežām” (Parks without borders) paredzēta divu tiltiņu
atjaunošana Preiļu parkā 68 000 EUR apmērā, t.sk. ERAF 64 600 EUR.
Aktivizēts darbs pie Eiropas Sociālā fonda projekta jauniešiem “PROTI un DARI”, kurā
paredzēts iesaistīt jauniešus, kas nestrādā un nemācās, atrodot viņiem mentorus un motivējot,
palīdzot izvēlēties un uzsākt mācības, darbu u.tml. Projekta finansējums 61003 EUR, 100 % ESF
finansējums.
Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) projektā “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva
dzīvesveida iespēju paplašināšana/ AKTĪVS LATGALEI” ietvaros Preiļu parkā uzsākta sporta
laukuma izbūve ar 2 tenisa kortiem 96 113, t.sk. valsts finansējums 42 012 EUR. Uzsākts darbs
pie otra LRAA projekta Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā “Sports riska pusaudžu sociālajai
integrācijai” (RISK FREE), kurā paredzēta sporta aprīkojuma iegāde 31 600 EUR apmērā, t.sk.
ERAF 26 070 EUR.
ELFLA/LEADER atbalstītā projekta “Pelēču vasaras estrādes izbūve” ietvaros izbūvēta
vasaras estrāde Preiļu novada Pelēču pagastā, kas veicina apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu,
jaunu kultūras pakalpojumu dažādošanu un pieejamību lauku teritorijās. Uzsākta bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Pelēču pagastā, kas turpina darbus apkārtējās vides sakārtošanā.
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Realizēts projekts “Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas
novadgrāvja Nr.15 pārbūve” ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas apakšpasākumā
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Preiļu pagastā uzsākta ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve, lai atjaunotu novadgrāvjus un
sakārtotu platību melioratīvo stāvokli, tai skaitā Lauku Atbalsta dienestā iesniegts projekts
“Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18
pārbūve Preiļu novadā”.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā izbūvēts Atvērtā tipa birojs 5 000 EUR apmērā, kas
tika saņemti kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas balva 2017.gada konkursā
“Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.
Uzsākta Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS) stadiona rekonstrukcija. Tiek
plānots izstrādāt tehnisko projektu un veikt BJSS ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.
Novadā ir uzsākts darbs pie atbilstošu normatīvo dokumentu izstrādes, kas ļautu plānot
budžetu vidējā termiņā, apstiprinot ilgtermiņa mērķus galvenajās ieņēmumu un izdevumu
pozīcijās. 2018. gadā turpinājās iespēju izvērtēšana par vidēja termiņa budžeta perspektīvas
sagatavošanu, tomēr tā ir apgrūtināta, ņemot vērā konstruktīva dialoga trūkumu valsts un
pašvaldību starpā, ko rada valdības neizlēmība attiecībā uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
jautājumu risināšanu, kā arī pašvaldību nodokļu ieņēmumu neprognozējamība, pastāvīgi mainot
nodokļu bāzes likmes un neparedzot pašvaldību budžetiem pietiekamu ieņēmumu stabilitāti.
Beidzamajos gados ir palielinājušies regulējamo pakalpojumu izdevumi, arī darbaspēka izmaksas,
kas nozīmē, ka ar katru gadu faktiski samazinās finansējums pašvaldības funkciju, tai skaitā arī
pamatfunkciju izpildei.
Pašvaldības aizņēmumi
Pārjaunojuma līgums

8 613

Preiļu rajona galvenās bibliotēkas rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanai
Preiļu 1.pamatskolas piebūves būvniecībai
Izglītības sektora attīstība un kvalitātes paaugstināšana
INTERREG projekta "Jauno uzņēmēju aktivitātes prasmju attīstīšana,
izmantojot savstarpēju sadarbības tīklu un stratēģiju LV, LT un
Baltkrievijas pierobežas teritorijās" īstenošanai
Preiļu novada infrastruktūras sakārtošanai
Preiļu 2.vidusskolas darbnīcu renovācijai
SIA "Preiļu saimnieks" pamatkapitāla palielināšanai

15 882
7 678
15 699

Infrastruktūras sakārtošanai
Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas renovācijai Celtnieku un A.Upīša
ielās
SIA "Preiļu saimnieks" pamatkapitāla palielināšanai
ERAF projekta "Preiļu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes
"Pasaciņa" filiāles "Auseklītis"2. un 3.kārtas renovācija"
Pārjaunojuma līgums

45 870

Pelēču skolas siltināšana

13 773

Katlu mājas rekonstrukcija
ELFLA projekta "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas
būvdarbi" īstenošanai

5 260
28 428
11 456
9 163

26 782
38 563
7 999
7 868
2 250
7 368
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ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Pelēču ciemā" īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Prīkuļu ciemā" īstenošanai"
ELFLA projekta "Preiļu novada Aizkalnes un Preiļu pagastu centru
publisko ēku vienkāršota rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana "
īstenošanai
Projekta Nr.LLB--1-098 "Tūrisma attīstības veicināšana LatgalesUtenas-Vitebskas pārrobežu reģionos", akronīms "BELLA - DVINA 2"
īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
" īstenošanai
ERAF projekta "Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz
Kalnu ielai, Preiļos" īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
" īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana"
īstenošanai
Prioritāra investīciju projekta "Preiļu pilsētas parka dīķu slūžu
rekonstrukcija" īstenošanai
SIA "Preiļu saimnieks " pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda
projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, 2.kārta"
īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība" īstenošanai
ELFLA projekta "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana
II" īstenošanai
Projekta "Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Preiļu PII "Pasaciņa"
īstenošanai
Projekta "Esošās ārējās siltumtrases rekonstrukcija Preiļu novada Pelēču
pagasta Pelēču ciemā " īstenošanai
Projekta "Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Preiļu novada izglītības
iestādēs" īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana"
īstenošanai
Projekta "Preiļu novada izglītības iestāžu renovācija" īstenošanai
Projekta "Preiļu novada Saunas pagasta Salas pamatskolas jumta
seguma vienkāršotā renovācija" īstenošanai
Projekta "Preiļu 2.vidusskolas jumta seguma virs ēdināšanas bloka
renovācija" īstenošanai
Prioritāra investīciju projekta "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
Nr.6498-6505 ( Preiļos, Raiņa bulv.30 ) Preiļu pils tehniskā projekta
BK daļas aktualizācija" īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana"
īstenošanai
KPFI projekta ( Nr.KPFI-13.3/24) "Preiļu novada pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana" īstenošanai
Preiļu pils atjaunošana 1.kārtas 1. un 2.etaps , investīcijām valsts
nozīmes arhitektūras piemineklī
Prioritāra investīciju projekta "Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciematā" īstenošanai
ELFLA projekta "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas
1.kārta" īstenošanai "( Nr.17-03-A00702-000002 )
ELFLA projekta "Pelēču vasaras estrādes izbūve" īstenošanai ( Nr.1603-AL21-A019.2203-000001 )
Projekta "Būvprojekta izstrāde Preiļu novada bērnu un jaunatnes sporta
skolas stadiona pārbūvei" īstenošanai

12 767
13 529
6 876

11 008
5 014
30 210
14 970
8 402
9 475
23 622

40 648
2 138
4 462
6 904
9 319
24 776
13 169
8 533
2 694
4 463
8 077
12 090
20 757
8 135
29 141
7 347
7 597
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Prioritāra investīciju projekta "Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciematā" īstenošanai
Projekta "Stāvlaukuma pārbūve Tirgus laukums 11, Preiļos" īstenošanai
Projekta "Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana
2.kārta - Celtnieku ielas posma rekonstrukcija no Brīvības ielai līdz
Kooperatīva ielai" īstenošanai
Projekta "Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvprojekta aktualizācija"
īstenošanai
ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Preiļu
novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība" daļas "Rīgas un Brīvības ielas posmu
atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos" priekšfinansēšanai
Būvprojekta izstrādei projekta "Intervences noliktavu ēkas un
funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā"
īstenošanai
ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Rīteiropas
vērtības" daļas "Preiļu pils fasādes vienkāršotās atjaunošanas"
priekšfinansēšanai
ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Preiļu
novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī
19, Preiļos, 1.,2.,3.kārta" priekšfinansēšanai
ELFLA projekta ( Nr.17-03-A00702-000069 ) "Preiļu novada lauku
ceļu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta" īstenošanai

7 281
11 959
9 541

6 889

7 317

5 785

2 715

10 850

11 805

ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta " Preiļu
novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā
26, Preiļos" priekšfinansēšanai

2 041

ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/019 "Preiļu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana" īstenošanai

7 981

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ( Nr.LLI089 ) "Ģimines digitālo aktivitāšu centru tīklu izveide dzīves kvalitātes
un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē" (
investīciju daļas ) īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.17-03-A00702-000002) Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras uzlabošanas 1. kārtas uzlabošana papildus darbi
ELFLA projekta ( Nr.17-03-AL21-A019.2204-000001 ) "Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Pelēču pagastā " īstenošanai
ELFLA projekta ( Nr.17-03-A00403-000195 ) "Preiļu novada, Preiļu
pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja ŪSIK kods
432451:14 pārbūve" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu
dzīvesveida īstenošanu iespēju paplašināšana - Aktīvs Latgalē"
īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ( Nr.LLI349 ) "Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā iz\mantojot ūdens
resursus" ( investīciju daļas īstenošanai

Priekšsēdētāja:

2019. gada “1.” marts

(paraksts)

2 631

5 081
1 267
1 732

1 631

1 659

M.Plivda

