PASKAIDROJUMA RAKSTS
Preiļu novada pašvaldības 2020.gada “ 21. ” janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2020/1
„Par Preiļu novada pašvaldības 2020.gada budžetu’’
Preiļu novads atrodas 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 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.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas
ilgtermiņa attīstībai. Likums “Par budžetu un finanšu vadību” paredz, ka pašvaldību budžetiem ir
jāatspoguļo pašvaldību administratīvās struktūras, ka visi pašvaldības iestāžu ieņēmumi un izdevumi
ietilpst pašvaldības budžetā , ko arī novada pašvaldība ir ņēmusi vērā sastādot budžetu. Pašvaldība saskaņā
ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” ir noteikusi un pamatojusi , kāds līdzekļu apjoms nepieciešams tai
ar likumu noteikto funkciju , uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā , kuram šie līdzekļi
paredzēti, kā arī ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā,
lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Preiļu pašvaldības 2020. 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 pašvaldības speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus ir integrējusi 2020. gada
pamatbudžetā, līdz ar to samazinot administratīvo slogu un nodrošinot pašvaldības budžeta efektīvu,
kvalitatīvu sagatavošanas un izpildes uzskaites procesu.
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 10 499 064,00 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 2020.gada 1.janvāri bija EUR 2 770 896,00.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 4 527 776,00 par EUR 23578,00 mazāk nekā
2019.gadā.
Ieņēmumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sastādīs EUR 2 640 249,00 par EUR 621045,00
vairāk nekā 2019. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 240 750,00, par ēkām un būvēm – EUR 80
370,00 , par mājokļiem – EUR 40 120,00.
Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām sastādīs EUR 230 400,00, tai skaitā par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, pansionāta „Preiļi” sniegtajiem pakalpojumiem u.c.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 5 100,00 apmērā.
Maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti EUR 485 130,00 apmērā.
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Nenodokļu ieņēmumus EUR 77 000,00 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 1 088 888,00. Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējā mākslas,
mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota dotācija EUR 441 636,00.
Plānots saņemt dotāciju EUR 40 560,00 apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klašu
skolēniem, bērna ēdienreizei paredzot EUR 0.71. No LR Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta
atlīdzībai gadā plānoti EUR 8 540,00. 2020. gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras/mācību
līdzekļu iegādei plānots EUR 20 757,00 apmērā.
Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
invalīdiem plānoti EUR 112 720,00 apmērā.
Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija EUR 7 146,00 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. 2020.gadā notiks 12.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Plānotā
dotācija šim pasākumam EUR 11 278, 00.
Mērķdotācija pašvaldībai autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 326 050,00
Lielākais īpatsvars 2020. gada ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim -43,13%.
Otrā lielākā budžeta ieņēmumu sadaļa ir dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā- 25,15 % ,
trešā lielākā sadaļa ir dažādas mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta – 20,51%. Maksas
pakalpojumu ieņēmumi sastāda 4,62%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem sastāda 3,44%,
transferti no citām pašvaldībām – 2,19% un pārējie ieņēmumi -0,96%.
Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra 2020.gadā
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Izdevumi
Preiļu pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti
13269960,00 EUR apmērā (ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas EUR 760975,00.
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 1 076 403,00 apmērā, un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

domes un novada pagastu pārvaldēm EUR 790791,00;

aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 24500,00;

deputātu un komisiju izdevumiem EUR 137632,00;

dzimtsarakstu nodaļai EUR 34565,00;

būvvaldei EUR 65644,00;

sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, kā arī
reprezentatīvajiem izdevumiem un līdzdalības maksājumiem - kopā EUR 77825,00.
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 39392,00 skolēnu nodarbinātības atbalstam
vasaras periodā- EUR 14000.00 , atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai personām, kas atrodas
alkohola reibumā- EUR 23880,00. Kā arī ekonomiskās darbības atbalsts komercsabiedrībām, saimnieciskā
darbības veicējiem un lauksaimniekiem EUR 55407,00. Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2020.
gadā plānoti 361847,00 EUR.
Veselības aprūpei
Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti EUR 161709.00, tai skaitā finansējums
donoru kustībai – EUR 1200,00 ; fizioterapeita pakalpojumu nodrošināšanai novada izglītības iestādēs –
EUR 6 211.00 ; finansējums „Sarkanais Krusts” Preiļu komitejai – EUR 300,00 un ieguldījums SIA
„Preiļu slimnīca” pamatkapitālā summā EUR 138508,00 un valsts dotācija feldšeru-vecmāšu punktiem
EUR 15490,00.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Preiļu novada pašvaldības policijas un
bāriņtiesas izdevumi. Šo funkciju nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 132615,00 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
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uzstādīt videonovērošanas kameras Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2020. gada budžetā paredzēti EUR
78208,00.
Pašvaldības attīstība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un teritorijas attīstības izdevumiem 2020. gadā
plānots izlietot EUR 3101148,00 . Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu
apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā EUR1184402.00 , izdevumi ielu apgaismošanaiEUR 103400.00, novada attīstības objektu un infrastruktūras jauno projektu, ekspertīžu veikšanai , kā arī
būvdarbu un pakalpojumu veikšanai- EUR 499399.00, novada teritorijas pārējiem apsaimniekošanas
izdevumiem EUR 1118537,00.
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.
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 1062679.00 EUR, t.sk.:
 EUR 118224.00 - Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam;
 EUR 385765.00 - Preiļu novada kultūras centram;
 EUR 346012.00 - Preiļu novada galvenajai bibliotēkai;
 EUR 35972.00 - jauniešu centram “Četri”;
 EUR 63374.00 - Preiļu muižas kompleksam;
 EUR 7146.00 - valsts dotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam;
 EUR 73000.00- dažādu kultūras pasākumu atbalstam;
 EUR 40332.00 - dažādiem projektiem.
Izglītība
2020. gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 5361474.00 EUR. Pirmsskolas izglītības iestādes
finansēšanai plānoti 887504.00 EUR. Pamatizglītībai, vispārējai izglītībai un interešu izglītībai 2020. gada
budžetā plānoti 2050718,00 EUR.
Novada budžetā ir plānots nodrošināt bezmaksas ēdināšanu 5.-9.klašu skolēniem summā EUR
106572.00 , kā arī 50% izdevumu segšanu ēdināšanai 10.-12. klašu skolēniem summā EUR 27356,00. No
valsts budžeta plānots saņemt dotāciju 50% apmērā 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai
EUR 40560,00 apmērā.
Ir plānot kā iepriekšējos gados segt ceļa izdevumus skolēniem un skolotājiem EUR 1100,00
apmērā. Novada talantīgāko un aktīvāko audzēkņu atbalstam ir paredzēts finansējums olimpiāžu un
sacensību uzvarētāju apbalvošanai EUR 16700,00. Ziemassvētku dāvanu iegādei plānoti līdzekļi EUR
7700,00.
Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirta astoņiem mēnešiem EUR 1530524,00. Valsts budžeta
dotācija mācību līdzekļu iegādei plānota EUR 20757,00.
Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem plānota dotācija 11278,00.
Novada dome jau ceturto gadu plāno līdzekļus pašvaldības stipendijām augstskolu studentiem summā
EUR 28362,00. Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem paredzēti EUR
160930.00.
Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādes plānota dotācija EUR 8540,00.

5
Sociālā aizsardzība
Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 1195556,00 EUR. No sociālās nodrošināšanas
līdzekļiem tiek finansēta Labklājības pārvalde, pansionāts „Preiļi”, „Krīzes centrs”, Dienas 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. 2020. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo
pabalstu un pakalpojumu veidus un to nodrošināšanai plānoti EUR 262203,00. Tāpat dome arī sniedz
finansiālo atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijās.
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 50% apmērā par pusdienām daudzbērnu ģimeņu bērniem;
- vienreizējs gada pabalsts I, II grupas invalīdiem , pensionāriem un politiski represētai personai;
- vienreizējs gada pabalsts bērnam invalīdam;
- 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
42000,00.
Nemainīgi arī 2020. gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus, kurās tikuši ievietoti 11
novada bērni un maksājumi audžuģimenēm ir plānoti EUR 22000,00. 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 112720.00 EUR apmērā.
Sociālās nodrošināšanas līdzekļu sadalījums 2020. gadā :
Labklājības pārvalde
Pakalpojumu centrs "Līči"
Novada Krīzes centrs
Dienas centrs
Pansionāts "Preiļi"

516257.00
60045.00
25342.00
29190.00
382675.00
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Atbalsts sociālajai nodrošināšanai dažādiem pasākumiem
Norēķini par ilgstošajiem sociālajiem pakalpojumiem

25500.00
18927.00

IZDEVUMI
Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2020.gadā
Aizņēmumu , līzingu
atmaksa; 5,92%
Sociālā aizsardzība;
9,01%

Vispārējie valdības
dienesti; 8,34% Aizsardzība; 0,01% Sabiedriskā kārtība
,bāriņtiesa; 1%
Ekonomiskā darbība;
2,73%

Apsaimniekošana,labie…

Izglītība; 40,4%

Veselība; 1,22%

Kultūra un sports; 8%

Pašvaldības 2020. 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;
Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma aktivitātes.
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Svarīgākie projekti, kas tika realizēti 2019. novadā un plānoti infrastruktūras jomā 2020.
gadā un 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.
2. kārtā tika pabeigta vairāku ceļu pārbūve: Rinči – Gorlišķi – Raudovka Aizkalnes pagastā – 3.48
km garumā, Purmaļi – Lielie Anspoki Saunas pagastā - 1.2 km garumā.
Izsludināts tehniskais pārtraukums projektam “Viļānu ielas atjaunošanas būvdarbi Preiļos”.
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 pabeigta būvprojekta 2.kārta - izremontēta iela no Brīvības līdz Kooperatīva ielai.
Novada dome ir piedalījusies ar līdzfinansējumu b-bas “Rēzeknes -32” un Viļānu ielas-6, Preiļos
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalma labiekārtošanas darbos.
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.
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 5541256 EUR, tai skaitā ERAF 3244842 EUR. Ir izbūvēta jauna - Rietumu iela, kas
savieno Daugavpils ielu AS “Preiļu siers” mikrorajonā ar Rīgas ielu. Notiek dokumentu gatavošana objekta
nodošanai ekspluatācijā. Ar jaunās ielas izbūvi tiks novirzīta smagā autotransporta satiksmes plūsma 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 ir vairāk kā 3 km,
brauktuves platums - 7 metri, tiks ierīkota gājēju ietve un ielas apgaismojums, būvdarbu veicējs AS “ACB”.
SAM 5.6.2. 3.kārtas ietvaros uzsākts projekts “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kopējās izmaksas 1577556 EUR, ERAF – 1298597 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.
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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 SAM 5.6.2. projektos tiks izbūvētas 3 ražošanas teritorijas ar inženierkomunikācijām un
tipveida būvēm, piesaistot uzņēmējus ar nomas tiesību izsoli šajos objektos.
Uzsākts darbs pie SAM 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un
rezultātā tiks realizēti 3 projekti.
Pirmā projekta ietvaros tiks pārbūvēta ēka Preiļos, A.Paulāna ielā 1a, kas dos iespēju attīstīties
ražošanai un uzlabos novada ekonomisko stāvokli, tiks sakopta vide, radītas jaunas darba vietas. Kopējās
izmaksas EUR 352 942.
Otrajā projektā tika atjaunots Preiļu pils 1.stāvs komercdarbības attīstības nodrošināšanai. Plānots
ievilkt nepieciešamās komunikācijas, lai pils 1.stāva telpas pašvaldība publiskas izsoles veidā varētu
iznomāt komersantam. Preiļu pils 1.stāvā tiek plānotas telpas restorānam, banketu zālei u.c. telpām. Jaunas
garšas meklējumi un gardēdības izkopšana vietā ar bagātīgu kulināro mantojumu kļūs par novada
atpazīstamības veicinātāju, jo šī niša novadā ir brīva. Kopējās izmaksas sastāda EUR 480 000.
Trešā projekta ietvaros tiks iegādāts nekustamais īpašums, labiekārtota teritorija un izbūvēts
ražošanai pielāgots tipveida angārs Preiļos, Daugavpils ielā 64, kurš publiskas izsoles veidā tiks nodots
nomā komersantam. Tiks izstrādāts būvprojekts, veikti būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Interese par uzņēmumu radīšanu Preiļu novadā ir diezgan liela, bet diemžēl pašvaldībai ir maz iespēju
piedāvāt atbilstošas teritorijas. Tas dos pašvaldībai iespēju publiskas izsoles rezultātā piesaistīt
komersantus, kuri attīstīs šo teritoriju, veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos un radīs jaunas darba vietas.
Kopējās izmaksas sastāda EUR 589 441.
Izglītības iestāžu pārbūve un modernizēšana
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” turpinās 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
Ir 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
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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, 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
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 realizēts projekts “Rīteiropas vērtības” sadarbībā ar vairākām Latgales
pašvaldībām un institūcijām (vadošais partneris - Daugavpils pilsētas dome), veikti 2.kārtas darbi Preiļu
pilī – ielikti logi un durvis, veikta jumta siltināšana. 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 605994 EUR, t.sk. ERAF 425 000 EUR, darbu veica 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. Ir pabeigta Preiļu parka galveno
vārtu restaurācija.
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”. Turpinās
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 “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.
Uzsākts 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. Kopējā
projekta summa 377784 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 321116.
Pārrobežu un citi projekti
Ir pabeigts 2017.gadā uzsāktais 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 tika iegādāts moderns digitālo
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tehnoloģiju aprīkojums, izveidots jauns pakalpojums iedzīvotājiem, izveidojot četru bibliotēku sadarbības
DigiHubs modeli. Kopējais finansējums 81 098 EUR, ERAF 85% - 68 933 EUR.
2019.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-Krievijas pārrobežu projektā “Parki bez robežām” (Parks without borders) paredzēta divu
tiltiņu atjaunošana Preiļu parkā 68 000 EUR apmērā, t.sk. ERAF 61200 EUR.
Turpināsies 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.
Turpinās darbs pie LRAA projekta Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā “Sports riska
pusaudžu sociālajai integrācijai” (RISK FREE), kurā paredzēta sporta aprīkojuma iegāde 32015 EUR
apmērā, t.sk. ERAF 28065 EUR.
Pabeigts ELFLA/LEADER atbalstītais projekts bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču pagastā,
un turpinās darbs pie apkārtējās vides sakārtošanā.
Preiļu pagastā pabeigta ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve, lai atjaunotu novadgrāvjus un
sakārtotu platību melioratīvo stāvokli, kā arī pabeigts projekts “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas,
ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā”.
Pabeigta Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS) stadiona rekonstrukcijas 1. kārta. Tiek
plānots izstrādāt tehnisko projektu un veikt BJSS ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.
Uzsākts darbs pie projekta “Open Landscape” - Pelēču purva takas izveidošanas. Izmaksas sastāda
65444 EUR.
Iesniegts izvērtēšanai projekts “Save past for future” , kura ietvaros tiks iztīrīti Preiļu parka dīķi.
Kopējā projekta summa EUR 577903,00.
Novadā ir uzsākts darbs pie atbilstošu normatīvo dokumentu izstrādes, kas ļautu plānot budžetu
vidējā termiņā, apstiprinot ilgtermiņa mērķus galvenajās ieņēmumu un izdevumu pozīcijās.
Pašvaldības aizņēmumi
Izglītības sektora attīstība un kvalitātes paaugstināšana
Katlu mājas rekonstrukcija
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada
Pelēču ciemā" īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada
Prīkuļu ciemā"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 )

13824
4472
60466
62763
473302
40351
513278
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Projekta "Būvprojekta izstrāde Preiļu novada bērnu un jaunatnes sporta
skolas stadiona pārbūvei" īstenošanai
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
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
ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta " Preiļu novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos"
priekšfinansēšanai
ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/019 "Preiļu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana" īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ( Nr.LLI-089)
"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
Prioritārā investīciju projekta "Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu
dzīvesveida īstenošanu iespēju paplašināšana - Aktīvs Latgalē" īstenošanai
ES fondu projekts "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošana Raiņa bulvērī-19, Preiļos 1,2,3, kārtas finansēšanai
Fondu projekts "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
ulzlabošana Rēzeknes ielā-26, Preiļos " finansēšanai
Investīciju projektu īstenošanai- saistību pārjaunojums
Investīciju projekts "Viļānu ielas atjaunošanas būvdarbi Preiļos"
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve, 1.kārtas
būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība"
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ERAF projekts "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošana Rēzeknes ielā-26, Preiļos" īstenošanai
ELFLA projekts ""Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas pārbūve
Preiļu novadā" īstenošanai
ERAF projekts "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošana Raiņa bulvāris-19, Preiļos" īstenošanai
ERAF projekts nr.5.6.2.0/17/1/024 uzņēmejdarbības vides uzlabošana un
investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā
ERAF projekts Nr.5.6.2.0./16/1/013 "Preiļu novada uzņēmejdarbības vides
infrastruktūras attīstība" īstenošana
ERAF projekts Nr.5.6.2.0./17/1/024 "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un
investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā" īstenošanai
x
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