PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.2020/8
„Grozījumi Nr.2 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2020/01
„Par Preiļu novada 2020. gada pamatbudžetu”
Paskaidrojuma
Informācija
raksta sadaļas
1.Projekta
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
nepieciešamības likumu “Par budžetu un finanšu vadību” nepieciešams apstiprināt
pamatojums
grozījumus pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
2.Īss projekta
2020.gada pamatbudžeta grozījumos tiek iekļauts
papildus
satura izklāsts
finansējums no valsts budžeta un ES struktūrfondiem kopsummā EUR
1100774,00 un citi ieņēmumi EUR 3118,00.
Valsts budžeta finansējums plānots J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas
reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai un Mūzikas un mākslas
skolai projekta “Izcilā Latvijas komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos”
īstenošanai.
Piešķirta mēŗkdotācija no valsts budžeta pedagogu atalgojumam
pamata un vispārējās izglītības iestādēm, interešu izglītības iestādēm un 5.
un 6. bērnu apmācībai no 01.09.2020.g. līdz 30.12.2020.g. EUR 598019,00.

Finansējums ES struktūrfondu projektiem paredzēts, lai turpinātu
iesākto projektu nepārtrauktību un jauno projektu uzsākšanai.

Preiļu novada domes 2020. gada 2. jūlijā sēdē nolemts iegādāties zemi
35760 kv.m. platībā par EUR 30000,00.

Ir noslēdzies domes izsludinātais projektu konkurss “Mazo un vidējo
komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanai” un tika iedalīts līdzfinansējums projektu īstenošanai
summā EUR 35877,77.
Ir piešķirti aizdevumi:
- projektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un
pie pagasta ēkas Preiļu novadā” EUR 21313.00;
- projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana un modernizēšana” EUR 39528,00.
1. 3. Informācija
2020.gada pamatbudžeta grozījumi ieņēmumos tiek palielināti par EUR
par plānoto
1103892.00; t.sk.:
projekta ietekmi
 pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti = +EUR 601507,00;
uz pašvaldības
 pašvaldību saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās
budžetu
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem= + EUR
499267,00;
 citi ieņēmumi = + EUR 3118.00.
Izdevumi tiek palielināti par EUR 754953.00 , t.sk.:
 vispārējiem valdības dienestiem = +EUR 898.00 no grozījumiem pa
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
 sabiedriskai kārtībai un drošībai = + EUR 497.00 no grozījumiem pa
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
 ekonomiskajai darbībai = + EUR 315958.00, t.sk. finansējums
jauniešu prasmju attīstības projektam EUR 3700.00 un sabiedrības

veselības veicināšanas un slimību profilakses projektam EUR
9000.00 un ekotūrisma attīstības projektam EUR 182094.00, un
finansējums projektam “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma
veicināšana ar inovāciju palīdzību” EUR 105286.00; kā arī no
grozījumiem pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem EUR 15878.00;
 teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, labiekārtošanai = + EUR
286614.00, t.sk. piešķirtais aizdevums EUR 21313.00 projekta
“Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie
pagasta ēkas Preiļu novadā”, un izņemtais aizdevums “Intervences
noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu
ielai pieguļošā teritorijā” 191357.00, finansējums EUR 86500.00
projektam “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida
krustojuma izbūve Preiļos”, finansējums ES projektam “Dabas
daudzveidības saglabāšana pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot
daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” EUR 3137.00 un
samazinājums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem EUR
15693,00;
 atpūtai un kultūrai= + EUR 9501.00 no grozījumiem pa
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
 izglītībai= + EUR 683541.00, t.sk.mēŗkdotācija pedagogu
atalgojumam EUR 598019.00, izglītojamo priekšlaicīgai mācību
pārtraukšanas samazināšanas projektam EUR 10510.00, aizdevums
EUR 39528.00 projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”, finansējums
Preiļu mūzikas un mākslas skolai projektam “Izcilā Latvijas
komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos”
EUR 1560.00,
finansējums J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā
centra darbības nodrošināšanai
EUR 1928.00, finansējums
projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
20000.00, kā arī finansējums projekta “Pumpurs” EUR 11040.00 un
pieaugums EUR 956.00 no grozījumiem pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 sociālai aizsardzībai= + EUR 59081.00, t.sk. sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides un attīstības projektam
EUR 65000.00, finansējums ES projekta “Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā” realizācijai EUR 3000.00
un palielinājums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem EUR
26959.00 un samazināti rezerves fonda līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem par EUR 35878,00.
2. 4. Informācija par 2020.gada pamatbudžeta grozījumi pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi
plānoto projekta
pašvaldībā, jo tiks izbūvēts ielu apgaismojums Pelēču pagasta teritorijā, tiks
ietekmi uz
veikta sociālo pakalpojumu ēku telpu pārbūve un atjaunošana un āra
uzņēmējdarbības infrastruktūras objektu izbūve un informācijas pieejamības prasību
vidi pašvaldības
nodrošināšana. Vairāku projektu ietvaros būs iespēja iegādāt materiāli
teritorijā
tehniskā nodrošinājuma iekārtas. Preiļu 1. pamatskolā tiks iegādātas
mēbeles un aprīkojums mācību vides uzlabošanai un modernizēšanai.
Maziem un vidējiem komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicējiem

būs nodrošināts līdzfinansējums projektu īstenošanai.
3. 5. Informācija par Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un
administratīvajām reģionālās attīstības ministrijai, publicēti Preiļu novada domes mājas lapā
procedūrām
www.preili.lv.

Priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

