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1.

ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
1. tabula. Ziņas par pašvaldību

Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs un datums
Finanšu gads
Domes skaitliskais sastāvs
Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks
Domes izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Zvērinātā revidente

Preiļu novada dome
Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 19,
LV-5301
LV 90000065720, reģistrācijas datums
22.03.1996.
01.01.2019.–31.12.2019.
15 deputāti
Maruta Plivda
Juris Želvis
Klavdija Zarāne (no 27.11.2019.)
Vladimirs Ivanovs (līdz 26.09.2019.)
Aldis Džeriņš (no 26.09.2019.)
Skaidra Mukāne
Biruta Novika,
Sertifikāts Nr.106., SIA “Nexia Audit Advice”

1. attēls. Preiļu pilsēta putna lidojumā

1.1. Teritorija
Preiļu novada kopējā teritorija – 364,4 km2. Preiļu novadā ietilpst Preiļu pilsēta,
Aizkalnes pagasts, Preiļu pagasts, Pelēču pagasts un Saunas pagasts.
2. tabula. Novada teritoriālās vienības

Teritoriālās vienības

Platība

Preiļu pilsēta
5,2 km
Aizkalnes pagasts
73,3 km2
Preiļu pagasts
79,3 km2
Pelēču pagasts
84,2 km2
Saunas pagasts
122,4 km2
Attālums no novada administratīvā centra līdz Rīgai – 212 km.
2

2

Attālums no tālākā Pelēču pagasta gala līdz Preiļu pilsētai (administratīvajam centram)
ir 27 km. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 57%,
meža zeme – 27%.

2. attēls. Teritorijas sadalījums novadā

1.2. Iedzīvotāji
Uz 01.01.2019. pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - PMLP) datiem
Preiļu novadā ir 9856 iedzīvotāju, no kuriem 6378 ir darbaspējas vecumā, 1317 - līdz
darbspējas vecumam un 2161 - pēc darbspējas vecuma.
2019. gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 74 dzimšanas, 41 laulība un
169 miršanas gadījumi.

3. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas
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3. tabula. Iedzīvotāju skaits procentuāli Preiļu novadā pa teritoriālajām vienībām uz
01.01.2020.

Teritoriālā vienība
Preiļu pilsēta
Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts

Iedzīvotāju skaits
6618
996
529
653
858

% no visiem novada
iedzīvotājiem
68,55
10,32
5,48
6,76
8,89

4. tabula. Bērnu vecuma struktūra Preiļu novadā uz 01.01.2020.

0-6 gadu vecumā

7-18 gadu vecumā

Kopā

584

935

1519

Sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu, procentuāli tas ir raksturojams: 46,07% vīriešu
(4448) un 53,92% sieviešu (5206) uz 01.01.2020. pēc PMLP datiem (sk. attēlā).

4. attēls. Dzimumu proporcija

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apkopotās un publicētās informācijas 2019.
gada 30. aprīlī Preiļu novadā reģistrēti 489 bezdarbnieki, kas sastāda 8,2 %.
Preiļu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs, pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem, ir salīdzinoši viendabīgs un raksturīgs šāda lieluma pašvaldībām. Uz 2020.
gada 1. janvāri pēc PMLP datiem tas ir šāds:
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5. attēls. Nacionālais sastāvs

Preiļu novadā uz 01.01.2020., pēc PMLP datiem, ir: 9310 pilsoņi, 257 nepilsoņi un 87
pārējie.

1.3. Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par
2019. gadu
Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2019. gadu, balstoties uz Preiļu
novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam II sējuma 4. sadaļu “Programmas
īstenošanas uzraudzības rādītāji”, tai skaitā vēlamajām/ prognozētajām attīstības tendencēm
2024. gadā.

Nr.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

5. tabula. Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2019. gadu
Vēlamā
Rādītāja
Rādītāja Rādītāja Rādītāja
attīstības
vērtība
vērtība
vērtība
vērtība
Datu
Rādītājs
tendence
bāzes gadā
2017.
2018.
2019.
avots
2024.
- 2016.
gadā
gadā
gadā
gadā
Teritorijas attīstības
-0,431
-0,498
- 0,620
indekss
(…)

VRAA
72. vieta
73. vieta
81. vieta
(TAI rangs)
Iedzīvotāju skaits
10 025
9 856
9654

(salīdz. ar iepriekšējo
10 392
PMLP
(-367)
(-169)
(-202)
gadu)
Demogrāfiskā slodze
(darbspējas vecumu
nesasniegušo un pārsniegušo

569
558
576
597
CSP
personu skaita attiecība vidēji
uz 1 000 personām darbspējas
vecumā)

Bezdarba līmenis, %
Ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits uz
1000 iedzīvotājiem
Pašvaldības budžeta IIN
ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju, EUR

11,2

9,2

8,1

8,3



NVA

96

93

94

(…)



CSP

418

478

480

(…)



VRAA,
CSP
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Rādītājs

Nr.

7.

Rādītāja
vērtība
bāzes gadā
- 2016.

Iedzīvotāju īpatsvars %
(no aptaujātajiem),
kas apmierināti ar
pakalpojumu,
infrastruktūras
pieejamību un kvalitāti
novadā

Vidēji
70% no 49
aptaujātajie
m (SIA
“Baltkonsult
s”)

Rādītāja
vērtība
2017.
gadā

Aptauja
netika
veikta

Rādītāja
vērtība
2018.
gadā

Rādītāja
vērtība
2019.
gadā

Aptauja
netika
veikta

57,4 % no
101
anketas
(pašvaldība
s aptauja
līdz
01.05.2020
.)

Vēlamā
attīstības
tendence
2024.
gadā

Datu
avots



Preiļu
novada
dome
(PND)

(… ) nav datu

Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa mērķu sasniegšanas pamatrādītāju
izvērtējums par 2019.gadu
6. tabula. Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa mērķu sasniegšanas pamatrādītāju
izvērtējums

N
r.

Rādītājs

Rādītāja
vērtība
bāzes
gadā 2016.

Rādītāja
vērtība
2017.
gadā

Rādītāja
vērtība
2018. gadā

Rādītāja
vērtība
2019. gadā

Prognozētā
attīstības
tendence un
rādītāja
vērtība 2024.
gadā

Datu avots

VTP 1: Pārvaldība un pakalpojumi
RV1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu

1.

2.

3.
4.

5.

6.

1.

Bērnu un jauniešu
(0 – 18 g.) skaits
1 622
1 621
1 604
1592
Nesamazinās
CSP
novadā
Skolēnu skaits
vispārizglītojošajā
1 053
1 010
944
951
Nesamazinās
IZM, PND
s izglītības
iestādēs
Skolēnu skaits
Palielinās par
profesionālajās
247
230
175
170
IZM, PND
5%
izglītības iestādēs
Izglītības iestāžu
12
12
10
10
Nesamazinās
IZM, PND
skaits novadā
Augstskolās
Izglītības
iestājušos
iestādes
85 %
85 %
85%
85%
Nesamazinās
vidusskolu
absolventu skaits
Bērnu un jauniešu
Palielinās par
skaits interešu
1 031
1 121
783
559
PND
15 %
izglītībā
RV 1.2. Nodrošināt kvalitatīvus sociālās palīdzības, veselības un rekreatīvos pakalpojumus
Iedzīvotājiem ir
nodrošināti
kvalitatīvi
nepieciešamie

Aptauja –
nepiecieš
amie
uzlaboju

Aptauja
netika
veikta

Aptauja
netika
veikta

Apmierināti
ar
pakalpojumi
em:

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
sociālo,
veselības

PND,
aptauja
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sociālie un
veselības aprūpes
pakalpojumi
2.
3.
4.

5.

Trūcīgo ģimeņu
skaits
Trūcīgo personu
skaits
Sociālo
pakalpojumu
saņēmēju skaits
Iedzīvotāju
mirstība (pēc
Preiļu nov.
dzimtsarakstu
nodaļas
statistikas)

mi

25 % sociālajiem,
50 % veselības

aprūpes
pakalpojumu
pieejamību,
kvalitāti
Samazinās
par 5%
Samazinās
par 5%

221

217

213

218

356

352

339

346

846

818

822

843

Samazinās
par 5%

166

186

165

169

Samazinās
par 5%

Labklājības
pārvalde
Labklājības
pārvalde
Labklājības
pārvalde

CSP, PND

RV 1.3. Paaugstināt pašvaldības pārvaldes kapacitāti

1.

2.

3.

4.

5

1.

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
pašvaldības
pārvaldes darbu

Mājas lapas
apmeklētāju skaits
mēnesī
Novada
pašvaldības
sekotāju skaits
sociālajos tīklos
E-pakalpojumu
skaits

Aptauja –
nepiecieš
amie
uzlaboju
mi

Aptauja
netika
veikta

Aptauja
netika
veikta

Apmierināti
ar darbu:
25 % deputātu,
28 % domes
administrācij
as un
struktūrvienī
bu,
25 % pagastu
pārvaldes

78 825

86 557

84 080

102 747

Palielinās

PND

2 364

2 705

3 178

3 704

Palielinās

PND

42

Palielinās,
izveidoti 50
jauni
e-pakalpojumi

PND

38

42

42

Iedzīvotāji un
uzņēmēji ir
apmierināti ar
novada domes,
pašvaldības
iestāžu,
kapitālsabiedrīb
u darbu

PND,
aptauja

Palielinās,
Administ
atjaunoti
vismaz
rācijas
80% pašvaldības
IKT
10 %
15%
30 %
administrācijas,
resursu
iestāžu
bāze
datortehnikas
RV 1.4. Piedāvāt daudzveidīgas kultūras, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas

Pašvaldības IKT
resursu bāzes
kvalitāte

Iedzīvotājiem
nodrošināti
daudzveidīgi
kultūras
pakalpojumi

ir

Aptauja –
nepiecieš
amie
uzlaboju
mi

Aptauja
netika
veikta

Aptauja
netika
veikta

Apmierināti
45 % no
aptaujātajie
m

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
kultūras
pakalpojumu
kvalitāti,
pieejamību
palielinās

PND

PND,
aptauja
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2.
3.
4.

5.

6.

Bibliotēkas
pakalpojumu
lietotāju skaits
Bibliotēkas
apmeklētāju skaits
Tautas mākslas
kolektīvos
iesaistīto skaits
Preiļu
novada
lietišķās mākslas
un
vēstures
muzeja
apmeklētāju skaits
Iedzīvotājiem ir
nodrošināti
daudzveidīgi
aktīvas atpūtas un
sporta pasākumi

3 112

2 912

2 845

2 763

Palielinās par
10%

Bibliotēka

54 416

54 127

50 802

48 488

Palielinās par
15%

Bibliotēka

420

461

417

374

Nemainīgs

KC

19 333

17 216

19 576

Palielinās par
25 %

Muzejs

18 866

Apmierināti
45 % no
aptaujātajie
m

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
aktīvās atpūtas
un sporta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti
palielinās

Aptauja –
nepiecieš
amie
uzlaboju
mi

Aptauja
netika
veikta

Aptauja
netika
veikta

PND,
aptauja

RV1.5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas

1.
2.
3.

4.

5.

Kultūras
pasākumu skaits
novadā
Pasākumu
apmeklētāju skaits
Izstāžu skaits
Meistardarbnīcu
un plenēru skaits

Nemateriālā
kultūras
mantojuma
ekspozīciju skaits

205

267

256

320

Nesamazinās

KC

52 720

58 060

62 257

64914

Nesamazinās

KC

10

15

14

16

6 izstādes gadā

KC,
bibliotēka,
muzejs

1 plenērs

1 plenērs

1 plenērs,
1
meistardarb
nīca

4 plenēri/
meistardarbnīc
as gadā

Muzejs

4

3

4

Palielinās

Muzejs

1-2 gadā

nav

VTP 2: Ēkas un savienojumi
RV 2.1. Atjaunot Preiļu novada ielu un ceļu tīklu

1.

2.

3.

Pagastu ceļu
garums (km)
Veloceliņu
garums (km)
novadā
Jaunu
autostāvvietu un
laukumu izbūve
(m2)

264,66
km

Pārbūvēti
7,49 km
(2,83 %)

Pārbūvēti
1,71 km
(0,65 %)

Pārbūvēti
13,88 km
(5,25 %)

Rekonstruējamie

ceļi
3 % gadā

CSP, PND

1,6 km

0

0

0

3,5 km

PND

0

3 760 m2

0

4 446,8 m2

4 900 m2

PND

RV 2.2. Uzlabot sabiedrisko ēku energoefektivitāti un infrastruktūru
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1.

Energoefektivitāte
s pasākumi
sabiedriskajām
ēkām (precizēti
dati uz
31.12.2019.)

24 %

24 %

30 %

35 %

50 %

PND

RV 2.3. Pilnveidot satiksmes drošības infrastruktūru

1.

2.

3.

Reģistrēto ceļu
satiksmes
negadījumu skaits
Ar energoefektīvu
apgaismojumu
nodrošināto ielu
garums (km)
Ar novērošanas
ierīču aprīkotas
izglītības iestādes
vai izglītojamo
skaits, uz kuriem
attiecinās veiktie
drošības
uzlabojumi

38

43

56

65

Samazinājums
50 % tāpat kā
valstī kopumā

CSDD

1,8 km

0,683 km

0

0

Pieaugums 45
%

PND

0

Nodrošinātas
visas novada
izglītības
iestādes

PND,
izglītības
iestādes

0

0

0

RV 2.4. Uzlabot komunālās saimniecības inženierkomunikācijas

1.

2.

Modernizēto un
pārbūvēto katlu
māju skaits
novada teritorijā
Iedzīvotāju
apmierinātība ar
pašvaldības
sniegtajiem
komunālajiem
pakalpojumiem

0

Aptauja –
nepiecieš
ami
uzlaboju
mi

0

0

Aptauja
netika
veikta

Aptauja
netika
veikta

0

1

PND,
“Preiļu
saimnieks”

Apmierināts
41 % no
aptaujātajie
m

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
komunāliem
pakalpojumiem
palielinās

PND,
aptauja

RV 2.5. Uzlabot IKT un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

1.

2.

Interneta punktu
pieejamība

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
interneta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

50 %
esošo
interneta
punktu
infrastruk
tūra ir
novecoju
si
Aptauja –
nepiecieš
amie
uzlaboju
mi

Izveidots
1 punkts
Preiļu
parkā
0

Aptauja
netika
veikta

Aptauja
netika
veikta

0

Apmierināti
(nav
pretenziju)

Pilnveidoti 8
interneta pieejas
punkti, 100 %
modernizēta
esošo interneta
pieejas punktu
infrastruktūra

PND

Iedzīvotāji un
uzņēmēji ir
apmierināti ar
interneta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti novadā

PND,
interneta un
mobilo
sakaru
uzņēmumi,
aptauja

RV 2.6. Nodrošināt videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzraudzību
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1.

2.

Otrreizējo
izejvielu
šķirošanas, šķiroto
atkritumu
pieņemšanas
laukuma izveide
Iedzīvotāju
apmierinātība ar
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumu
kvalitāti

Nav

Aptauja –
nepiecieš
amie
uzlaboju
mi

Ir

Aptauja
netika
veikta

Ir

Aptauja
netika
veikta

Ir

Ir

PND

Apmierināti
45 % no
aptaujātajie
m

Iedzīvotāji,
uzņēmēji ir
apmierināti ar
atkritumu
apsaimniekoša
nas
pakalpojumu
kvalitāti

PND,
aptauja

VTP 3: Izaugsme un atbalsts
RV 3.1. Nodrošināt lietpratīgu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai

1.

2.

3.

4.

Ekonomiski
aktīvo uzņēmumu
skaits uz 1000
iedzīvotājiem
Uzņēmumu skaits
gadā
Reģistrēto ilgstošo
bezdarbnieku
skaits attiecībā
pret visiem
reģistrētajiem
bezdarbniekiem
Strādājošo mēneša
vidējā bruto darba
samaksa

96

93

94

(…)

Palielinās par
25 %

CSP

679

666

663

668

Palielinās par
15 %

UR, Lursoft,
VID

51 %

48 %

40 %

40 %

Samazinās par
45 %

NVA

648

689

771

808

Palielinās par
65 %

CSP

RV 3.2. Sekmēt konkurētspējīga un atpazīstama tūrisma piedāvājuma attīstību
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Tūristu skaits TIC
Tūristu
skaits
apskates objektos
Jaunizveidoti
tūrisma produkti

Jauni sociālās
darbības
uzņēmumi
Amatnieku
tirdziņi
Amatnieku centrs

Palielinās par
30 %
Palielinās par
59 779
65 547
47 540
57 030
30 %
4 jauni tūrisma
2
3
7
6
produkti
RV 3.3. Veicināt Preiļu novada amatnieku un ražotāju
atpazīstamību un sociālās uzņēmējdarbības attīstību
3 034

3 329

2 566

2 738

TIC
TIC
PND, TIC

0

0

0

0

3

LURSOFT,
VID, PND

5

5

5

5

7 x gadā

PND

0

0

0

0

1

PND

10

4.

Mājražotāju un
23
24
38
43
50
amatnieku skaits
RV 3.4. Veicināt pilsētas zīmolu, attīstot ainavu un Preiļu muižas kompleksa,
tai skaitā pils un parka kultūrvēsturisko mantojumu

1.

Atjaunota Preiļu
pils (m2)

2.

Atjaunots Preiļu
muižas komplekss
(ēku skaits -7) un
parks (kopā 42 ha)

Atjaunota
pils
fasāde
(1.kārta)

0

Atjaunoti
3 tiltiņi,
saliņa,
celiņi

0

0

Atjaunots
1 tiltiņš

Atjaunoti
pils logi,
durvis,
daļēja
siltināšana

1 551 m2

0

4 ēkas, 25 ha

Lursoft,
VID, PND

PND

PND

RV 3.5. Revitalizēt degradētās teritorijas

1.

2.

Degradēto
teritoriju
revitalizācija
(platība, ha)
Iedzīvotāju
apmierinātība ar
projektu attīstību
revitalizētajās
teritorijās

0

0

Aptauja nepiecieš
amie
uzlaboju
mi

Aptauja
netika
veikta

0

0

Aptauja
netika
veikta

Apmierināti
22 % no
aptaujātajie
m

Samazinās par
10 ha

PND

Iedzīvotāji,
uzņēmēji ir
apmierināti ar
projektu attīstību
revitalizētajās
teritorijās

PND

2. PREIĻU NOVADA DOME
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
Preiļu novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj
par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina
pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un
izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par
pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Preiļu novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam, sastāv no 15 deputātiem, kurus iedzīvotāji ievēlē novada domes vēlēšanās reizi
četros gados. Dome nodrošina novada iedzīvotāju pārstāvību.
Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts no attiecīgās domes
deputātiem, par to balsojot jaunievēlētās domes pirmajā sēdē. Dome no deputātu vidus ievēlē
domes priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgo komiteju locekļus.
Preiļu novada administrācija nodrošina pašvaldības lēmējinstitūcijas domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus.
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6. attēls. Preiļu novada domes struktūras shēma

2.1. Domes sastāvs
Preiļu novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Preiļu novada
pašvaldības un Preiļu novada domes darbību nosaka ar Preiļu novada domes 01.07.2009.
sēdes lēmumu, protokols Nr. 10, 5. punktu, apstiprinātie Preiļu novada domes saistošie
noteikumi “PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
Domes deputāti – 15. 2017. gada 15. jūnijā darbu sāka jaunievēlētā Preiļu novada dome
15 deputātu sastāvā:
Maruta Plivda – Domes priekšsēdētāja, LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Klavdija ZARĀNE – Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks (no 2019. gada 27. novembra)
LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK,
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (no 2017. gada 7. jūlija).
Juris ERTS – LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Zigmārs ERTS – Latvijas Zaļā partija;
Nadežda HĻEBŅIKOVA – Partija “Vienoti Latvijai”;
Māris LEIKUČS – Latvijas Zaļā partija;
Ineta LIEPNIECE - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Valentīna MADALĀNE - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Lauris PASTARS - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (deputāta pilnvaras nolika ar
2017. gada 7. jūliju);
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Raimonds RUBINS - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (deputāta pilnvaras
nolika ar 2017. gada 7. jūliju);
Iveta STARE - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Ēvalds VILCĀNS – “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija;
Ārijs VUCĀNS – Latvijas Reģionu apvienība;
Juris VUCĀNS – Latvijas Reģionu apvienība;
Aigars ZĪMELIS – Latvijas Reģionu apvienība;
Juris ŽELVIS – priekšsēdētāja vietnieks, LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Māra PUDNIKA (pirms laulības ROŽINSKA) - LATGALES PARTIJA, Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA (no 2017. gada 7. jūlija);
Preiļu novada pašvaldība 2019. gadā nodrošināja 712 darba vietu (t.sk. uz laiku
nodarbinātie).
Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 15.00,
nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2019. gadā notikušas 19 domes
sēdes, tai skaitā: 9 ārkārtas, 10 kārtējās sēdes. Domes sēdēs izskatīti 344 jautājumi, kas saistīti
ar infrastruktūras, novada domes, tās iestāžu, SIA „Preiļu saimnieks” attīstību.
Domes darbs notiek patstāvīgo komiteju un komisiju sēdēs. Komitejas un komisijas
sēdes notiek reizi mēnesī. 2019. gadā notikušas 8 Finanšu komitejas sēdes, 8 Attīstības un
infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes un 8 Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdes un 4 – Apvienoto komiteju sēdes.
Izveidotas pastāvīgās komisijas:
Preiļu novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Vita Biezaite – priekšsēdētājs,
Elza Spodra Elste,
Inta Zīmele,
Zita Pastare.
Administratīvā komisija
Valentīna Liniņa – priekšsēdētāja,
Ēvalds Vilcāns,
Iveta Stašulāne,
Irīna Elste,
Jāzeps Bogotais.
Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
Vita Biezaite – priekšsēdētāja,
Māris Leikučs,
Inta Rumaka.
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Svetlana Kurmeļova – priekšsēdētāja,
Zenta Andrejeva.
Iepirkumu komisija
Vladimirs Ivanovs – priekšsēdētājs,
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Irīna Elste,
Bonifācijs Kļavinskis,
Kristīne Ruča.
Vēlēšanu komisija
Uldis Čerpakovskis – priekšsēdētājs,
Aivars Podskočijs,
Žanete Beča,
Santa Ancāne-Novikova,
Vita Skrinda.
Starpinstitucionālās sadarbības komisija
Andrejs Zagorskis - priekšsēdētājs,
Natālija Rivža,
Ritma Vigule,
Anita Džeriņa,
Elita Jaudzema,
Anita Puga.
Administratīvo strīdu komisija
Maruta Plivda – priekšsēdētāja,
Ēvalds Vilcāns,
Juris Želvis.
Medību koordinācijas komisija
Juris Želvis,
Arnis Griboniks,
Elmārs Skuķis.

2.2. Pašvaldības pārvalde
Domes administrācija
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratīvā daļa,
Grāmatvedības daļa,
Juridiskā daļa,
Attīstības daļa (Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs),
Tehniskā daļa,
Nekustamo īpašumu daļa,
Transporta daļa,
IT centrs.

Domes administrācijā strādā 48 darbinieki.
Novada domes galvenie darba uzdevumi ir novada domes darbam nepieciešamās
dokumentācijas, lēmumprojektu, līgumu, projektu pieteikumu, konsultāciju un pasākumu
nodrošināšana atbilstoši tās centrālās administrācijas nolikumam, novada attīstības plānam,
likumdošanas izmaiņām, novada domes noteikto funkciju nodrošināšana.

Domes struktūrvienības:
•
•

Preiļu pagasta pārvalde,
Aizkalnes pagasta pārvalde,
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•
•
•
•

Pelēču pagasta pārvalde (Pelēču feldšeru vecmāšu punkts),
Saunas pagasta pārvalde (Prīkuļu feldšeru vecmāšu punkts),
Preiļu muižas komplekss un parks,
Jauniešu centrs “Četri”.
Domes struktūrvienībās strādā 37 (tai skaitā 6 sezonas) darbinieki.

Pašvaldības iestādes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Preiļu novada Izglītības pārvalde,
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Preiļu 1. pamatskola,
Preiļu 2. vidusskola,
Pelēču pamatskola,
Salas pamatskola,
Preiļu Mūzikas un mākslas skola,
Preiļu novada Kultūras centrs (Preiļu kultūras nams, Aizkalnes tautas nams, Saunas
tautas nams, Pelēču kultūras nams, Ārdavas saieta nams),
Preiļu novada Bāriņtiesa,
Preiļu novada Būvvalde,
Preiļu novada dzimtsarakstu nodala,
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”,
Preiļu novada Pašvaldības policija,
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skola,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs,
Preiļu Galvenā bibliotēka (Aizkalnes, Līču, Saunas, Saunas pagasta Smelteru, Pelēču,
Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēkas),
Preiļu novada Labklājības pārvalde (Sociālās palīdzības un pakalpojumu nodaļa,
Dienas aprūpes centrs, Aprūpes mājās birojs, Pansionāts “Preiļi”, Krīzes centrs
(Pakalpojumu centrs “Līči” un Administratīvi saimnieciskā nodaļa)).
Preiļu novadā pašvaldības funkcijas realizē:
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Preiļu saimnieks”,
Privātā kapitālsabiedrība SIA „Preiļu slimnīca”,
Publiski privātā kapitālsabiedrība SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”.

2.3. Preiļu novada pagastu pārvalžu veikums
Aizkalnes pagasta pārvaldes paveiktais 2019. gadā
•
•
•
•

realizēta projekta ,,Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”
pašvaldības autoceļa Rinči – Gorliški - Raudauka ceļa seguma pārbūve;
veikta pašvaldības autoceļa Aizkalne – Katlu māja ceļa grants seguma atjaunošana;
uz pagasta teritorijā esošiem pašvaldības autoceļiem veikta grants seguma atjaunošana
ar sagatavotu granti un izskaloto uzbērumu atjaunošana;
atbalsts LLU projektam studentu vasaras skolai ,,Ko darīt ar vietu?”;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dalība biedrības ,,Sabiedriskais centrs ,,Aizkalne”” mazo grantu projekta ,,Iedzīvotāji
veido savu vidi 2019” realizācijā – baznīcas kroga bojātā jumta seguma un fasādes
remonts un teritorijas sakārtošana;
kārtības uzturēšana muzeja ,,Jasmuiža” estrādes teritorijā;
bīstamo koku izzāģēšana Raipoles kapsētā;
kapsētu regulāra sakopšana (zāles pļaušana, lapu un zāles grābšana, atkritumu
šķirošana);
dalība akcijā ,,Lielā talka 2019”;
Pelēču ezera krastmalas uzturēšana kārtībā;
pašvaldības autoceļu nodalījuma joslas patapinājuma līgumu slēgšana ar piegulošo
zemju īpašniekiem; krūmu izciršana pašvaldības ceļu malās;
vides objektu remonts, atjaunošana, jaunu izveide laukumā pie pagasta pārvaldes ēkas;
pašvaldības teritorijas regulāra sakopšana;
nodrošināta apkure pašvaldības ēkām;
malkas sagatavošana pagasta pārvaldes pārziņā esošai ēkai (gabalošana, skaldīšana,
kraušana);
dalība iniciatīvas ,,Daru labu dabai” ietvaros Jašas upes straujteču posmu attīrīšanā no
koku sanesumiem un sagāzumiem;
gaismas ķermeņu nomaiņa pagasta pārvaldes divos darba kabinetos;
koridora kosmētiskais remonts pagasta pārvaldes ēkā;
aktīva līdzdalība un atbalsts biedrības ,,Sabiedriskais centrs ,,Aizkalne”” darbībā:
iekārtojot biedrībā veidotās izstādes, rīkojot tematiskos sarīkojumus un radošās
darbnīcas;
cieša sadarbība ar Aizkalnes pensionāru biedrību: atbalstot katru iniciatīvu iesaistīties
kultūrizglītojošos pasākumos;
pašvaldības palīdzība un atbalsts Jasmuižas Romas katoļu baznīcai un Aizkalnes
pareizticīgo baznīcai.

Pelēču pagasta pārvaldē paveiktais 2019. gadā
Pelēču pagastā darbojas: Pagasta pārvalde, Pelēču pamatskola, Pelēču bibliotēka,
Ārdavas bibliotēka, Pelēču kultūras nams, Ārdavas saieta nams, Pelēču feldšeru-vecmāšu
punkts, Sociālais darbinieks, Bāriņtiesas loceklis līdz 1.09.
7.tabula. Pelēču pagastā deklarējušos iedzīvotāju skaits uz 1.jūliju

2013
759

2014
749
(-10)

2015
739
(-10)

2016
717
(-22)

2017
693
(-24)

2018
681
(-12)

2019
663
(-18)

Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam - 98 (57 vīr., 41 siev.), darbspējas vecumā - 428
(252 vīr., 176 siev.), pēc darba spējas vecuma - 137 (51 vīr., 86 sievietes).
Realizēts projekts “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču pagastā” LEADER kopējās izmaksas 25 000 eiro.
Iesniegts LEADER projekts – ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā
un pie pagasta ēkas Preiļu novadā – kopējās izmaksas 24 349,71 eiro.
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Pelēču feldšeru-vecmāšu punkts
Atvērts 2016. gada 1. septembrī. Pelēču feldšeru – vecmāšu punktā strādā sertificēts
ārsta palīgs Lilija Jeršova, Prakses vietā tiek veikts profilaktiskais darbs ar pieaugušajiem un
bērniem, veiktas dažādas procedūras. Gada budžets 7745 eiro.
Pagasta ceļi
Pagastā tika veikti periodiskie uzturēšanas darbi uz ceļiem - galvenokārt smilts-grants
piebēršanas darbi, caurteku nomaiņa, sāngrāvju tīrīšana, ko veica VAS „Latvijas autoceļu
uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons.
Ceļu planēšana tika veikta 2-3 reizes – aprīlī un maijā, jūlijā, septembrī. Šajā gadā 1
reizi tika veikta pagasta ceļmalu appļaušana visiem ceļiem. Sniegs tika tīrīts 5 reizes.
Notika ceļmalu izciršana no krūmiem, ko veica Eiropas Sociālā fonda projektā
iesaistītie stipendiāti. Kopumā no krūmiem atbrīvoti 1 km pagasta ceļu.
Komunālā saimniecība
Atdzelžošanas stacijas apkopi veic SIA „Wateks” 2 reizes gadā.
Pelēču ciemā un daļā Ārdavas ciema ūdensapgādi nodrošina pagasta pārvalde. Daļai
Ārdavas ciema ūdensapgādi nodrošina privātpersona. Regulāri tiek novērsti ūdensvada un
kanalizācijas bojājumi.
Ar SIA „Preiļu saimnieks” līgumus var noslēgt Pelēču pagasta pārvaldē, kā arī veikt
maksājumus par saņemto pakalpojumu.
Rindas uz dzīvokļiem nav.
Pagastā ir 9 kapsētas un kopā to teritorija aizņem 3,2 ha. 2019. gadā kapu
apsaimniekošanā iztērēti 510 eiro. 2019. gadā visas kapsētas izpļautas 2 reizes, nogrābtas
lapas, regulāri izvedam atkritumus. Šogad visās pagasta kapsētās tika uzstādītas kastes konteineri atkritumiem, kuri nesadalās. Visus darbus veica algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veicēji un GMI līdzdarbības veicēji.
Pelēču kultūras nams
Pelēču kultūras nama vadītāja Maija Brice līdz 30.09.2019., no 11.10.2019. – Evita
Kivriņa.
Pelēču kultūras namā darbojas 5 kolektīvi: vokālais ansamblis „Iedvesma”, vadītāja
Guna Sileniece, netradicionālo deju grupa „Viss kārtībā”, vadītāja Evita Kivriņa, deju studija
“Bravo”, vadītāja Gunta Katkeviča, folkloras kopa, vadītājs Romualds Kairāns (reālā darbība
notiek Pelēču pamatskolā), bērnu deju grupa “Foršās”, vadītāja Evita Kivriņa.
Pašdarbības kolektīvi piedalās galvenokārt pagasta rīkotajos pasākumos, kā arī citu
mūsu novada pagastu un kaimiņu novadu rīkotajos pasākumos.
Pasākumu rīkošanai izlietots 3284 eiro.
Ārdavas bibliotēka, Ārdavas Saieta nams
Ārdavas bibliotēkas un Saieta nama vadītāja ir Sandra Petrova.
Pelēču pagasta Ārdavas Saieta nama un bibliotēkas 2019. gada notikušie pasākumi un
aktivitātes – gada laikā notikuši 17 pasākumi, tajā skaitā arī radošās darbnīcas. Dažāda veida
izstādes bibliotēkā.
Bibliotēkā regulāri tiek pirktas jaunas grāmatas un abonēti žurnāli un avīzes. It sevišķi
pieprasīti ir žurnāli kā arī latviešu oriģinālliteratūra.
Grāmatu iegādei Ārdavas bibliotēkā izlietots 800 eiro, periodikai (avīzes un žurnāli) –
400 eiro.
2019. gadā līdz šim periodam bibliotēku apmeklējuši 101 reģistrēti bibliotēkas lietotāji
no tiem 28 bērni līdz 18 gadiem.
Daļa no tiem izmanto tikai datorus vai citus bibliotēkas pakalpojumus. Aktīvākie ir
pensionāri gan pasākumu apmeklējumos, gan bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā.
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8. tabula. Ārdavas bibliotēkas pamatrādītāji

Rādītāji
Krājums
(grāmatas+žurnāli)
Reģistrētie lietotāji
t.sk. līdz 18 gadiem
Apmeklējums
Izsniegums
Grāmatu iegāde
Preses iegāde

2017
3462

2018
3563

2019
3196

102
27
1914
4009
750
350

100
25
1901
3915
750
350

101
28
1814
2178
800
400

Pelēču bibliotēka
Pelēču pagasta bibliotēkas vadītāja ir Everita Rasčevska.
Grāmatu iegādei Pelēču bibliotēkā 2019. gadā tika izlietots 1050 eiro, par kuriem tika
iegādātas 139 jaunas grāmatas. Periodikas abonēšanai 2020. gadam iztērēti (avīzes un
žurnāli) – 550 eiro.
Bibliotēkā 2019. gadā tiek abonēti 18 žurnāli visām lasītāju vecuma grupām un viens
laikraksts -“Vietējā Latgales Avīze”, ir dāvināti 3 preses izdevumi.
9. tabula. Pelēču pagasta bibliotēkas pamatrādītāji

Rādītāji
Krājums
(grāmatas+žurnāli)
Reģistrētie lietotāji
t.sk. līdz 18 gadiem
Apmeklējums
Izsniegums
Grāmatu iegāde
Preses iegāde
Izstādes
Tematiskie pasākumi

2017
7055

2018
6964

2019
7520

185
66
3264
4278
900 EUR
455 EUR
38
35

176
68
2667
5109
950 EUR
490 EUR
35
25

187
62
2200
3602
1050 EUR
550 EUR
30
24

2019. gadā bibliotēkā ir notikuši 24 tematiskie pasākumi un 30 izstādes.
Bibliotēkā tradicionāli notiek pasākumi Ziemeļvalstu literatūras nedēļā, Dzejas dienās,
Bibliotēku nedēļā, Digitālajā nedēļā.
Pelēču pagasta bibliotēka 2019.gadā piedalās 3 lasītveicināšanas projektos: „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2019”; “Mūsu mazā bibliotēka”- 1.-2.kl. un pirmsskolas vecuma
bērniem, “Skaļās lasīšanas sacensības”- 5. -6. kl.
Vislielākais Pelēču bibliotēkas sadarbības partneris ir Pelēču pamatskola, bibliotēkā
notika vairāki pasākumu skolas vecuma bērniem- Digitālās nedēļas pasākumi, Dzejas dienas,
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi u.c.
Pateicoties Preiļu Galvenās bibliotēkas projektam Pelēču bibliotēkā notika tikšanās ar
rakstnieci Ivetu Rēdlihu.
Pelēču bibliotēka jau vairākus gadus rīko kopīgu dzejas dienu pasākumu ar Preiļu
novada Ārdavas un Aizkalnes bibliotēkām. Šogad Dzejas dienu pasākums “Čaravot ir
jāprot… ” notika Pelēčos. Tā bija tikšanās ar Latgales dzejnieci Ievu Trimalnieci un “Kroma
kolna bruolistes ” aktīvistu Juri Trimalnieku.
2019. gadā Pelēču bibliotēkā bija skatāma Lūcijas Zeiles izstāde “Brīnumainās
kaklasaišu pārvērtības”. Bibliotēka piedalījās Dāliju ziedu izstādes veidošanā Pelēču pagasta
pārvaldē.
2020. gada maijā paredzēta atkārtota bibliotēkas akreditācija.
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Nodarbinātības organizēšana
2019. gadā Pelēču pagasta bezdarbnieki iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projektā
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Visa gada garumā tika nodarbināti 21
bezdarbnieki. Šī projekta finansēšanai 10 mēnešos Pelēču pagastā tika izlietoti 11 348,95,06
euro. Bezdarbnieki veica darbus ,kas saistīti ar teritorijas sakopšanu – kapu teritoriju, Pelēču
pamatskolas teritorijas, Pelēču pagasta pārvaldes, Ārdavas bibliotēkas un saieta nama
teritorijas, Pelēču un Ārdavas ciematu centru ,Nīdermuižas un Ārdavas katoļu baznīcu
teritorijas sakopšanu.
8. tabula. Nodarbināti algotajos sabiedriskajos darbos

2014
32

2015
13

2016
21

2017
29

2018
21

2019. gada vasarā tika nodarbināti 7 skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuru darbu
finansēja Preiļu novada dome. Strādāja 2 probācijas dienesta klienti.
Sociālā darbinieka darbība
Pelēču pagasta teritorijā strādā sociālā darbiniece Silvija Šņepste. Pagastā klientiem
klātienē vai telefoniski tiek sniegtas konsultācijas vai informācija par sociālo palīdzību vai
pakalpojumiem, pieņemti dokumenti pabalstu saņemšanai, apsekotas ģimenes. Visi lēmumi,
kuri ir saistīti ar sociālo palīdzību, rehabilitāciju, aprūpi, tiek izskatīti un pieņemti Preiļu
novada Labklājības pārvaldē. Ir iespēja saņemt pārtikas pakas.

Preiļu pagasta pārvaldē paveiktais 2019. gadā

•
•
•
•
•
•
•
•

Preiļu pagasta pārvaldes autoceļu remonts un uzturēšana 43674,91 eiro:
Vaivodi - Sparāni 0,150 km grants segas atjaunošana ar sagatavotu granti.
Litavnieki – Krapišķu pag. robeža 0,900 km grants segas atjaunošana ar sagatavotu granti.
Rīgas iela – Vaivodi 3,94 km krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūm griezēju.
Zeltiņi – Jermaki 3,00 km krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūm griezēju.
Maļinovka – Lielie Pupāji 4,10 km krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūm
griezēju.
Litavnieki – Krapišķu pag. robeža 3,85 km krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu
krūm griezēju.
Litavnieki – Krapišķu pag. robeža caurtekas nomaiņa
Pelši – Anspoki caurtekas nomaiņa.
Jaunatnes ielas asfalta segumā izveidojušos bedrīšu remonts.
Izveidojušos bedru remonts ar sagatavoto granti uz pašvaldības autoceļiem.
Pagasta auto ceļmalu mehanizētā zāles nopļaušana ar traktora zāles pļāvēju vienu reizi.
Pagasta grants autoceļu profilēšana un greiderēšana pēc nepieciešamības.
Pagasta autoceļiem ierobežojošo zīmju uzstādīšana pavasarī un rudenī.
Pagasta autoceļu sān grāvju tīrīšana pirms caurtekām.

•
•
•
•
•
•

Kultūras pasākumi:
Lielā talka.
Pagasta svētki.
Svecīšu vakari.
Ziemas un vasaras makšķerēšanas sacensības.
Novada mednieku balle.
Tematiskie pasākumi (Lieldienas, Ziemassvētki u.c.).

•
•
•
•
•
•

19

Zāles appļaušana deviņās pagasta kapsētās, kā arī regulāra zāles pļaušana ap pagasta
ēku, gar Jaunatnes ielas un Rīgas ielas ietvi. Sadzīves atkritumu savākšana no pašvaldībai
piederošajām teritorijām.

Saunas pagasta pārvaldē paveiktais 2019. gadā
•
•
•
•
•

•
•
•

2019. gada vasaras sezonā veikti pašvaldības autoceļu grants seguma ikdienas uzturēšanas
darbi - līguma summa 25099,87 eiro;
Apdzīvotas vietas “Zalta Dybyns” atklāšana un zīmes uzstādīšana, līguma summa 900 eiro;
Veikts vasaras estrādes remonts, līguma summa 500 eiro;
Saunas pagasta remontstrādnieks veica Pauniņu kapličas remontu – nomainīja logus un
durvis;
Veikta Smelteru attīrīšanas iekārtu tīrīšana, notekūdeņu atsūknēšana un izvešana Prīkuļu
pārsūknēšanas stacijā Brīvības ielā un Zaļajā ielā, Priekuļu sākumskolas nosēdumaku
izsūknēšana un izvešana, dūņu atsūknēšana un izvešana Prīkuļu attīrīšanas iekārtā, trases
skalošana Prīkuļu ciematā, ūdens pievešana Betišķu un Anspoku kapsētām par līguma
summu 387,20 eiro;
Veikta Saunas pagasta administratīvās teritorijas ceļmalu pļaušana, līguma summa 1401,11
eiro;
Ierīkots elektroenerģijas pieslēgums Priekuļu kapsētas kapličā;
Kultūra Saunas pagastā:
▪ Organizēts konkursa “Sakoptākā sēta Saunas pagastā” 40.pasākums;
▪ Folkloras kopu sadziedāšanās pasākums “Cik jauki vosor`s laiceņā”;
▪ Pensionāru kopai “Sudrabsapņi” 10 gadu jubilejas pasākums;
▪ Pilngadības svētku un bērnības svētku pasākums.

2.4. Dzīvesvietas deklarēšana
Saņemti 113 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
Saņemti 188 iesniegumi izziņu saņemšanai.
Saņemti 27 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 19 gadījumos - ziņas
anulētas; 7 gadījumos - deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziņu anulēšanai; 1 gadījumā – lieta
izbeigta faktu trūkuma dēļ vai anulēšana atteikta; 1 gadījumā ziņas anulētas pēc tiesas
sprieduma. 37 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

2.5. Izmaiņas saistošajos noteikumos
2019. gadā apstiprināti sekojoši saistošie noteikumi:
•
•
•
•

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/01 “Grozījumi Preiļu novada domes
2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu
novadā”,
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/02 “Par Preiļu novada 2019. gada
pamatbudžetu”,
Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2019/03 “Par Preiļu novada pašvaldības speciālo
budžetu 2019. gadam”
Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2019/05 „Grozījumi Nr. 1 Preiļu novada domes
Saistošajos Noteikumos Nr. 2019/02 „Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”,
Preiļu novada saistošie noteikumi “Grozījumi Preiļu novada saistošajos noteikumos Nr.
2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
Preiļu novadā”,
Preiļu novada saistošie noteikumi “Grozījumi Preiļu novada domes 2010. gada 27. maija
saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 “Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”,
Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2019/06 „Grozījumi Nr. 2 Preiļu novada domes
Saistošajos Noteikumos Nr. 2019/02 „Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”,
Preiļu novada saistošie noteikumi “Grozījumi Preiļu novada 2016. gada 25. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 2016/12 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē”,
Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2019/7 „Grozījumi Nr. 3 Preiļu novada domes
Saistošajos Noteikumos Nr. 2019/02 „Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”,
Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2019/8 „Grozījumi Nr. 4 Preiļu novada domes
Saistošajos Noteikumos Nr. 2019/02 „Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”,
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/9 „Grozījumi Preiļu novada 2009.
gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2009/1 „Preiļu novada pašvaldības nolikums””,
Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2019/10 „Grozījumi Nr. 5 Preiļu novada domes
Saistošajos Noteikumos Nr. 2019/02 „Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”,
Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2019/11 „Grozījumi Nr. 1 „Preiļu novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par speciālo budžetu 2019. gadam”.
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3.

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Pašvaldības galvenais finanšu instruments ir tās budžets. Preiļu novada budžeta
izstrādes, apstiprināšanas un izpildes kārtību nosaka Noteikumi “Par Preiļu novada
pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas un kontroles kārtību”.
Veidojot budžetu 2019. gadam un plānojot tālāko rīcību laikam līdz 2024. gadam,
pašvaldība kā galvenos novada attīstības mērķus ir definējusi novada iedzīvotāju dzīves
līmeņa kvalitātes pieaugumu, vides ekoloģisko tīrību, konkurētspējīgu vidējās izglītības
iegūšanu, attīstītu uzņēmējdarbību vidējiem un mazajiem komersantiem un sakārtotu
infrastruktūru visā novada teritorijā.
Preiļu novada domes budžets 2019. gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes sēdē
2019. gada 5. martā. Plānotie budžeta ieņēmumi bija paredzēti EUR 9599003 apmērā, ar
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 1853095 un izdevumi EUR 10863170 apmērā, tai
skaitā aizdevumu atmaksa EUR 599285 apmērā.
Budžeta izpildes gaitā novada domes pamatbudžeta plānā tika veikti grozījumi 5 reizes
un palielināti ieņēmumi par summu EUR 6815658 un izdevumi par summu EUR 9172132 un
tika noslēgti aizdevumu līgumi ar Valsts kasi par summu EUR 4705961.
Preiļu novada domes 2019. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumus un izdevumus
raksturo sekojoši rādītāji:
• tekošā gada ieņēmumu plāns izpildīts 105.49% apmērā,
• izdevumu plāns izpildīts 89.04% apmērā un ir veikta aizdevumu atmaksa summā EUR
1847474.

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
2019. gadā pamatbudžetā ieņēmumos bija saņemti 17315202 eiro, kur:
1. nodokļu ieņēmumi ir 5530337 eiro jeb 31.94% no kopējiem ieņēmumiem, attiecīgi
salīdzinājumā ar 2018. gadu tie bija 5271727 eiro;
2. nenodokļu ieņēmumi ir 93767 eiro jeb 0.54% no kopējiem ieņēmumiem; attiecīgi
salīdzinājumā ar 2018. gadu tie bija 36605 eiro;
3. transfertu ieņēmumi 11124230 eiro jeb 64.25% no kopējiem ieņēmumiem attiecīgi
salīdzinājumā ar 2018. gadu tie bija 9355870 eiro;
4. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 566868 eiro jeb 3.27% no kopējiem
ieņēmumiem attiecīgi salīdzinājumā ar 2018. gadu tie bija 532550 eiro.
11. tabula. Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde

Ieņēmumi
Plānotais
budžets

2019.gads
Kases
Precizētais
ieņēn.
budžets
izdevumi

Izpilde
% pret
fakt.ieņēmumiem

Līdzekļu atlikums gada sākumā
Tekošā gada ieņēmumi

1853095

1853095

1853085

9599003 16414661 17315202

I. Nodokļu ieņēmumi, t.sk.

4999907

5058660

5530337

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

4551354

4610107

5104877

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

264443

264443

250703

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

90670

90670

82307

31.94
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Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem

42640

42640

41258

Azartspēļu nodoklis

50800

50800

51192

II. Nenodokļu ieņēmumi, t.sk.

68572

81609

93767

2000

15037

13037

Nodevas un maksājumi

12100

12100

12674

sodi un sankcijas

7000

7000

22831

pārējie nenodokļu ieņēmumi

5000

5000

9707

42472

42472

35518

III. Transfertu ieņēmumi

4081624

10820597

11124230

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Eiropas Savienības struktūrfondu
ieņēmumi

1581909

2260868

2353875

67500

6186267

5931186

2191815

2133062

2223934

Pašvaldību budžeta transferti

240400

240400

615235

IV. Budžeta pārējie ieņēmumi

448900

453795

566868

448900

453795

560697

Ārvalstu finansiālā palīdzība

0

0

6171

Saņemtie Aizdevumi

0

3615020

3285561

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

Ieņēmumi no PFIF

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

Pavisam ieņēmumi

0.54

64.25

3.24
0.03

11452098 21882776 22453848

Vislielākais īpatsvars ieņēmumos - iedzīvotāju ienākuma nodoklim 5104877 eiro jeb
29.48 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības un sociālās aprūpes funkciju
nodrošināšanai 615235 eiro jeb 3.55% no kopējā ieņēmumu apjoma.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2019. gadā 2223934 eiro jeb
12.84% no kopējā ieņēmumu apjoma.
Nodokļu ieņēmumi
31,94%

Nenodokļu ieņēmumi
0,54%
Transferti
(mērķdotācija, ES
finansētie projekti,
norēķini ar citām
pašvaldībām)
64,25%

[KATEGORIJAS
NOSAUKUMS]
0.03

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
3,24%

7. attēls. 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu % sadalījums pret kopējiem ieņēmumiem
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12. tabula. Pamatbudžeta ieņēmumi 2017-2019

Ieņēmumi

Līdzekļu atlikums gada sākumā

Tekošā gada ieņēmumi
I. Nodokļu ieņēmumi, t.sk.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem
Azartspēļu nodoklis
II. Nenodokļu ieņēmumi, t.sk.
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Nodevas un maksājumi
sodi un sankcijas
pārējie nenodokļu ieņēmumi
ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
III. Transfertu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Eiropas Savienības struktūrfondu
ieņēmumi
Ieņēmumi no PFIF
Pašvaldību budžeta transferti
IV. Budžeta pārējie ieņēmumi
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Ārvalstu finansiālā palīdzība
Saņemtie Aizdevumi

Pavisam ieņēmumi

2017
Izpilde
EUR
379784

2018
Izpilde
EUR
782520

2019
Izpilde
EUR
1853085

10332868 15196752 17315202
5312497
4905720
238280
86341

5271727
4813879
267520
94481

5530337
5104877
250703
82307

41770
40386
50820
2419
10179
1263
1147
35812
4550094
2519109

45655
50192
36605
2122
12753
6942
2137
12651
9355870
2493916

41258
51192
93767
13037
12674
22831
9707
35518
11124230
2353875

315981
1463722
251282
419457
419457
0
1341664

4815264
1660388
386302
532550
528122
4428
2482732

5931186
2223934
615235
566868
560697
6171
3285561

12054316 18462004 22453848

3.2. Pamatbudžeta izdevumi
Preiļu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā sastāda 17838620 eiro.

24

Atpūta, kultūra
un reliģija
5,48%
Veselība
0,17%

Izglītība
35,54%

Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
38,50%

Ekonomiskā
darbība
Sabiedriskā
3,03%
kārtība,bāriņtiesa
0,70%

Sociālā
aizsardzība
6,21%
Vispārējie
valdības dienesti
10,37%

8. attēls. 2019. gada pamatbudžeta izdevumu % sadalījums pret kopējiem izdevumiem

Izdevumu struktūrā viens no lielākajiem izdevumu posteņiem ir izglītības iestāžu un
pasākumu finansēšanai 6339013 eiro jeb 35.54% no kopējiem budžeta izdevumiem.
2019. gada budžetā, tāpat kā iepriekšējā, gadā tika nodrošināta bezmaksas ēdināšana
5.-9. klašu skolēniem, kas faktiski sastādīja 85878 eiro, kā arī tika nodrošināta 50% izdevumu
segšana ēdināšanai 10.-12. klašu skolēniem summā 20906 eiro. Kā iepriekšējos gados, segti
ceļa izdevumi skolēniem un skolotājiem. Novada talantīgāko un aktīvāko audzēkņu atbalstam
bija paredzēts finansējums olimpiāžu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai, Ziemassvētku
dāvanu iegādei.
Izdevumu struktūrā 1850225 eiro tika tērēti vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai jeb 10.37% no kopējiem izdevumiem. Šajā nozarē ir aptvertas novadā
patstāvīgi darbojošās komitejas un komisijas, izpildvaras institūcijas, būvvalde, dzimtsarakstu
nodaļa, vēlēšanu komisija, aizdevumu procentu maksājumi. Pašvaldības kompetencē ir uzdoto
funkciju administrēšana, tai skaitā pašvaldības finanšu resursu plānošana un pārvaldība,
nodrošinot tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā, komunikācijas 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.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 6867676 eiro no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 38,50%.
No uzsāktajiem lielākajiem ERAF projektiem ir pabeigti Preiļu pils fasādes
vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi. Turpinājās būvdarbi Rīgas un Brīvības ielu posmu
atjaunošanā un apļveida krustojuma izveidē un Intervences noliktavas ēkas un teritorijas
izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā. Pabeigti pašvaldības ēku Rēzeknes ielā 26 un
Raiņa bulvārī 19, Preiļos energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi.
Pašvaldības uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” veic novada sabiedrisko un
koplietošanas objektu labiekārtošanu un ikdienas uzturēšanu. SIA „Preiļu saimnieks”
Komunālā nodaļa uztur un labiekārto pilsētas administratīvo teritoriju sanitārā kārtībā un
tīrībā, rūpējas par apstādījumiem, veic pilsētas kapsētu uzturēšanu un veic dažādus
remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros. SIA
„Preiļu saimnieks” sekmīgi turpina siltumenerģijas ražošanu, piegādi un realizāciju,
ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
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Preiļu novada dome 2019. gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi 1107858 eiro
jeb 6.21% no kopējiem izdevumiem. Preiļu novada dome savu finansiālo iespēju apmēros
katru gadu izmaksā novada dažādām iedzīvotāju kategorijām pabalstus un sniedz finansiālo
atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijās.
Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie līdzekļi.
Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izlietoti 70345 eiro. Dzīvokļu
pabalstiem izlietoti 32559 eiro.
Nemainīgi aizvadītajā gadā 31857 eiro apmērā nācies izmantot audžuģimeņu
pakalpojumus, kurās tikuši ievietoti 10 novada bērni. Turklāt visi bērni ievietoti citu
pašvaldību audžuģimenēs. Diemžēl pašvaldības ieguldītā finansējuma no bērnu
bioloģiskajiem vecākiem atgūšana faktiski nav iespējama.
Algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistītajām personām izmaksāta stipendija
65174 eiro apmērā. Mājas aprūpes pakalpojumiem izlietoti 27900 eiro.
Brīvajam laikam, kultūrai, sportam tika izlietoti 977790 eiro jeb 5.48% no
kopējiem budžeta izdevumiem.
Kultūras centra struktūrā ietilpst 4 kultūras nami un 3 brīvdabas estrādes. Preiļu parka
estrāde atrodas gleznainā vietā Preiļu pilsētas parka teritorijā. Labi piemērota vieta vasaras
sezonas kultūras un izklaides pasākumu rīkošanai ar 4000 amfiteātrī izkārtotām skatītāju
vietām.
Preiļu galvenā bibliotēka apvieno 7 publiskās bibliotēkas. Preiļu galvenā bibliotēka ir
arī Preiļu Reģionālais mācību centrs, kurš aptver 3 reģionus: Preiļu, Ludzas un Rēzeknes.
Muzeja krājumi atspoguļo nodarbošanos un dzīves līmeni raksturojošie darba rīki un
sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, Latgales mākslinieku gleznas un grafikas.
Krājums veidots mērķtiecīgi kopš muzeja dibināšanas, tas raksturo novada vēstures
notikumus, saimniecisko, izglītības un kultūras attīstību, ievērojamu personību lomu dažādos
novada un valsts vēstures notikumos.
Ekonomiskajai darbībai 2019. gadā izlietoti līdzekļi 540366 eiro apjomā jeb 3.03%
no kopējiem izdevumiem. Šajā nozarē ir izlietoti līdzekļi dažādu mazo projektu
līdzfinansējumam un NVO aktivitātēm; uzņēmēju pieredzes braucienam un semināriem;
novada uzņēmējiem pašvaldības rīkotajā konkursā iesniegto projektu atbalstam;
lauksaimniecības konsultanta darbības nodrošināšanai novadā un lauksaimnieku pieredzes
braucienam, kā arī tūrismam. Novadā izplatīti divi tūrisma veidi: tradicionālais izziņas
informatīvais ceļojumu tūrisms un atpūtas - izklaidējošais tūrisms.
Preiļu novada dome ir noslēgusi līgumu ar “Latvijas Sarkano Krustu” par sociālo
pakalpojumu - patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu personām bez
noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, t.sk. personām alkohola un
citu apreibinošo vielu reibumā. Izdevumi gadā sastādīja 22215 eiro.
Sabiedriskās kārtības nozarē izlietoti līdzekļi 125614 eiro jeb 0.70% no kopējiem
izdevumiem. Šajā nozarē izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai sastādīja
76343 eiro un novada bāriņtiesai 49271 eiro. Pašvaldības policijas darbu nodrošina 5
darbinieki.
Veselības aprūpei 2019. gadā izlietots finansējums 30078 eiro. Tika nodrošināti
fizioterapeita pakalpojumi novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Daudzus gadus sniedzam
atbalstu donoriem un 2019. gadā piešķirts finansējums donoru atbalstam summā 1200 eiro.
2019. gadā iedalīts līdzfinansējums projektam “Publiski pieejamās āra teritorijas
labiekārtošanai pie SIA “Preiļu slimnīca”” summā 8443 eiro. Preiļu novada domei pieder
881116 eiro kapitāldaļas SIA „Preiļu slimnīca” jeb 74.136% no kopējā kapitāla daļu skaita.
Kopā slimnīca apkalpo ap 30 tūkstošus iedzīvotāju.
Izvērtējot budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām, 2019.
gada budžetā uzturēšanas izdevumiem izlietoti 11221564 eiro jeb 62.91% un kapitālajiem
izdevumiem izlietoti 6617055 eiro jeb 37.09%.
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2019. gadā saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, nodrošināta saņemto
kredītu atmaksa par kopējo summu 1847474 eiro. Līgumu saistības tiek pildītas savlaicīgi
un pilnā apmērā.
13.tabula Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu izpilde

Izdevumi pa nozarēm,
t.sk.
Vispārējie vadības dienesti
Civilā aizsardzība
Sabiedriskā kārtība
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
kopā izdevumi
Aizdevuma atmaksa

Plānotais

Precizētais

budžets

budžets

2019.gads
Kases ieņēm.
izdevumi

Izpilde % pret
kopējiem
izdevumiem

11452098

21882776

19686094

1076403
1000
125849
266871

2034671
1000
126997
543911

1 850 225
0
125 614
540 366

10.37

2065216
167153
909007
5119455
1132216
10863170
588928

8262520
141153
1033984
6703667
1187399
20035302
1847474

6 867 676

38.50
0.17
5.48
35.54
6.21

0.70
3.03

30 078
977 790
6 339 013
1 107 858
17838620
1847474

2019. gadā, salīdzinājumā pret 2018. gadu, pieauga izdevumi teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai par 91.58%. Tas, galvenokārt, ir saistīts ar ERAF struktūrfondu SAM
5.6.2.; SAM 4.2.2.; SAM 5.5.1. projektu līdzekļu apgūšanu lielos apjomos.
Atskaites periodā ir pieauguši arī izdevumi ekonomiskajai darbībai par 72.06% sakarā
ar to, ka tika realizēti ES struktūrfondu SAM 9.2.4. un SAM 8.3.3. projekti.
Samazinājums 2019. gadā ir izglītības izdevumiem par 14.54%. Tas raksturojas ar to,
ka ES struktūrfondu SAM 8.1.2. projektos būvniecības darbi pabeigti divās lielākajās Preiļu
novada izglītības iestādēs: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Preiļu 1. pamatskolā 2019.
gadā.
14. tabula. Pamatbudžeta izdevumi 2017-2019

Izdevumi

Izdevumi pa nozarēm , t.sk.
Vispārējie vadības dienesti
Civilā aizsardzība
Sabiedriskā kārtība
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

2017
Izpilde EUR

2018
Izpilde EUR

2019
Izpilde EUR

11271796

16608908

19686094

1118207
0
122543
183745
2493923
16567
756450
5027930
944736

1924960
0
125302
314063
3584736
21533
882068
7417596
1049803

1 850 225
0
125 614
540 366
6 867 676
30 078
977 790
6 339 013
1 107 858
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kopā izdevumi
Aizdevuma atmaksa
Ieguldījumi pamatkapitālā
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Mācību, darba komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs

Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes
apmaksā noteikto funkciju ietvaros
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti
Kapitālie izdevumi (5000+9000)
kopā izdevumi
Aizdevuma atmaksa
Ieguldījumi pamatkapitālā
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

10664101
514849
92846

15320061
1208082
80765

17838620
1847474

11 271 796

16 608 908

19 686 094

4 510 236

4 746 545

4 863 224

1 293 984

1 419 663

1 423 421

34 092
1 421 072

38 077
1 573 034

40 349
1 713 671

733 628

924 909

916 533

6 209
14 756

6 101
22 006

7 040
24 650

44 433

81 046

3 595
23 499
413 382

3 004
54 956
460 372

1 389
71 958
472 673

180 781

554 482

1 686 657

1 984 434
10 664 101
514 849
92846

5 435 866
15 320 061
1208082
80765

6 617 055
17 838 620
1847474

782 520

1 853 095

2 767 754

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālais budžets ieņēmumos tika apstiprināts 330768 eiro apmērā (tai skaitā
ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 4000 eiro) ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu
189124 eiro un izdevumos 519892 eiro apmērā (tai skaitā izdevumi ziedojumiem un
dāvinājumiem).
Speciālā budžeta plānā 2019. gadā tika veikti grozījumi vienu reizi pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem.
Preiļu novada domes 2019. gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumus un izdevumus
raksturo sekojoši rādītāji:
• tekošā gada ieņēmumu plāns izpildīts 99.78% apmērā;
• izdevumu plāns izpildīts 98.76% apmērā.
Speciālā budžetā ieņēmumos vislielāko apjomu sastāda mērķdotācija autoceļu un ielu
uzturēšanai 308362 eiro jeb 92.44% no kopējiem ieņēmumiem, tad seko ieņēmumi no dabas
resursu nodokļa 23727 eiro jeb 7.11% no kopējiem ieņēmumiem un citi ieņēmumi 171 eiro
jeb 0.05% no kopējiem ieņēmumiem.
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15. tabula. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu izpilde

Ieņēmumi

Līdzekļu atlikums gada sākumā
Tekošā gada ieņēmumi
I. Nodokļu ieņēmumi, t.sk.
dabas resursu nodoklis

II. Budžeta pārējie ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

2019.gads
Apstiprinātais

Precizētais

budžets

budžets

Izpilde

189 124

189124

189124

326768

333000

332260

99.78

23000
23000

24000
24000

23727
23727

98.86
98.86

0

0

171

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

III.Transfertu ieņēmumi, t.sk.
valsts budžeta transferti

IV. Saņemtie ziedojumi un
dāvinājumi
Pavisam ieņēmumi (ar atlikumu)

Izpilde %
no kopējā

171
303768
303768

309000
309000

308362
308362

99.79
99.79

4000

4000

1350

33.75

519892

526124

522734

99.36

9. attēls. 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu % sadalījums pret kopējiem ieņēmumiem

Speciālā budžetā izdevumos vislielāko apjomu sastāda izdevumi teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai, t.i. ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi 517928 eiro jeb 99.68% no kopējiem
izdevumiem.
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10. attēls. 2019. gada speciālā budžeta izdevumu % sadalījums pret kopējiem ieņēmumiem

Sagatavojot 2019. gada pārskatu speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums 106560 eiro
iekļauts pamatbudžetā saistībā ar likuma “Grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību”
3. pantā iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no
pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.
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16. tabula. Preiļu novada saistību apmērs 2020. gada 1. janvāri

Preiļu novada saistību apmērs uz 01.01.2020.
Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

D

E

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.1703-A00702-000002 )
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

2020

2021

2022

2023

2024

2025

turpmākajos
gados

2

3

4

5

6

7

8

pavisam
(1.+2.+3.+4.+
5+.6.+7.+8.)
9

21.06.2005

12
590

1 234

0

0

0

0

0

13 824

31.08.2006

1 967

1 863

642

0

0

0

0

4 472

14.10.2011

12
075

11
583

11
491

11
372

11
274

2 671

0

60 466

14.10.2011

12
432

12
334

12
237

12
157

12
086

1 517

0

62 763

06.04.2016

20
688

20
618

20
549

20
387

20
105

19
865

351 090

473 302

31.08.2016

8 115

8 095

8 074

8 057

8 010

0

0

40 351

02.05.2017

29
133

29
006

28
938

28
870

28
514

28
261

340 556

513 278

02.05.2017

7 577

7 552

3 799

0

0

0

0

18 928

03.08.2017

5 471

0

0

0

0

0

0

5 471

10.08.2017

11
929

11
901

11
872

11
843

11
816

11
752

78 625

149 738
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Projekta "Preiļu
pilsētas Celtnieku
ielas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
iekšpagalmu,
piebraucamo ceļuun
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-A00702000069 ) "Preiļu
novada lauku ceļu

13.11.2017

9 518

9 496

9 474

9 451

9 423

9 386

203 501

260 249

07.03.2018

13
649

13
615

13
582

13
391

0

0

0

54 237

07.03.2018

24
637

24
580

24
522

24
465

24
407

24
367

518 066

665 044

07.03.2018

11
453

11
425

11
396

2 844

0

0

0

37 118

07.03.2018

8 349

9 327

9 305

9 283

9 261

9 206

62 650

117 381

09.04.2018

28
326

28
310

28
244

28
178

28
111

28
045

391 791

561 005

30.05.2018

22
134

22
082

22
030

21
979

21
928

21
863

477 476

609 492
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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-A00702000002) Preiļu
novada lauku ceļu
infrastruktūras
uzlabošanas 1. kārtas
uzlabošana papildus
darbi
ELFLA projekta (
Nr.17-03-AL21A019.2204-000001 )
"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

14.05.2018

3 913

3 904

3 895

3 886

3 876

3 796

0

23 270

06.07.2018

15
053

15
018

14
983

14
948

14
912

14
849

324 406

414 169

05.10.2018

5 150

5 137

5 124

5 112

5 099

5 003

14 006

44 631

16.08.2018

10
052

10
027

10
002

9 485

0

0

0

39 566

05.10.2018

4 970

4 957

4 945

3 801

0

0

09.10.2018

6 138

6 123

6 108

6 093

6 077

05.03.2019

5 435

18
009

17
967

17
925

17
883

0

18 673

6 059

16 453

53 051

17
841

414 179

509 239
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ES 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"
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
KOPĀ

05.03.2019

3 906

7 293

7 276

7 259

7 242

7 225

170 609

210 810

12.03.2019

464
389

461
385

453
115

442
110

424
796

391
456

2 004 661

4 641 912

04.07.2019

2 436

8 113

8 094

8 075

8 056

8 037

183 393

226 204

04.07.2019

9 511

17
844

17
802

17
761

17
719

17
677

403 579

501 893

30.08.2019

1 655

3 089

3 082

3 075

3 068

3 060

72 672

89 701

30.08.2019

911

3 187

3 180

3 172

3 164

3 149

45 564

62 327

30.08.2019

2 158

7 128

7 111

7 095

7 078

7 062

169 913

207 545

19.09.2019

1 529

12
332

23
129

23
075

23
021

22
967

528 649

634 702

05.12.2019

11
351

21
964

21
841

21
624

21
438

21
269

501 834

621 321

05.12.2019

30
942

61
856

61
627

61
435

61
263

61
047

1 642 990

1 981 160

0
819

0
890

0
885

0
858

0
809

0
747

0
8 916 663

0
13 927 293

x

34

542

387

436

208

627

430

3.3. Pašvaldības pamatbudžets 2020. gadam
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 10 499 064 eiro 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 2 770 896
eiro.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 4 527 776 eiro, kas ir par 23578 eiro
mazāk nekā 2019. gadā.
Ieņēmumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sastādīs 2 640 249 eiro, kas ir par
621045 eiro vairāk nekā 2019. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 240 750 eiro, par ēkām un
būvēm – 80 370 eiro, par mājokļiem – 40 120 eiro.
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Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām sastādīs 230 400 eiro, tai skaitā par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pansionāta „Preiļi” sniegtajiem pakalpojumiem u.c.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 5 100 eiro apmērā.
Maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti 485 130 eiro apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus 77 000 eiro 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 1 088 888 eiro. 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 441 636 eiro.
Plānots saņemt dotāciju 40 560 eiro apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un
4.klašu skolēniem, bērna ēdienreizei paredzot 0.71 eiro. No LR Izglītības un zinātnes
ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā plānoti 8 540 eiro. 2020. gadā valsts budžeta
finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei plānots 20 757 eiro apmērā.
Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai invalīdiem plānoti 112 720 eiro apmērā.
Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 7 146 eiro 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.
Mērķdotācija pašvaldībai autoceļu un ielu uzturēšanai - 326 050 eiro.
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%.

11. attēls. 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 eiro apmērā (ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas
atmaksas 760975 eiro).
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 1 076 403 eiro apmērā, un tie paredzēti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
•
domes un novada pagastu pārvaldēm 790791 eiro;
•
aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei 24500 eiro;
•
deputātu un komisiju izdevumiem 137632 eiro;
•
dzimtsarakstu nodaļai 34565 eiro;
•
būvvaldei 65644 eiro;
•
sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, kā arī
reprezentatīvajiem izdevumiem un līdzdalības maksājumiem - kopā 77825 eiro.
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 – 39392 eiro
skolēnu nodarbinātības atbalstam vasaras periodā - 14000 eiro, atskurbināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai personām, kas atrodas alkohola reibumā - 23880 eiro. Kā arī ekonomiskās
darbības atbalsts komercsabiedrībām, saimnieciskās darbības veicējiem un lauksaimniekiem
55407 eiro. Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2020. gadā plānoti 361847 eiro.
Veselības aprūpei
Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 161709 eiro, tai skaitā
finansējums donoru kustībai – 1200 eiro; fizioterapeita pakalpojumu nodrošināšanai novada
izglītības iestādēs – 6 211 eiro; finansējums „Sarkanais Krusts” Preiļu komitejai – 300 eiro
un ieguldījums SIA „Preiļu slimnīca” pamatkapitālā summā 138508 eiro un valsts dotācija
feldšeru-vecmāšu punktiem 15490 eiro.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Preiļu novada pašvaldības policijas
un bāriņtiesas izdevumi. Šo funkciju nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 132615 eiro
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
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veikšanai plānots turpināt vairākās vietās pilsētā uzstādīt videonovērošanas kameras
Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2020. gada budžetā paredzēti 78208 eiro.
Pašvaldības attīstība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un teritorijas attīstības
izdevumiem 2020. gadā plānots izlietot 3101148 eiro. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido
dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā
1184402 eiro, izdevumi ielu apgaismošanai - 103400 eiro, novada attīstības objektu un
infrastruktūras jauno projektu, ekspertīžu veikšanai, kā arī būvdarbu un pakalpojumu
veikšanai - 499399 eiro, novada teritorijas pārējiem apsaimniekošanas izdevumiem 1118537
eiro.
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 eiro, t.sk.:
• Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam - 118224 eiro,
• Preiļu novada kultūras centram - 385765 eiro,
• Preiļu Galvenajai bibliotēkai - 346012 eiro,
• Jauniešu centram “Četri” - 35972 eiro,
• Preiļu muižas kompleksam - 63374 eiro,
• Valsts dotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam – 7146 eiro,
• Dažādu kultūras pasākumu atbalstam – 73000 eiro,
• Dažādiem projektiem – 40332 eiro.
Izglītība
2020. gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 5361474 eiro. Pirmsskolas izglītības
iestādes finansēšanai plānoti 887504 eiro. Pamatizglītībai, vispārējai izglītībai un interešu
izglītībai 2020. gada budžetā plānoti 2050718 eiro.
Novada budžetā ir plānots nodrošināt bezmaksas ēdināšanu 5.-9.klašu skolēniem
summā 106572 eiro, kā arī 50% izdevumu segšanu ēdināšanai 10.-12. klašu skolēniem
summā 27356 eiro. No valsts budžeta plānots saņemt dotāciju 50% apmērā 1.-4. klašu
skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai 40560 eiro apmērā.
Ir plānots, kā iepriekšējos gados, segt ceļa izdevumus skolēniem un skolotājiem 1100
eiro apmērā. Novada talantīgāko un aktīvāko audzēkņu atbalstam ir paredzēts finansējums
olimpiāžu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai 16700 eiro. Ziemassvētku dāvanu iegādei
plānoti līdzekļi 7700 eiro.
Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirta astoņiem mēnešiem 1530524
eiro. Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei plānota 20757 eiro.
Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem plānota dotācija 11278 eiro.
Novada dome jau ceturto gadu plāno līdzekļus pašvaldības stipendijām augstskolu
studentiem summā 28362 eiro. Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem paredzēti 160930 eiro.
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Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādes plānota dotācija 8540 eiro.
Sociālā aizsardzība
Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 1195556 eiro. 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. 2020. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu
veidus un to nodrošināšanai plānoti 262203 eiro. 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 77758 eiro, dzīvokļu
pabalstiem - 42000 eiro.
Nemainīgi arī 2020. gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus, kurās tikuši
ievietoti 11 novada bērni un maksājumi audžuģimenēm ir plānoti 22000 eiro. 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
eiro.
Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai paredzēts 112720 eiro
apmērā.
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17. tabula. Sociālās nodrošināšanas līdzekļu sadalījums 2020. gadā

Labklājības pārvalde
Pakalpojumu centrs "Līči"
Krīzes centrs
Dienas aprūpes centrs
Pansionāts "Preiļi"
Atbalsts sociālajai nodrošināšanai dažādiem pasākumiem
Norēķini par ilgstošajiem sociālajiem pakalpojumiem

516257
60045
25342
29190
382675
25500
18927

IZDEVUMI

12. attēls. Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2020. gadā

Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Preiļu novada uzņēmumos
Pārskata gada beigās Preiļu novada pašvaldības bilancē kā līdzdarbība radniecīgo
sabiedrību kapitālā uzskaitīti ieguldījumi 1 kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kurā Preiļu
novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas, 1 kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kurā
Preiļu novada pašvaldībai pieder vairāk par 50% kapitāla daļas, un 1 kapitālsabiedrības
pamatkapitālā, kurā Preiļu novada pašvaldībai pieder mazāk par 50% kapitāla daļām.
18. tabula. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Preiļu novada uzņēmumos

Uzņēmuma nosaukums
SIA „Preiļu Saimnieks”
SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
starppašvaldību
organizācija”
SIA „Preiļu slimnīca”

Reģ.Nr.

LV47703001720
LV41503029988

LV40003244761

Daļas

27

Daļas
vērtība

4 751791
23 220

Domes
līdzdalība,
%
100
5

881116

74.14

1.-EUR

Ieguldīju
ms

1,-EUR
860
EUR

Domes darbošanās šajās kapitālsabiedrībās saistās ar novada attīstības jautājumu
efektīvāku risināšanu un ar efektīvāku pašvaldības funkciju veikšanu.
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3.4. Zvērināta revidenta atzinums
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas
laiks

Nr. PNP-19-12/RZ

Preiļu novada domei
Atzinums
Mēs esam veikuši Preiļu novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”)
pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats
ietver:
• pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance);
• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada
31. decembrī;
• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
• finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu,
grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu
aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
Preiļu novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības
finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā
ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā
atzītos starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu
pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta
atbildība par finanšu pārskata revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas
standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp
Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs
esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu
ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver:
• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.
Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu
pārskatu. Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs
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nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā
“Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu
revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un
izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas
neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi
apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas
ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
• vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un
• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu
pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par
nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne
kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības
spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota
Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu
pārskata sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur
kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā
izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka
revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv.
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja
var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos
lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus
un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
•

identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu
dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un
atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas
radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju,
maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
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•

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu
par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;

•

izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības
aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;

•

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību
un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība
pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta,
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes
notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

•

izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā
pielikumā atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā
esošos darījumus un notikumus;

•

iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi
par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā
atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju
par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā
par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.
SIA „Nexia Audit Advice”
Licence Nr. 134
Biruta Novika
Valdes locekle
atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106
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4.
NOVADA ATTĪSTĪBA UN SVARĪGĀKIE PROJEKTI, KAS
REALIZĒTI 2019. NOVADĀ UN TIEK PLĀNOTI TURPMĀKAJOS
GADOS
Balstoties uz Preiļu novada vērtībām, dabas vidi, tradīcijām, iedzīvotāju vajadzībām
un novada specializāciju, ir noformulēta šāda novada attīstības vīzija:
• Preiļu novads – pērle starp zaļajiem Latgales mežiem un dzidrajiem ezeriem!
• Preiļi – Latgales lauku saimnieku centrs un modernas pārvaldības paraugs!
Kā stratēģiskais mērķis ir noteikts, ka pašvaldība ir novads, kurā visu vecuma grupu
iedzīvotājiem ir kvalitatīva dzīves vide, kurā ekonomiskais pamats ir uzņēmējdarbība, kas
nodrošina ilgtspējīgu, viedu attīstību un demogrāfisku izaugsmi, un kurš ir pievilcīgs gan kā
biznesa vide, gan kā kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas vieta - vieta dzīvošanai.
Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāns 2018.-2024. gadam aktualizēts
divas reizes (31.10.2019. un 19.12.2019.). Uzsākta detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas
centra teritorijas izpētei un attīstībai, ieskaitot esošās autoostas ēkas turpmāko izmantošanu.
Tiek ņemta vērā arī iedzīvotāju aptauja (2018. gadā) par iespējamo pārkārtojumu veikšanu.
Uzsākta lokālplānojuma izstrāde Preiļos, A.Paulāna ielā 1A ražošanas objekta izveidošanai
plānotajā SAM 3.3.1. projektā uzņēmējdarbībai attīstībai. Uzsākta Preiļu novada identitātes
(logo, simbolikas utt. izstrāde) sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
Preiļu novads piedalās Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) darbā kā viena
no 21 pašvaldības. Arī turpmākajos gados Preiļu novada pašvaldība turpinās iesākto darbu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā, veicinot izglītības, kultūras, sporta, sociālo
pakalpojumu attīstību, kā arī labiekārtojot, pilnveidojot un attīstot pilnvērtīgai dzīvei
nepieciešamo infrastruktūru un organizējot dažādus pasākumus.
Ielu un lauku ceļu būvdarbi
Turpinās Preiļu pilsētas Viļānu ielas atjaunošana par pašvaldības budžeta līdzekļiem
(290 562 eiro), un objektā no 27.11.2019. ir tehnoloģiskais pārtraukums.
Turpinās 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.
Pilnībā pabeigti 1. kārtas ceļu pārbūves darbi: 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; kā arī 2.
kārtas būvdarbi ceļu posmos: Rinči – Gorlišķi – Raudovka Aizkalnes pagastā 3.48 km
garumā un Purmaļi – Lielie Anspoki Saunas pagastā - 1.2 km garumā.
No Preiļu novada pagastu pārvaldēm apkopota un precizēta informācija par
plānotajiem transporta un sakaru infrastruktūras projektiem laika posmā no 2021. līdz 2030.
gadam, tai skaitā arī par novada attīstībai nozīmīgākajiem valsts iestāžu kompetencē
esošajiem projektiem. Veiktas attiecīgas izmaiņas Preiļu novada Attīstības programmas
Investīciju plānā 2018.-2024.gadam.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija pilsētā un pagastos
Pašvaldībā ir sagatavoti vairāki būvprojekti Preiļu pilsētas un pagastu ielu
apgaismojuma rekonstrukcijai, kas nav realizēti nepietiekamā finansējuma dēļ.
Pelēču pagasta pārvalde ir izstrādājusi un iesniegusi Lauku Atbalsta dienestā projektu
“Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas” 21914,74 eiro
apmērā, ko plānots realizēt 2020. gadā. Apgaismojuma ierīkošanai lauku ciematos darbus
plānots veikt nākamajos gados.
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Dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana
Turpinās darbs pie Preiļu pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu
sakārtošanas Celtnieku ielas masīvā, kur perspektīvā plānots realizēt arī citas būvprojekta
kārtas - izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, piebraucamos ceļus, sakārtot stāvvietas, laukumus
u.c. Piešķirtā finansējuma ietvaros tiek risināti jautājumi par bērnu rotaļu laukumu iekārtošanu
un uzlabošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos un citās teritorijās, tomēr šos darbus būtiski
kavē attiecīgo zemju piederība privātīpašumā.
Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai kopsummā 3 393,74 eiro saņēma vairāku māju iedzīvotāji Preiļos: Viļānu ielā
6, Preiļos un Kooperatīva ielā 1. Dzīvojamās mājas Viļānu ielā zemesgabalā tika izbūvēta
jauna iebrauktuve, savukārt dzīvojamās mājas Kooperatīva ielā 1 iekšpagalmā tika atjaunots
bērnu rotaļu laukums. Uzsākta Rēzeknes ielas 32, Preiļos autoceļa atjaunošana.
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” (SAM 5.6.2.0/16/I/013), kopējās izmaksas 5 541 255,88 eiro, t.sk.
ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) 3 244 841,75 eiro. Tiek realizēta projekta
1.aktivitāte - darbi pie jaunās Rietumu ielas izbūves, kas savieno Daugavpils ielu AS “Preiļu
siers” mikrorajonā ar Rīgas ielu, lai novirzītu smagā autotransporta satiksmes plūsmu caur
pilsētas centru. Projekta 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 ar gājēju ietvi un
ielas apgaismojumu, būvdarbu veicējs AS “ACB”.
SAM 5.6.2.0/16/I/013 projektā 2020. gadā tiks uzsākta 2.aktivitāte - Industriālās
teritorijas izbūve pie Rietumu ielas.
SAM 5.6.2., 3.kārtas ietvaros uzsākts projekts “Preiļu novada un ietekmes areāla
pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” (SAM 5.6.2.0/18/I/009), kopējās
izmaksas 2 560 415 eiro, ERAF – 2 176 353 eiro. Tas ir sadarbības projekts ar Aglonas un
Riebiņu novadiem, kura ietvaros Preiļos (1 577 556,70 eiro, t.sk. ERAF 1 298 597,40 eiro)
notiek Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un rotācijas apļa izbūve. Nomainītas 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. Objektīvu apstākļu dēļ objektu
nevarēja nodot ekspluatācijā, un tam bija nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums – darbu
veicējs SIA “Ošukalns”.
Turpinās darbs pie SAM 5.6.2., 3.kārtas projekta “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana
un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” (SAM 5.6.2.0/17/I/024) 3 397 072,33 eiro
apmērā, t.sk. ERAF finansējums 877 755,71 eiro, kurā uzsākta projekta 1.aktivitāte Noliktavu teritorijas izbūve pie Rietumu ielas, bet 2020. gadā plānota 2.aktivitāte - Ražošanas
ēkas, laukuma un inženierkomunikāciju izbūve Meža ielā.
Kopumā ar ERAF atbalstu tiks izbūvētas 3 ražošanas teritorijas ar
inženierkomunikācijām un tipveida būvēm, piesaistot uzņēmējus ar nomas tiesību izsoli šajos
objektos.
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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. kārtā 2018. gadā bija atbalstīts projekts “Preiļu
novada uzņēmējdarbības vides attīstība” (Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa
izveide Preiļos) 5,29 milj. eiro apmērā, t.sk. ERAF 1,03 milj. eiro. Tomēr, izvērtējot situāciju,
2019. gada 8. oktobrī tika pieņemts Preiļu novada domes lēmums Nr.12 par šī projekta
izbeigšanu un jaunu projektu izstrādi uzņēmējdarbības atbalstam:
• Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1a, Preiļos pārbūve (SAM 3.3.1.,
1.projekts);
• Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai (SAM 3.3.1.,
2.projekts);
• Teritorijas labiekārtošana un ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve Preiļos,
Daugavpils ielā 64 (SAM 3.3.1., 3.projekts).
Izglītības iestāžu pārbūve un modernizēšana
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” turpinās projekts “Preiļu novada
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” (SAM
8.1.2.0/17/I/019), ar aktivitātēm 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 projekta finansējums ir 2 417 449,94 eiro, t.sk. ERAF 1 799 767,00
eiro.
Ēku energoefektivitātes uzlabošana
Pabeigti divi 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” (SAM 4.2.2.0/17/I/102) ar mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu,
sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par
siltumapgādi, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā
noteiktajām prioritātēm. Projekta ietvaros 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 399 466,12 eiro, t.sk. ERAF finansējums 102 987,00 eiro.
2) Projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa
bulvārī 19, Preiļos” (SAM 4.2.2.0/17/I/101) ar mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu,
sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par
siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm. Projekts 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 1 605 651,67 eiro, t.sk. ERAF finansējums 240 952,00 eiro.
Izstrādāts energosertifikāts un veikti aprēķini, lai izstrādātu tehnisko projektu un
realizētu Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus.
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Preiļu muižas kompleksa un parka atjaunošanas darbi
Preiļu muižas komplekss un parks ir ievērojams kultūrvēsturiskā mantojuma un arī
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.
Sadarbībā ar vairākām Latgales pašvaldībām un institūcijām (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome) pabeigti būvdarbi projektā “Rīteiropas vērtības” (SAM
5.5.1.0/17/I/007) 2.kārta Preiļu pilī – ielikti logi un durvis, nosiltināts jumts un veikti citi
paredzētie darbi. Projekta ietvaros tiek attīstīts 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 605 993,86 eiro, t.sk. ERAF 425 000,00 eiro, darbu veicējs SIA
“Preiļu celtnieks”.
Pabeigta Preiļu parka galveno vārtu restaurācija. Jau vairākus gadus pēc kārtas
pakāpeniski turpinās parka tiltiņu un celiņu atjaunošana.
Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta “Meistarība bez robežām” (Craftsmanship
without Borders/Crafts) ietvaros precizēta informācija aprīkojuma iegādei atjaunotajā Amatu
mājā (bij. kalpu māja) 157 013,30 eiro apmērā, t.sk. 141 311,97 eiro no ERAF.
Citā Latvijas-Krievijas pārrobežu projektā “Parki bez robežām” (Parks without
borders) paredzēta divu tiltiņu atjaunošana Preiļu parkā 68 000 eiro apmērā, t.sk. ERAF 61
200 eiro.
Pārrobežu programmās (LV-LT un LV-LT-BE) 2019. gada vasarā tika iesniegti jauni
projekti Preiļu muižas kompleksa un parka attīstīšanai. 2020. gadā tiek plānoti Preiļu pils
atjaunošanas 3. kārtas būvdarbi (ārējās un iekšējās inženierkomunikācijas).
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” (SAM 9.2.4.2/16/I/078). 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
eiro (100% Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējums), un tas turpinās arī 2020.
gadā.
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 tiek realizēts 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” (SAM 9.3.1.1./18/I/009), kurā paredzēta vismaz 16
grupu dzīvokļu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem sociālo pakalpojumu centrā
“Līči”, Dienas aprūpes centra darbības pilnveidošana, kā arī vides pieejamības uzlabošana pie
Preiļu novada Labklājības pārvaldes.
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Pārrobežu projekti
Pabeigts Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru
tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē”
(Network-DigiHubs), kurā Preiļu novada Galvenajai bibliotēkai iegādāts moderns digitālo
tehnoloģiju aprīkojums, izveidots jauns pakalpojums iedzīvotājiem, izveidojot četru
bibliotēku sadarbības DigiHubs modeli.
Turpinās Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 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 eiro, t.sk. ERAF 141 514,80 eiro.
Pārrobežu programmas Latvija-Lietuva-Baltkrievija projektā “Pārrobežu vēstures un
kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” (Museum 2020) (Preiļu
novads - vadošais partneris) turpinās dokumentācijas saskaņošana projekta pilnvērtīgai
uzsākšanai. Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam paredzēts iegādāties modernas
tehnoloģijas ekspozīciju digitalizēšanai, tiks rīkoti kopīgi muzeju festivāli un apmācības 173
400,76 eiro apmērā, t.sk. ERAF 156 060,68 eiro.
Turpinās Latgales reģiona attīstības aģentūras projekts Latvijas-Lietuvas pārrobežu
programmā “Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai” (RISK FREE), kurā paredzēta
sporta aprīkojuma iegāde un citas sportiskās aktivitātes 31 015,08 eiro apmērā, t.sk. ERAF 28
065,07 eiro.
Uzsākts Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas projekts “630 verstis pilnas
sajūtām/ Sajūtu verstis (630 Versts Full of Feelings/ Versts of Feelings) Latvijas Piļu un
muižu asociācijas sastāvā 6 000 eiro, t.sk. 5 400 eiro no ERAF.
Citi projekti
Turpinās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta jauniešiem “PROTI un DARI” (SAM
8.3.3.0/15/I/001), kurā tiek iesaistīti jaunieši, kas nestrādā un nemācās, atrodot viņiem
mentorus un motivējot, palīdzot izvēlēties un uzsākt mācības, darbu u.tml. Projekta
finansējums 61 003 eiro, 100 % ESF finansējums.
Latgales reģiona attīstības aģentūras projektā “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva
dzīvesveida iespēju paplašināšana/ AKTĪVS LATGALEI” ietvaros Preiļu parkā izbūvēts
sporta laukums ar 2 tenisa kortiem.
Realizēts ELFLA/LEADER projekts “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču
pagastā”, kas veicina apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu un pieejamību lauku teritorijās.
Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona
projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā”.
“Latvijas Eiropas Vietējās solidaritātes dienas ar Ukrainu Preiļos”(finansēja Eiropas
Savienības un Latvijas institūcijas).
Preiļu pagastā veikta 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”.
Veikta Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS) stadiona rekonstrukcijas 1.kārta.
Veikti Preiļu mūzikas un mākslas skolas remontdarbi, lai uzlabotu ēkas infrastruktūru
un varētu pilnvērtīgi sagatavoties skolas akreditācijai 2020. gadā.

4.1. Uzņēmējdarbības joma
Preiļu novadā 2019. gadā reģistrēti 23 jauni uzņēmumi, likvidēti - 18. Tas ir otrais
gads pēc kārtas kopš 2014. gada, kad reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedz likvidēto
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uzņēmumu skaitu. Pagājušajā gadā populārākā reģistrācijas forma Preiļu novadā - sabiedrība
ar ierobežotu atbildību (SIA) - 17 uzņēmumi, individuālais komersants (IK) - 4, bet divi
uzņēmēji izvēlējušies reģistrēt zemnieku saimniecību. Astoņu jaunreģistrēto uzņēmumu
pamatkapitāls kopā sastādīja 26 922 eiro, bet desmit uzņēmumi reģistrējās kā mazkapitāla
SIA ar pamatkapitālu līdz 10 eiro katrs. Pagājušajā gadā reģistrēti uzņēmumi automobiļu
apkopes,
kravu
pārvadājumu,
metālapstrādes,
mazumtirdzniecības,
pārstrādes,
lauksaimniecības, celtniecības, reklāmas un atpūtas u.c. nozarēs.
Daļai uzņēmēju pagājušajā gadā reģistrētais uzņēmums bija pirmais, bet bija arī
uzņēmēji, kuri paplašinot savu biznesu, reģistrēja jaunus uzņēmumus.
Populārākās uzņēmējdarbības nozares Preiļu novadā:
1. Jauktā lauksaimniecība;
2. Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos;
3. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku;
4. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
5. Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
6. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana.
Bezdarba līmenis Preiļu novadā - mazliet virs 8%. Valstī problēma darba tirgū prasmes un zināšanas neatbilst darba tirgus vajadzībām, savukārt reģionos - tur, kur ir cilvēki,
nav darba piedāvājumu.
Uzņēmējdarbības veicināšanai Preiļu novadā kopš 2008. gada darbojas
Uzņēmējdarbības centrs, kurā novada uzņēmēju informatīvajam un finansiālajam atbalstam
tiek rīkoti semināri, lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumi, attīstīta uzņēmēju sadarbības
platforma, organizēts MVK un SDV projektu līdzfinansēšanas konkurss un veiktas citas
uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes. 2019. gadā uzņēmēju konkurētspējas un kapacitātes
paaugstināšanai tika noorganizēti 6 semināri - par nodokļu politiku, darba drošību uzņēmumā,
finanšu piesaistes iespējām, uzņēmēju izaugsmes u.c. Mācību norisei piesaistīti sertificēti
nodokļu konsultanti, pieredzējuši lektori un zinoši komunikāciju arhitekti.
Pieredzes apmaiņai sadarbībā ar LTRK tika noorganizēts Latgales Biznesa kluba
pasākums “Uzņēmēji tiekas Preiļos”, kura mērķis ir Latgales uzņēmējiem iepazīties ar Preiļu
novada uzņēmumu darbību un pielietotajām tehnoloģijām un klātienē risināt uzņēmēju
aktuālās problēmas, un iespējas pilnveidot uzņēmējdarbības vidi Latgalē.
Novada uzņēmēju atbalstam kopš 2011. gada pašvaldība rīko projektu konkursu
maziem vidējiem komersantiem un pašnodarbinātajām personām. Šajā laikā apstiprināti 70
projekti, no kuriem ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenoti 64 projekti.
2019. gadā tika iesniegti 12 projekti, apstiprināti un īstenoti 9 Preiļu novada uzņēmēju
projekti par kopējo summu 30 362,71 eiro, no kuras 12 674,36 eiro ir pašvaldības
līdzfinansējums. Pēdējo divu gadu konkursa rezultāti tiek atspoguļoti reklāmas rullītī, kas
pieejams pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv.
2019. gada sākumā Uzņēmējdarbības centrā tika atklātas Atvērtā tipa biroja telpas,
kuras var izmantot jebkurš Preiļu novada uzņēmējs, pēc nepieciešamības izmantojot arī biroja
tehniku. Šo iespēju pērn izmantoja 64 uzņēmēji gan strādājot uz vietas, gan tiekoties ar
klientiem, kā arī veicot darba intervijas un pārrunas ar potenciālajiem darbiniekiem.
Ikmēneša uzņēmēju sadarbības platformas veidošanas pasākumos tika iepazīta SIA
„Pie Torņa”, SIA „Preiļu saimnieks”, Olgas Jermakovas (tetovēšanas un permanentā meikapa
salons KOSMOSS), Aijas un Jura Zīmeļu (zīmols Bērnības zeme un stikla tonēšanas
darbnīca, Kristīnes Stašulānes (zīmols LabaSajūta) pieredze un arī PVD darbība. Gada nogalē
tika uzsākts jauna formāta tīklošanās pasākums „Iedvesmas brokastis mazā biznesa
veicējiem”, kurā „ēdienkarte” bagāta ar Latvijas uzņēmēju veiksmes stāstiem.
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13. attēls. Tīklošanās pasākums „Iedvesmas brokastis mazā biznesa veicējiem”
(foto: Jolanta Upeniece)

Ikdienā Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā var saņemt informāciju par biznesa
uzsākšanu, finansējuma piesaisti, piemērotu telpu un ražošanas teritoriju apzināšanu u.c.
jautājumiem. Pagājušajā gadā Uzņēmējdarbības centrā jaunas zināšanas ieguva 265
interesenti.
Piekto gadu 7 Preiļu novada uzņēmēji un Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs ar
kopstendu piedalījās Latgales reģiona Uzņēmēju dienās. Dalība pasākumā uzņēmējiem dod
iespēju parādīt savus sasniegumus, iepazīties ar citu veikumu un dalīties savstarpējā pieredzē.
Preiļu novads katru gadu šo iespēju piedāvā citiem uzņēmējiem, lai izaugsmes sākuma startu
iedotu pēc iespējas vairākiem. Izstādē Preiļu uzņēmēju kopstends ieguva balvu „Ģimenei
draudzīgākais stends”.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs iesaistās skolu jaunatnes informēšanā un
ieinteresēšanā par biznesa uzsākšanu un attīstības iespējām, piedaloties RTRIT Preiļu filiāles
karjeras dienās ar lekcijām par biznesu, sadarbojas ar LLKC Preiļu biroju, finanšu institūciju
ALTUM un NVA Preiļu filiāli biznesa attīstības veicināšanai. Pagājušajā gadā tika uzsākts
darbs pie mājražotāju un amatnieku sadarbības platformas veidošanas, analizējot vienotas
tirdzniecības vietas izveides iespēju.
Ik gadu Preiļos tiek rīkoti 5 tematiskie mājražotāju, amatnieku un lauksaimnieku
tirdziņi. Tirgus dalībnieku skaits ar katru gadu aug un Preiļu iedzīvotājiem ir iespēja vismaz 5
reizes gadā dažādot savus pirkumus, vienlaicīgi atbalstot Latvijas amatniecību un mazā
biznesa veicējus. Pērn tika saņemti 405 pieteikumi dalībai tirdziņos.
Katru gadu uzņēmēji tiek izvirzīti Latgales reģiona uzņēmēju gada balvai. 2019. gadā
nominācijā „Gada inovācija” balvu saņēma SIA „Himalayan International”, kas nodarbojas ar
suņu graužamsieru ražošanu un ir vienīgais šādas produkcijas ražotājs Eiropā.
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5.

INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM VEIKUMIEM UN
NOTIKUMIEM NOVADĀ
5.1. Izglītības pārvalde: nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības

jomā
1. Ikmēneša Preiļu novada Google pasākumu kalendāra veidošana izglītības jomā.
2. Preiļu novada skolās 2018./19. mācību gadā mācījās 944 skolēni.
3. Organizētas Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu starpnovadu 23 mācību priekšmetu
olimpiādes. Kopējais dalībnieku skaits olimpiādēs – 609, no tiem - 426 Preiļu novada
skolēni. Godalgotās vietas ieguvuši 195 Preiļu novada skolēni. 7 olimpiādes tika
organizētas tiešsaistes režīmā (bioloģija, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, ekonomika
latviešu valoda un literatūra un informātika).
4. Organizēta valsts olimpiāžu uzaicināto dalībnieku dalība mācību priekšmeta
olimpiādes valsts posmā – transporta, naktsmītņu pieteikšana.
5. Tika veikta Pelēču pamatskolas direktora un Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes
"Pasaciņa" vadītājas novērtēšana NEVIS.
6. Tiek veikta olimpiāžu dalībnieku rezultātu apkopošana un prēmiju sadale atbilstoši
Preiļu novada Domes apstiprinātajam nolikumam.
7. Tiek koordinēts 9 Metodisko jomu darbs.
8. Pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības nodrošināšana, programmu
izvērtēšana un saskaņošana.
9. Metodiskā darba nodrošināšana, organizēšana un vadīšana.
10. Valsts pārbaudes darbu/ centralizēto eksāmenu organizēšana:
11. Tiek nodrošināta CE apvienošana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu skolām
VPIS sistēmā, apvienoto eksāmenu komisiju izveide, nodrošināšana.
12. Tika organizēti informatīvi metodiskie semināri Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu
izglītības iestāžu vadības komandām .
13. Tiek organizēts Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs – izskatīti 80 izglītojamie.
14. Tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana.
15. Tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai», kura mērķis veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas
veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu
bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu
atbalstu. Iesaistītās izglītības iestādes: Preiļu 1.pamatskola, Pelēču pamatskola, Salas
pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, JEPVĢ.
16. Tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” īstenošana, kura mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās
izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Iesaistītās izglītības
iestādes: Preiļu 1.pamatskola, Salas pamatskola.
17. Piedalīšanās Izglītības Iniciatīvu centra īstenotajā projektā “Darbīgās kopienas”
(Sadarbības partneri un finansētājs Britisch Council pārstāvniecība Latvijā).

5.2. Preiļu novada izglītības iestāžu pārskati par darbu
2019. gadā
Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
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Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 382
Pedagoģisko darbinieku skaits - 51
Tehnisko darbinieku skaits – 41
Realizējamās izglītības programmas:
• Pirmsskolas izglītības programma;
• Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma;
• Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar valodas traucējumiem.
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai – 810720 eiro.
Projekti:
• Piedalīšanās Izglītības Iniciatīvu centra organizētajā ES Erasmus + starptautiskajā
projektā “Sociāli – emocionālā izglītība un attīstība: izpratnes un prasmju uzlabošana
agrās bērnības izglītībā”.
• Piedalīšanās starptautiskajā lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”
(līdzfinansē Eiropas Savienības programma ”Radošā Eiropa”, Kultūras ministrija).
• Piedalīšanās Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētajā sadarbību projektā “Latviešu
bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Pastāsti man visu to, kas ir tavā
sirsniņā””.
• Piedalīšanās Memoriālo muzeju apvienības organizētajā projektā “Mākslas/dzejas
darbnīcas Raiņa muzejos “Tadenava” un “Jasmuiža”” (noorganizēta radošā darbnīca
ar mākslinieci Evu Vēveri).
• Piedalīšanās Preiļu novada domes projektā “Pasākumi Preiļu novada vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (noorganizētas lekcijas
bērniem par veselīgu uzturu, piedalīšanās vingrošanas nodarbībās un izglītojoši
muzikālas izrādes par veselīgu dzīvesveidu “Vesels un priecīgs” apmeklējums).
Sasniegumi:
• Piedalīšanās Jūrmalas Mākslas skolas XVII Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā
“Es dzīvoju pie jūras” (iegūta 3. vieta 4-7 gadu vecuma grupā, tekstila tehnikā).
• Piedalīšanās Zemkopības ministrijas, Lauku Atbalsta dienesta Eiropas Komisijas
programmas “Piens un augļi skolai” organizētajā radošajā konkursā “No sēklas līdz
galdam”.
• Piedalīšanās fonda “Mammām un tētiem” organizētajā radošo darbu konkursā “Uzliec
pauzi plastmasai!” (atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds).
• Piedalīšanās “Zaļās jostas” organizētajā radošo darbu konkursā “Mans Zaļais dāvanu
iesaiņojums”.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 177
Pedagoģisko darbinieku skaits - 28
Tehnisko darbinieku skaits – 20
•

Realizējamās izglītības programmas:
Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods: 23013111);
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•
•

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods: 31013011);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods: 31011011);
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai – 267767 eiro.

Īstenotie projekti:
Uzsākts Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu
apmaiņas partnerību projekts “WATER” (”ŪDENS”) Projekta īstenošanas laiks: 2019.
gada 1. septembris – 2021. gada 31. augusts. Piešķirtais finansējums: 29 141 eiro.
Dalībvalstis - Latvija, Lietuva, Francija, Turcija, Vācija-Lietuva.
• Uzsākts Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu
apmaiņas partnerību projekts “Education and Traditions in Europe“ (”Izglītība un
tradīcijas Eiropā”). Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. septembris – 2020. gada
31. augusts. Piešķirtais finansējums: 11 158 eiro. Dalībvalstis - Latvija, Nīderlande,
• pabeigts Erasmus+ stratēģiskās starpskolu partnerības projekts “The ARTICS”
“Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā”, dalībvalstis: Latvija (JEPVĢ
- koordinatorskola), Portugāle, Spānija, Grieķija, Somija, Itālija;
• turpinās aktīva darbība kā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”, 2019. gada maijā
skolēnu delegācija piedalās debatēs Eiropas parlamentā Strasbūrā;
• dalība projektā „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”;
• dalība projektā PuMPurs ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”;
• projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.
•

Sasniegumi:
2019. gadā iegūtas 4 godalgotas vietas valsts un atklātajās mācību priekšmetu
olimpiādēs ķīmijā, ģeogrāfijā, vēsturē un mūzikā, kā arī iegūtas 104 godalgas vietas novada
apvienību olimpiādēs.
Ģimnāzijā aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi: tautas deju kopas „Gaida” un
„Dancari”, folkloras kopa „Rūtoj”, kuri uzrāda ļoti labus rezultātus skatēs, kā arī vokālais
ansamblis. Skolas telpu noformēšana lielu darbu iegulda floristikas pulciņš. Veiksmīgi
darbojas un dažāda mēroga sacensībās ar ļoti labiem rezultātiem startē robotikas pulciņš.
Ģimnāzisti regulāri piedalās dažādos konkursos, skatēs, sporta sacensībās un gūsts godalgotas
vietas.
Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs ārpusstundu un metodiskais darbs,
organizēti pieredzes apmaiņas semināri gan Preiļu, gan citu novadu un valsts ģimnāziju
skolotājiem.
Augstskolās iestājās 88% absolventu, no tiem 89% budžeta grupās.

Preiļu 1. pamatskola
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 457
Pedagoģisko darbinieku skaits - 50
Tehnisko darbinieku skaits – 23
•
•

Realizējamās izglītības programmas:
Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V-4434;
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611), licence Nr. V-4286;
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•
•
•

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-5447;
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods 23013111), licence Nr. V-8643;
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).
licence Nr. V-8879 (http://www.p1p.edu.lv/par-skolu/izglitibas-programmas/)
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai - 303910 eiro.
Projekti:

I. VISC, VIAA, IKVD / ESF un KM projektos:
1) VISC/ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM
8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai" Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. Īstenošanas laiks: 2019./2020.2020./2021.m.g. Iegūstot papildus speciālā pedagoga pedagoģisko atbalstu izglītojamajiem,
kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas, pedagoga palīga atbalstu izglītojamajiem
ar mācīšanas traucējumiem un mācīšanās grūtībām un pedagoģiskais atbalsts izglītojamajiem,
kuriem nepieciešams papildus individuālais pedagoģisko atbalsts STEM jomas mācību
priekšmetos 1.-6.klasei. Ir pieejams papildus logopēda atbalsts izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem. Izglītojamiem no 5.-9.klasēm ar augstiem sasniegumiem ir iespēja uzlabot
dabaszinātņu priekšmetu zināšanas dabas zinātņu pulciņā. Ar 2019. gada novembri
Tehnoloģiju gada ietvaros 1.-3.klašu skolēniem uzsākta Robotikas pulciņa darbība. Šī
projekta ietvaros 2018./2019. m. g. mācību gads ir pasludināts par "Fizikas gadu", līdz ar to
vispārējās izglītības iestādēs šogad pastiprināti tiek pievērsta uzmanība fizikas mācīšanai un
interešu pulciņu attīstīšanai. Preiļu 1. pamatskolas izglītojamie “Fizikas gada” ietvaros
piedalījās nodarbībās Daugavpils universitātē dažādās dabaszinību jomās. Reizi mēnesī 8., 9.
klašu izglītojamajiem tika organizētas izglītojošas nodarbības universitātē.
2) VIAA/ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” (īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris) izglītojamie
iegūst papildus iespējas piedalīties karjeras izglītības pasākumos, apmaksātās mācību
ekskursijās, nodarbībās.
3) IKVD/ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz
skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu,
pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt
mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Izglītojamie iegūst papildus pedagoģiskās
konsultācijas, sociālā pedagoga, psihologa atbalstu, papildus atbalstu ēdināšanai
pēcpusdienās, u.c.
4) Preiļu 1. pamatskola turpina darboties VISC realizētajā projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002
“Kompetenču pieeja mācību saturā”/Skola 2030 kā viena no 100 skolām valstī, kuras
piedalās šī projekta aprobācijā. Skolas komanda (vadība, sākumskolas un pamatskolas
komandas) intensīvi piedalījās jaunās mācību pieejas apguvē, izvērtēja skolas darbu, apguva
izmēģināja jaunās mācību stratēģijas, Sociāli emocionālās mācīšanās stundas 1.-6.klašu
audzināšanās stundās. Turpinām pilnveidoties mācīšanas lietprātībai pilnveidē.
5) Iesaiste Latvijas Kultūras ministrijas programmā „Latvijas skolas soma”.
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II. Pašvaldības infrastruktūras attīstības projekti
Projekts “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”: būvdarbi tika realizēti Preiļu 1. pamatskolā
2017./2018.mācību gadā, noslēdzoties 2018. gada beigās. Kopējā projekta līdzekļu kvota
Preiļu 1. pamatskolai – 1 133 434,12 eiro, t.sk. IKT aprīkojumam un mēbelēm 346 200,26
eiro.
III. Citi projekti
1) Preiļu 1. pamatskola regulāri iesaistās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
socioloģiskajos pētījumos – starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā IEA ICCS 2016
testā (skolas iegūtie punkti – 544 - 13. vieta, Latvijas skolu skolēnu vidējais rādītājs 492 p.,
visu ICCS dalībvalstu vidējais rezultāts testā 517 p.), OECD Starptautiskajā mācību vides
pētījumā TALIS 2018, OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā PISA 2018,
Starptautiskajā matemātikas un dabas zinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumā TIMSS
2019.
2) 2018./2019.m.g. ir parakstīts līgums ar RTA un 2019./2020.m.g. mācību gadā skola uzsāk
sadarbību ar RTA ESF projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla
stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” (projekta numurs:
8.2.2.0/18/I/002)”) – ir noslēgts līgums par RTA docētāju stažēšanos pie skolas skolotājiem,
kuri realizē iekļaujošo izglītību un māca STEM jomas mācību priekšmetus, lai rezultātā
veidotu mācību metodiskos līdzekļu pedagogu darba atbalstam.
3) Preiļu 1. pamatskola turpina uzturēt skolas kā e-Twinning skolas statusu. 2018. gadā šādu
statusu pēc rūpīgas atlases saņēma 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības
iestādes: http://etwinning.lv/24-izglitibas-iestadem-latvija-pieskir-etwinning-skola-statusu/ un
starp tām arī Preiļu 1. pamatskola.. E-Twinnig projektu koordinatore mūsu skolā skolotāja
Laila Vibornā ir ieguvusi e-Twinning vēstnieces statusu 2019./2020.m.g.
4) 2018./2019. m .g. tika realizēts programmas Nordplus Junior 2018 starptautiskais projekts
“Wonders in the country of science” “Brīnumi zinātnes pasaulē” kopā ar Dānijas,
Islandes, Lietuvas un Norvēģijas partnerskolām. Tajā iesaistījās skolas sākumskolas posma
klases un 3 sākumskolas skolotāji – Ilze Broka, Iveta Belousova, Lolita Adamoviča un fizikas
skolotāja Laila Vibornā. 2019.gada vasarā tika apstiprināts jauns Nordplus Junior 2019
starptautiskais projekts 2019./2010.m.g. “Wonders of the digital world” “Brīnumi
digitālajā pasaulē” 5.-7.klašu skolēniem kopā ar Dānijas, Igaunijas un Lietuvas
partnerskolām, kurā iesaistās dabas zinību skolotāji – Laila Vibonā un Ieva Babre.
5) Preiļu 1. pamatskola turpina darbu MOT skolu kustībā, kas ir Norvēģijā radusies un
Latvijā biedrības MOT LATVIJA iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem
Latvijas skolu jauniešiem. Tā balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stipri.
Apmācības kursu rezultātā divi skolas pedagogi Ieva Babre (skolas koordinators) un Intars
Mežinieks ieguva trenera tiesības vadīt MOT nodarbības 13-16 (7. - 9. klase) gadus veciem
jauniešiem.
6) Skola veiksmīgi sadarbojas ar Biedrību “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” biedrības
realizētā projekta “Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika
pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai”. Projekta ietvaros tika iegādāts interaktīvais
galds nodarbībām un uzstādīta siltā smilšu iekārta. Biedrība skolas telpās vada nodarbības
vecākiem un bērniem, ir iegādātas un pieejami Montesori pedagoģijas mācību metodiskie
materiāli.
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Sasniegumi:
Preiļu 1.pamatskolas mājas lapā – skat. http://www.p1p.edu.lv/par-skolu/meslepojamies/
Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureāti:
http://159.148.6.161/media/filer_public/81/8f/818f6de5-9346-494a-9a85596932e52022/mac_olimp_konk_18_19.pdf
Sasniegumi sporta sacensībās:
http://159.148.6.161/media/filer_public/74/d4/74d4a3e1-ddba-4785-afa82eaac6524b87/sasniegumi_sporta_2018_2019.pdf

Preiļu 2. vidusskola
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 208
Pedagoģisko darbinieku skaits – 30
Tehnisko darbinieku skaits – 20
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizējamās izglītības programmas:
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods_21011121, 2.modelis);
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods_21015621);
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (kods_21015821);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programma (kods
31011013);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (tālmācības) programma (kods
31011014)
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai:
Pamatbudžets – 193633 eiro,
Dotācija 1.-4.klašu ēdināšanai – 13318 eiro,
Dotācija 5.-9.klašu ēdināšanai – 21947 eiro,
Dotācija vidusskolu ēdināšanai – 7393 eiro,
Valsts mērķdotācija – 169571 eiro,
Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei – 3780 eiro.
Projekti:
ESF programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās iestādēs īstenošana”;
Eiropas Sociālā fonda projekts „Ieguldījums tavā nākotnē”;
IKVD Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”;
Latvijas valsts simtgades programma „Latvijas skolas soma”;
Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt
KOPĀ”;
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustība “Draudzīga skola”;
Projekts „Starp mums, meitenēm”;
Projekts “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei”;
Akcija „Tīrai Latvijai”, makulatūras vākšana.
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Sasniegumi:
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:
1. Starpnovadu olimpiādēs – 25 godalgotas vietas un atzinības.
Nr.p Vārds, uzvārds
.k.
1.
Viktorija Jonāne

19. tabula. 2018./2019.mācību gada starpnovadu olimpiāžu rezultāti
Klase Priekšmets
Vieta
Skolotājs

4.

krievu valoda

1.

Ludmila Osetrova

2.

Arsenijs Ivanovs

4.

krievu valoda

2.

Ludmila Osetrova

3.

Jegors Trifonovs

4.

krievu valoda

2.

Ludmila Osetrova

4.
5.

Iļja Volkovs
Maksims Martinovs

4.
5.

3.
1.
2.

Ludmila Osetrova
Marija Tarasova
Vjačeslavs Stepanovs

6.

Iļja Denisovs

5.

krievu valoda
matemātika
mājturība un
tehnoloģijas
matemātika

2.

Marija Tarasova

7.

Ksenija Luriņa

5.

matemātika

Atzinība

Marija Tarasova

8.

Ilona Kraule

5.

vizuālā māksla

3.

Inna Zenovjeva

9.

Ēriks Sergejevs

6.

2.

Vjačeslavs Stepanovs

10.

Dāniels Kitovs

7.

mājturība un
tehnoloģijas
latviešu valoda

3.

Rita Lazda

11.

Ivans Ivanovs

7.

2.

Vjačeslavs Stepanovs

12.

Diāna Ivanova

8.

mājturība un
tehnoloģijas
latviešu valoda

Atzinība

Rita Lazda

13.

Alisa Martinova

9.

fizika

2.

14.
15.

Artjoms Vasiļjevs
Daniils Ledovskojs

9.
9.

matemātika
matemātika

3.
Atzinība

Aleksandra
Masļakova
Tatjana Svetlova
Tatjana Svetlova

16.

Vjačeslavs Krupins

9.

2.

Vjačeslavs Stepanovs

17.

Valērija Romanova

9.

mājturība un
tehnoloģijas
vizuālā māksla

2.

Inna Zenovjeva

18.

Aleksandrs Ivanovs

9.

3.

Vjačeslavs Stepanovs

19.

Laura Grigule

10.

mājturība un
tehnoloģijas
vizuālā māksla
fizika

3.
3.

11.

bioloģija
matemātika
ķīmija
latviešu valoda

2.
3.
Atzinība
3.vieta

Inna Zenovjeva
Aleksandra
Masļakova
Nadežda Kovalenko
Marija Tarasova
Jeļena Saulīte
Žanna Ļebedeviča

20.

Ksenija Zabalujeva
•
•
•

Reģionālā olimpiādē krievu valodā – 2.vieta Alisai Martinovai 9.klase;
Starpnovadu angļu valodas runas konkursā – 3.vieta Jeļizavetai Mickevičai 8.klase;
„Tatjanas dienai” veltītajos konkursos valsts līmenī – 46 godalgotas vietas un
konkursa medaļa skolai, ka aktīvākai novada skolai;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Latvijas Robotikas čempionātos un konkursos: Maksimam Martinovam 5.klase –
2.vieta TSI robotikas turnīrā disciplīnā Lego Sumo; Iļjai Denisovam 5.klase – 1.vieta
TSI robotikas turnīrā disciplīnā Lego Folkriess; Nikitai Skutelim 5.klase – 2.vieta TSI
robotikas turnīrā disciplīnā Lego Sumo, 3.vieta Latvijas robotikas čempionātā
disciplīnā Lego Sumo, 2.vieta LEGO Sumo Latvijas robotikas čempionāta 5 posmu
kopvērtējumā 2019;
Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Latgalē – II kārtā
1.pakāpes diplomi Antonam Kondratjevam 6.klase un Darjai Darinai Šalkovskai
5.klase; starpnovadu skatuves runas konkursā Atzinība Jeļizavetai Tisconei 1.klase un
Aleksejam Nikolajevam 3.klase;
Starptautiskajā olimpiādē “Olimpis” piedalījās pamatskolas un vidusskolas posma
skolēni un ieguva 96 godalgotas vietas;
Fotokonkursā “ES redzu visu, atceros … “ – 3. vieta Dānielam Kitovam 7.klase;
Radošo darbu konkursā “Paldies, nē! Es labāk izvēlos….” dalība Ivanam Ivanovam
7.klase un Denisovai Kristīnei 7.klase;
Avīzes “Segodņa” literārā konkursa dalība Katrīnai Semjonovai 7.klase, Nikitai
Galkinam 7.klase un Ivanam Podskočevam 7.klase;
Radošo darbu konkursā “Ko es vēlos pateikt saviem vecākiem” dalība Nikitai
Galkinam 7.klase;
Latgales reģionālās skolēnu ZPD konferencē – 3.pakāpes diplomi Laurai Grigulei
10.klase un Zabalujevai Ksenijai 11.klase;
Jauno satiksmes dalībnieku forumā reģionā: Valērijai Isajevai 5.klase – 3.vieta, Iļjai
Volkovam 4.klase – 3.vieta;
“Gribu būt mobils” konkursā Atzinības raksti 6.klases komandai.

Sasniegumi sportā:
• Brians Multiņš 3.klase (vieglatlētika, sporta soļošana);
• Natālija Tumaševiča 3.klase (vieglatlētika, sporta soļošana);
• Iļja Volkovs 4.klase (džudo, Latvijas čempionāts II vieta);
• Arsenijs Ivanovs 4.klase (svarcelšana, Latvijas čempionāts II vieta);
• Veronika Ivanova 4.klase (vieglatlētika, sporta soļošana, absolūtais uzvarētājs „Mazā
balva” sacensībās);
• Daniils Kažemjakins 5.klase (vieglatlētika, labākais sasniegums augstlēkšanā 1,40 m);
• Oļesja Romančaka 5.klase (vieglatlētika, sporta soļošana);
• Liāna Barovska 6.klase (vieglatlētika, „Mazā balva” sacensību uzvarētājs 1000m
skriešanā);
• Varvara Kursīte 6.klase (vieglatlētika, 3.sporta klase sporta soļošanā);
• Deniss Ivanovs 8.klase (vieglatlētika, sporta soļošana);
• Deniss Dronovs 8.klase (vieglatlētika, sporta soļošana, Latvijas čempionāts III vieta);
• Arianda Ivanova 7.klase (vieglatlētika, 3.sporta klase 800m skriešanā, republikas
krosā 3.vieta);
• Ivans Ivanovs 7.klase (svarcelšana, Latvijas čempionāts II vieta);
• Vjačeslavs Krupins 9.klase (vieglatlētika, skolas rekords akvatlonā un pusmaratonā);
• Kristīne Denisova 7.klase (vieglatlētika, III vieta rudens krosa stafetēs);
• Alīna Orlova 7.klase (vieglatlētika, III vieta rudens krosa stafetēs);
• Aleksandrs Pahomovs 10.klase (daudzkārtējs uzvarētājs Latvijas čempionātā galda
tenisā);
• Ksenija Zabalujeva 11.klase (vieglatlētika, skolas rekords 10 km sporta soļošanā,
Latvijas čempionātā I vieta, Baltijas čempionātā II vieta);
• Žanete Litavnieka 11.klase (vieglatlētika, sporta soļošana).
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Pelēču pamatskola
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 84:
• Pirmsskolā – 24
• 1.-9.klasēs - 60
Pedagoģisko darbinieku skaits - 15
Tehnisko darbinieku skaits – 15
Realizējamās izglītības programmas:
• Pirmsskolas izglītības programma 01011111;
• Pamatizglītības programma 21011111;
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem 01015811;
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem 21015811;
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015611.
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai – 144463 eiro.
Projekti:
• Erasmus + programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts
„Healthier breakfast, wiser minds” sadarbībā ar Spānijas, Portugāles, Horvātijas un
Polijas skolām.
• Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības mobilitātes projektam „Nākotnes izglītība:
katra skolēna iekļaušana”. Tas dod iespēju skolotājiem iepazīt citu Eiropas valstu
pieredzi iekļaujošajā izglītībā.
• ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta
mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus” projekts 8.3.4. 0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”.
• ES sociālā fonda projekts nr. 8.3.5.0/16/I001 „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”.
Sasniegumi:
• 1.pakāpes diploms 1.- 4. klašu vokālajam ansamblim vokālās mūzikas konkursā
“Balsis 2019” Preiļu novadā;
• 3.pakāpes diploms 1.-4. klašu vokālajam ansamblim vokālās mūzikas konkursā
“Balsis 2019” Latgalē;
• 3.vieta starpnovadu vēstures olimpiādē (I.Juhneviča 9.klase, sk . G.Ratenieks);
• 3.vieta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (I.Juhneviča 9.klase, sk.
M.Zīmele);
• 3.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē (I.Juhneviča 9.klase, sk. I.Štagere);
• 3.vieta starpnovadu angļu valodas olimpiādē ( R.Rasčevskis, sk. J.Macenko);
• Atzinība – starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē (U.Džeriņa 4.klase, sk.
A.Vilcāne);
• Atzinība - Publiskās runas konkursā Preiļu novadā (A.Višņevskim 3.klase, sk.
E.Spūle);
• 3.vieta Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs Tautas bumba. (sk. O.Šņepsts);
• 2.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” 2.kārta “D” grupas zēniem
Pildbumbas grūšanā (M. Karpušenko 4.klase);
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•
•
•
•

3.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” 2.kārta “D” grupas
Pildbumbas grūšanā (V.Trubiņam 3.klase);
3.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” kopvērtējumā “D” grupas
Pildbumbas grūšanā (V.Trubiņam 3.klase);
2.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” kopvērtējumā “D” grupas
Pildbumbas grūšanā (M.Karpušenko 4.klase);
3.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” kopvērtējumā “C”grupas
Pildbumbas grūšanā (K.Klodānam 6.klase).

zēniem
zēniem
zēniem
zēniem

Salas pamatskola
Audzēkņu skaits izglītības iestādē - 62
• Pirmsskolā - 16
• 1.-9.klasēs - 46
Pedagoģisko darbinieku skaits - 17
Tehnisko darbinieku skaits – 12
•
•
•
•

Realizējamās izglītības programmas:
Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
Pamatizglītības programma, kods 21011111;
Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611;
Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
kods 21015811.
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai – 151 329 eiro.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Projekti:
Skola iesaistījusies ESF projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs. Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001;
Skola iesaistījusies ESF projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai. Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001;
Skola iesaistījusies ESF projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai. Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001;
Skola iesaistījusies Erasmus+ projektā Engaging Rural Youth (ENGAGE) (projektā
piešķirtais finansējums 29418 €);
Kopā ar biedrību “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš”” saņēma atbalstu ESF
projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Salas pamatskolā
noorganizēt 4 dienu nometni jauniešiem (nometnei piešķirtais finansējums 4600 €);
Sasniegumi:
Olimpiāžu rezultāti 2018./2019.m.g. mācību priekšmetos
Starpnovadu bioloģijas olimpiāde - 2.vieta (labākais rezultāti Preiļu novadā);
Starpnovadu vēstures olimpiāde - 3.vieta;
Starpnovadu matemātikas olimpiāde 9.klasei - 1.vieta un dalība valsts olimpiādē
Starpnovadu matemātikas olimpiāde 5.klasei - atzinība;
Starpnovadu angļu valodas olimpiāde - atzinība;
Starpnovadu angļu valodas publiskās runas konkurss - 2.vieta;
Starpnovadu olimpiāde sākumskolā - 3.vieta;
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība - žūrijas simpātijas balva.
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Sporta sacensību rezultāti:
• Latvijas skolēnu 72.spartakiādes finālsacensības rudens krosa stafetēs - 1.vieta;
• Latvijas Skolēnu 72.spartakiāde pavasara krosā - 1.vieta;
• Latvijas skolēnu 72.spartakiāde sporta spēles “Veiklo stafetes” 2007.g.dz. un jaunāki 2.vieta;
• Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē Kadetu grupas komanda 2002.2004.dz.g.- 3.vieta;
• Latgales reģiona skolēnu sporta spēles “Veiklo stafetes” 2007.g.dz. un jaunāki 1.vieta.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 602
Pedagoģisko darbinieku skaits - 26
Tehnisko darbinieku skaits – 12
Realizējamās izglītības programmas:
• 20V813001 - basketbols,
• 20V813001 - galda teniss,
• 30V813001 – galda teniss,
• 20V813001 - futbols,
• 30V813001 – futbols,
• 20V813001 - vieglatlētika,
• 30V813001 – vieglatlētika,
• 20V813001 - volejbols,
• 20V813001 - BMX riteņbraukšana.
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai – 253 097 eiro (BJSS), 62 095 eiro
(pieaugušo sports).
Projekti:
• BJSS stadiona rekonstrukcija,
• Biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” - tenisa korti pludmalē un
kompleksais trenažieris BJSS stadionā;
• Interreg Latvija-Lietuva projekts – pludmales sporta kompleksa labiekārtošana.
Sasniegumi:
Basketbola nodaļas komandas piedalījās Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas (LJBL)
MINI KAUSS U-11 un LJBL BALTAIS KAUSS U-10.
BMX riteņbraukšanas audzēkņi izcīnīja 1.vietu un divas 2.vietas Latvijas mēroga
sacensībās. Audzēkņi piedalījās Latvijas čempionātos (LČ), SMS CREDIT sacensībās,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē (LJO), Eiropas čempionātā( EČ) MINI KADETIEM U-8 gr.
Futbola nodaļas komandas piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionātā (Latgales zonā)
no U-7 līdz U-15 gr., LJČ telpu futbolā (TF), LČ TF 1.Līga sievietēm, LČ 2.Līga un tika
izcīnītas Latvijas čempionātos 1.vieta - LČ TF U-14 komanda un LČ TF 1.Līga sieviešu
komanda , 2.vieta - LČ 2.Līga (Austrumu zonā). LJČ (Latgales zonā) U-15 grupā - 1.vieta, U13 gr. - 2.vieta, U-11 un U-10 - 3.vietas. LJČ (Latgales zonā) futbolā: 1.vieta - U-12 gr.,
2.vieta - U-11 un U-10 gr. Latvijas izlases dalībnieki: WU-19 – Paula Linda Liniņa, Olita
Pastare.
Galda tenisa audzēkņi piedalījās LR jaunatnes m/sacīkstēs, LČ 2019. gada komandām,
LJO, Ziemeļvalstu jaunatnes čempionātā, Eiropas jaunatnes čempionātā, Eiropas MINI
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Kadetu čempionātā, “Stiga Kausa izcīņā”, starptautiskās sacensībās. Latvijas mēroga
sacensībās dažādas vecuma grupās izcīnītas 28 medaļas (zelta - 8, bronzas - 12,sudraba -8).
Latvijas izlases dalībnieki: Diāna Afanasjeva, Aleksandrs Pahomovs, Romāns Streļčuks,
Franciska Liniņa, Nellija Afanasjeva, Kristiāns Kivlenieks.
Volejbola nodaļas meiteņu komandas piedalījās Latvijas jaunatnes čempionātā U12,U-15 un U-16 grupā, Latvijas Volejbola federācijas Kausa izcīņā U-12, U-15, U-16 grupā,
LČ pludmales volejbolā (PV) U-13, U-15, U-17,U-19 grupā, LJO PV-2.komandas un Vasaras
spēlēs volejbolā U-11, U-13, U-15 grupā. Latvijas izlases dalībniece U-15 gr. meitenēmZaiga Kalvāne.
Vieglatlētikas nodaļas audzēkņi piedalījās Eiropas čempionātā krosā, LČ U-20, U-18,
U-16, U-14 grupās, Baltijas Valstu sacensībās, Starptautiskās sacensībās vieglatlētikā.
Latvijas čempionātos dažādās vecuma grupās 34 medaļas (10 - zelta, 11 - sudraba, 13 bronzas), LJO 6 godalgotas vietas (1.vieta - 3, 2.vieta - 1 un 6.vieta - 2), Baltijas Valstu
čempionātos (1.vieta - 2, 2.vieta - 1, 4.vieta - 1). Latvijas izlases dalībnieki 7 audzēkņi: U-20
grupā- Edgars Pastors, Ksenija Zabalujeva, U-18 grupā - Raivo Liniņš, Dāvis Salcevičs, Una
Kraupša, U-16 grupā - Elīna Aizpurviete un Elīna Ūsāne.
Skolu sports - tika organizētas Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas skolu
sacensības 4-ās vecuma grupās futbolā, telpu futbolā, florbolā, galda tenisā, pavasara krosā.
Latgales reģionālās skolu sacensības novadītas florbolā, basketbolā. Valsts līmenī – Latvijas
skolu sporta federācijas (LSSF) finālsacensības rudens stafešu krosā un pavasara
vieglatlētikas krosā.
Visa gada garumā tika veikts mācību, ārpusstundu un metodiskais darbs, organizētas
Valsts mēroga, Latgales un novada sacensības volejbolā (posmi), BMZ riteņbraukšanā, galda
tenisā, basketbolā (posmi), vieglatlētikā, futbolā; semināri - pedagogu profesionālās
tālākizglītības pilnveidei, mērķtiecīgi organizēts skolas atbalsta komandas darbs, pilnveidotas
sadarbības, kā arī izglītojošā darba formas ar skolēnu vecākiem, sadarbība ar citiem
novadiem, iesaistīt bērnus sporta skolā. Sporta skolas audzēkņi piedalījās Eiropas projektā
SHE RUN, Francijā. Preiļos tika organizētā Eiropas skolu sporta diena.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Preiļu Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas
mākslā un mūzikā.
20. tabula. Izglītojamo skaits pa apakšprogrammām uz 01.01.2019.
Izglītības
Apakšprogrammas Programmas Audzēkņu skaits
programmas
nosaukums
kods
apakšprogrammā uz
nosaukums
01.10.2019.
Taustiņinstrumentu Klavierspēle
spēle
Akordeona spēle
Stīgu instrumentu
spēle
Pūšminstrumentu
spēle

Vijoles spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trombona spēle

20V 212
011
20V 212
011
20V 212
021
20V 212
031
20V 212
031
20V 212
031
20V 212
031

54
25
19
8
8
13
2
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Trompetes spēle
Tubas spēle
Eifonija spēle
Vokālā mūzika

Kora klase

Kopā mūzikas nodaļā
Vizuāli plastiskā
Vizuāli plastiskā
māksla
māksla

20V 212
031
20V 212
031
20V 212
031
20V 212
061

5
1
7
17
159

20V 211
001

Kopā visās programmās

81
240

Pedagoģisko likmju skaits – 18,3
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 6,6
Skolas darbību nodrošina finansējums, kas sastāv no valsts budžeta mērķdotācijas
(194 109 eiro) un pašvaldības budžeta, tai skaitā vecāku līdzfinansējuma (161 925 eiro).
Skola strādā, lai piesaistītu papildus finanšu līdzekļus no ES fondiem, individuālajiem
ziedotājiem u.c. avotiem. 2019. gadā tika piesaistīti:
• Projekts VKKF Latgales kultūras programmas 2019 ietvaros Izcilā Latvijas
komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos - 3060 eiro;
• Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākumā Darbību
īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju, sadarbībā ar Preiļu novada mūzikas attīstības
biedrību Kamille projekts Tautas tērpu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu korim – 2834.58 eiro.
2019. gadā pilnībā veikta pāreja izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla no
piecgadīga uz septiņgadīgu apmācību ciklu. Tika izstrādātas un apstiprinātas jaunas
programmas, atbilstoši plānā paredzētajam stundu skaitam.
Šajā gadā skolā izveidota datorklase un pilnveidota veidošanas klase. Taču skolas
mūzikas nodaļas remonta pieteiktais projekts tika realizēts tikai daļēji, līdz ar ko telpu
remonts paliek visakūtākais jautājums Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanā.
Otro gadu skolā sekmīgi darbojas trīs interešu izglītības programmas – 5.-9. klašu
koris (diriģente D. Koļesņičenko), Zēnu vokālais ansamblis (vadītāja Z. Barševska), un
Modes studija (vadītāja I. Abdulajeva).
15. februārī Malnavas koledžas filiāles “Višķi” zālē notika Latgales un Vidzemes
reģionu mūzikas un mākslas skolu audzēkņu Netradicionālās modes skate – konkurss
“PRIEKŠMETS. MANTA. LIETA.”, kurš tika rīkots jau piekto reizi, un godam sevi šajā
konkursā parādīja Modes studija – jaunākajā grupā ieguva trešo vietu par tērpu kolekciju
“Tādas lietas”.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola ir inicējusi un rīko divus Latvijas mēroga
pasākumus, kuri jau uzskatāmi par tradicionāliem un notiek katru gadu:
• Otrais Jāzepa Pīgožņa konkurss jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā, kurš tiek
rīkots sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Sv.
Pētera baznīcas pārvaldi un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju. 2019. gada
15. septembrī notika jau otrā šāda konkursa balvas pasniegšanas ceremonija (skat.
www.preiļumms.edu.lv mājaslapā sadaļā “Galerija”);
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•

Komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos, pasākumu kopums, kurā tiek uzkopta J.
Ivanova piemiņas vieta Babru sādžā, realizēts Jaundarbu konkurss mūzikā un mākslā,
kā arī atskaņota J. Ivanova mūzika koncertā ar mērķi pievērst audzēkņu, jauniešu
uzmanību Jāņa Ivanova daiļradei, iepazīt to, censties izprast to un kas zina, varbūt
iemīlēt to! (skat. www.preiļumms.edu.lv mājaslapā sadaļā “Galerija”).
2019. gadā realizēti interaktīvi pasākumi ar Rīgas saksofonu kvartetu, Staņislava
Broka Daugavpils mūzikas vidusskolu, Starptautisko mūzikas centru Jaunie talanti XXXVIII
festivāla Mūzika bez robežām ietvaros, Starptautiskais Latvijas-Ukrainas bērnu radošo darbu
konkurss Preiļos un Ņižinā, XII starptautiskais bērnu jaunrades konkurss Igaunijā Mākslas –
spēle vai jaunrade 2019.
Profesionālās ievirzes izglītības iestādēm nav valsts noteiktu pārbaudes darbu, taču ir
Valsts noteiktie konkursi katru gadu citai specialitātei, šajā gadā pūšaminstrumentu spēle un
vizuāli-plastiskā māksla.
Skolā liela uzmanība tiek vērsta uz audzēkņu radošo un māksliniecisko spēju attīstību.
Talantīgākajiem audzēkņiem tika piedāvāts plašs koncertuzstāšanās spektrs Preiļu novada un
arī Latgales reģiona ietvaros. Par skolas audzēkņu spējām liecina sasniegumi dažādos
starptautiskos, valsts un reģiona mēroga konkursos.
Ne mazāk svarīga loma skolā ir kolektīvās muzicēšanas prasmju veidošanai un
kolektīvu: stīgu instrumentu ansamblis, akordeonistu ansamblis, vokālais ansamblis, koris un
pūtēju orķestris darbības nodrošināšanai. Audzēkņi šeit ne tikai pilnveido muzicēšanas
prasmes, bet arī iesaistās Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, tālākā attīstīšanā
un tradīciju pārmantošanā, gūstot atzīstamus rezultātus valsts mērogā.
Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris 2019. gada 3.–6. maijā piedalījās “IV
Starptautiskajā pūšaminstrumentu orķestru un mažorešu festivālā Royal Lion”, augusta vidū,
nu jau tradicionālajā nometnē Wersalinka 2019 un uzstājās ar koncertiem Polijā, Igaunijā un
Latvijā.
Ar 2018./2019. mācību gada sasniegumiem reģionālajos, valsts un starptautiskajos
konkursos var iepazīties izglītības iestādes tīmekļa vietnē: https://preilumms.edu.lv/wpcontent/uploads/2018._2019.-m%C4%81c%C4%ABbu-gads.pdf.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Interešu izglītība – bērnu un jauniešu individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Tā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav
nepieciešams noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.
Darbības mērķis:
Veicināt bērnu un jauniešu zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai
motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.
Personāls: Nodarbināto skaits Centrā 2019. gadā bija 30 darbinieki, no kuriem 26 pedagogi
un 4 tehniskie darbinieki. Pedagoģisko likmju skaits – 9. Saimnieciskā personāla likmju skaits
– 3,35.
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai – 77665,87 eiro. Valsts mērķdotācija
pedagogierm – 76219,90 eiro.
Interešu izglītības programmu īstenošana:
Audzēkņu skaits (15.10.2019.) – 559, t.sk.:
• Kultūrizglītības programmās – 419
• Tehniskās jaunrades programmās – 60
• Citās izglītojošās programmās - 80
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Īstenoto interešu izglītības programmu skaits – 28 (39 grupas), t.sk. joma:
• Kultūrizglītība. Dejas. - 3 (3 grupas)
• Kultūrizglītība. Mūzika. – 9 (12 grupas)
• Kultūrizglītība. Folklora – 1 (1 grupa)
• Kultūrizglītība. Teātris. – 1 (1 grupa)
• Kultūrizglītība. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla. – 6 (11 grupas)
• Tehniskā jaunrade. Konstruēšana un tehniskā modelēšana – 4 (6 grupas)
• Citas interešu izglītības programmas – 4 (6 grupas)
Centra audzēkņi regulāri piedalās dažādos konkursos, skatēs un gūst panākumus, t.sk. arī
godalgotas vietas. Sasniegumi interešu izglītības un audzināšanas darba valsts nozīmes
konkursos (skatēs) 2019.gadā:
• 1.pakāpes diploms Skolēnu skatuves runas konkursā valstī,
• 1.pakāpes diploms vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2019” 2.kārtā,
• Divi otrās pakāpes diplomi X Latvijas jauno izpildītāju konkursā,
• Divas Atzinības 47.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2019" (darbi
izvirzīti konkursam “Lidice 2019” Čehijas Republikā),
• Viens laureāta diploms 47.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2019"
Čehijas posmā,
• 2.vieta Noras Bumbieres fonda rīkotajā konkursā “Latvijas jaunie vokālisti 2019”,
• Divas 1.vietas, divas 2.vietas stendu modeļu konkursā “Papīra pasaule”,
• Trīs laureāta diplomi XI Lietuvas stendu modeļu konkursā Viļņā (Lietuvā),
• Divi 2.pakāpes diplomi Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo un
instrumentālo ansambļu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” kategorijā –
popgrupas.
Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumu īstenošana:
Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam 2.3. rīcības virziena “Ārpus
formālās izglītības iespēju un pieejamības bērniem un jauniešiem paplašināšana” 2.3.1.
uzdevumu: Motivēt bērnus un jauniešus līdzdalībai neformālās, t.sk., interešu izglītības
pasākumos, Centrs rīko valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, interešu izglītībā un
tehniskajā jaunradē. 2019. gadā notika 12 šādi pasākumi. Izglītojamo līdzdalība šajos
pasākumos ir viņu darbības interešu izglītībā kvantitatīvais un kvalitatīvais rādītājs, jo viņu
sniegums tiek vērtēts un vienlaikus pedagogiem sniegtas metodiskās rekomendācijas un
ieteikumi izglītības procesa pilnveidei.
Mūzikas joma:
• Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019” 1.kārta
• Mazo vokālistu konkurss “Cālis 2019”
• Latvijas izglītības iestāžu koru (5.-9.klašu, 5.-12.klašu, meiteņu un jauktie)
konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Dejas joma:
• Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas deju
kolektīvu koncerts - skate
• Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves SKATE, gatavojoties XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam. Piedalās Preiļu, Aglonas,
Vārkavas un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi (ar Rīgas
žūriju)
• Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncerts
“MĒS LATVIJAI”, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku tautas deju kolektīvu lielkoncertam “Saule vija zelta jostu”
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Teātra joma:
• Skolēnu Skatuves runas konkursa 1.kārta
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas joma:
• 47.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “Lidice 2019’
Folklora:
• Tautasdziesmu dziedāšanas sacensību “Lakstīgala” 1.kārta
Sporta interešu izglītības joma:
• Jāņa Pauniņa 20.piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē.
Audzināšanas darba joma:
• Interešu izglītības un audzināšanas darba jomu konkursu, skašu uzvarētāju un
laureātu APBALVOŠANAS pasākums
• Izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu līderu tikšanās “2-ais BURZIŅŠ”
Informatīvi izglītojoši, repertuāra apguves un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides semināri, kursi:
Lai sniegtu informatīvu un metodisku atbalstu Preiļu novada interešu izglītības jomu
pedagogiem, tika organizēti informatīvi izglītojoši, kā arī repertuāra apguves un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides semināri un kursi:
• repertuāra apguves semināri tautas deju kolektīvu vadītājiem – 4
• informatīvi izglītojoši semināri izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas
darbā, ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem – 5
Cita informācija:
• Īstenojam The Duke of Edinburgh’s International Award programmu (līdz 2021.gada
14.maijam);
• Dalība British Council projectā “Darbīgās kopienas”;
• Dalība Erasmus+ projektā Rumānijā (maijs, 2019);
• Dalība starptautiskajā simpozijā “Interešu izglītība 21.gadsimtā. Radošums-PersonībaKarjera” (02.04.2020. Rīga);
• Centrs (direktores personā) - Interešu izglītības ekspertu komisijas (IZM) locekle;
• Centrs (direktores personā) – Latvijas simtgades programmas projekta “Latvijas
Skolas soma” Preiļu novada pašvaldības koordinators;
• Centrs (direktores personā) – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Preiļu novada pašvaldības koordinators.

5.3. Preiļu novada jauniešu centrs “Četri” 2019. gadā
Jaunatnes politiku un darbu ar jauniešiem Preiļu novadā veic Preiļu novada
Jauniešu centrs “ČETRI”. Centra «ČETRI» mērķis - atbalstīt un veicināt Preiļu
novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, kā arī
veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tiešā mērķauditorija
– jaunieši vecumā 13 – 25 gadi.
Centra vadītāja – Santa Ancāne-Novikova - 1 slodze
Jaunatnes lietu speciāliste – Sintija Ančeva – 1 slodze
Centrs apmeklētājiem atvērts:
Pirmdienās plkst. 13:00–17:00;
Otrdienās plkst. 13:00–17:30;
Trešdienās plkst. 13:00–19:00;
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Ceturtdienās, piektdienās plkst. 13:00–20:00
Sestdienās – pēc jauniešu pieteikuma/dežūrām (parasti plkst. 15:00-19:00)
Pirmdienu un trešdienu vakaros plkst. 19:00–22:00 – notiek sporta (BodyFit) nodarbības.
Otrdienu vakaros plkst. 18:00–20:00 – vingrošanas mākslas CIGUN nodarbības.
Sestdienās plkst. 19:00-21:00 Sarīkojumu deju nodarbības
2019. gadā notikuši vairāk kā 65 pasākumi, nozīmīgākie no tiem: novusa turnīri; Stand
Up izrādes, Improvizācijas teātra izrāde; Vasaras sezonas atklāšana Preiļu pludmalē; Galda
futbola mini turnīri; Fliiper turnīri; Volejbola turnīri Preiļu pludmalē; Radošās meistarklases
(bungu aplis, adventes vainagu veidošana, lieldienu radošās darbnīcas, kroņu darbnīca, ziepju
meistarklases, meistarklases bērniem kopā ar Labo Raganiņu, dekorāciju veidošanas, u.c.);
Foto orientēšanās un deju meistarklases; 3 dienu nometnes apmācības militārajā stilā
“Draudzība abos virzienos”; 4 mēnešu (8) aktivitātes Pelēčos “Līdzās Tev”; Pasākums “Kafija
ar politiķiem”; Kino vakari; Ik mēneša diskotēkas (ar populāriem DJ, mēneša pēdējās
piektdienas); Pieredzes apmaiņas braucieni; Diskusijas (par jauniešu problēmjautājumiem,
karjera - dzīves ceļš, No sapņa līdz lielākajām festivālu skatuvēm); Semināri un lekcijas
(Uztura speciālista lekcija, grafoloģijas lekcija, “Uzdrīksties iesaistīties”); Jauniešu gada balva
2019; Ēnu diena 2019; Valentīndienas balle (ar Marchello – konkursi); Radošo sadraudzību
spēļu vakars; Erasmus + labās prakses piemēru diena; Karaoke vakars; Pasaules veselības
diena; Preiļu novada Jauniešu diena 2019; Vakars pie galdiņiem, balle.
21. tabula. Jauniešu skaits 2019. gadā Preiļu novadā (13–25 gadi)

Gads
2013
Skaits
1792
% no
16 %
visiem
iedzīvotāji
em

2014
1790
16 %

2015
1505
14,2 %

2016
1324
12,5 %

2017
1287
12,71%

2018
1250
12,23 %

2019
1246
19,2 %

22. tabula. Pasākumu un aktivitāšu skaits jauniešiem Preiļu novadā

Gads
Pasākumu un
aktivitāšu skaits

2013
25

2014
40

2015
38

2016
64

2017
63

2018
60

2019
70

23. tabula. Apmeklējumu skaits telpās Kārsavas ielā 4

Gads
Apmeklētāju skaits
JC4 telpās Kārsavas ielā 4

2016
2241

2017
4556

2018
5292

2019
5354

Vasaras NVA nodarbinātība – iesaistīti 2 jaunieši (katrs pa vienu mēnesi).
Brīvprātīgais darbs – iesaistīti 64 jaunieši.
Kopējais pašvaldības finansējums 2019. gadā darba ar jaunatni īstenošanai (speciālistu
atalgojums, infrastruktūras uzturēšana, pasākumu īstenošana, u.tml.) - 31 979 eiro. Projektu
konkursos Jauniešu centra darbinieku piesaistītais finansējums darbam ar jaunatni 2019. gadā
– 44 413,04 eiro (Proti un Dari 25 043,04 eiro, Pumpurs 4600x3 eiro, Valsts projekts 5570
eiro).
Pārmaiņas jaunatnes jomā, kuras notikušas 2019. gada laikā Preiļu novadā:
• 2 slodzes – veic darbu ar jaunatni novadā,
• Par 4 % pieaudzis apmeklētāju skaits @JC4 telpās, Kārsavas 4, Preiļos,
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• Veiksmīga sadarbība ar Kultūras centru (jauniešu izklaides un atpūtas pasākumi, koncerti,
nakts balles),
• Projekts “Līdzās Tev!”- 5570 eiro,
• Sekmīgi turpinās projekts “PROTI un DARI!” (19 NEET jaunieši pabeiguši 4 mēnešu
individuālās programmas),
• Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss PUMPURS.LV – 3x 4600 eiro,
• Projekts “Draudzība abos virzienos” – 4600 eiro,
• Projekts “Esi daudzpusīgs!” – 3270 eiro,
• Sistemātiski veidots mobilais darbs ar jaunatni.
Preiļu novada prioritātes darbam ar jaunatni 2020. gadā:
• Jauniešu līdzdalības attīstība (Jauniešu Dome, Jaunatnes Konsultatīvā padome),
• Ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošana un attīstība novadā (pārskatīt un papildināt
jaunatnes darba plānošanas dokumentu),
• Sadarbības veicināšana un veidošana ar blakus esošajiem novadiem,
• Digitālais darbs ar jaunatni.

5.4. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā
PREIĻU NOVADA KULTŪRAS CENTRS
Preiļu novada kultūras centrs 2019. gadā apvieno 5 struktūrvienības: Preiļu kultūras
namu, Aizkalnes tautas namu, Saunas tautas namu, Pelēču kultūras namu, Ārdavas saieta
namu.
Kultūras centra štati gada sākumā: 39 darbinieki (uz 02.01.2019.).
Kultūras centra štati gada beigās: 38 darbinieks (uz 31.12.2019.).
24. tabula. Preiļu novada kultūras centra finansējums 2019. gadā

Ienākumi kopā (EUR): 390196
Ienākumu veidi
Valsts budžets
Pašvaldību budžets
Ieejas maksa
Citi maksas pakalpojumi
Izdevumi kopā (EUR): 390196
Kārtējie izdevumi kopā (EUR): 388704
KC Kārtējo izdevumu veidi
Bruto darba samaksa
Darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas
Komunālie maksājumi
Pārējie kārtējie izdevumi

Summa (EUR)
6511
358174
24284
1227

Summa (EUR)
171691
49374
29514
138125

Kapitālie izdevumi (EUR): 1492
Gada laikā Preiļu KN noorganizēti 259 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 59948
No tiem:
20 - Valsts tradicionālie un pilsētas svētki (7510 apmeklētāji),
51 - Izglītojošas norises un semināri (2310 apmeklētāji),
28 - Profesionālo un vietējo kolektīvu koncerti (11220 apmeklētāji),
12 - Teātra izrādes (1740 apmeklētāji),
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61 - Izklaides sarīkojumi (14625 apmeklētāji),
11- Kinoizrādes (1910 apmeklētāji).
2019. gadā Preiļu kultūras namā darbojās 14 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar
kopējo dalībnieku skaitu 292. No tiem: 5 deju kolektīvi, 4 vokālie ansambļi, 2 folkloras
kopas, amatierteātra kolektīvs, skolotāju koris ,,Latgale” un jauniešu pūtēju orķestris.
Viskuplāk apmeklētie pasākumi:
Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonija ,,Asmu Latgalīts”, Preiļu novada senioru
atpūtas sarīkojumi, Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku gada balle, sadraudzības
koncerts ,,Kora dziesmas draugu lokā”, eksotisko deju festivāls, 24.Starptautiskā Baltijas
baleta festivāla koncerts - Portugāles deju kompānijas ,,Vortice” viesizrāde ,,Drakula”,
Pyrmo Latgolys kongresa godadīna, Lieldienu bums, mūzikas grupas ,,Baritoni” koncerts,
prāta spēles Latvijas kauss, bēbīšu ,,Pieneņpūku” svētki, Baltā galdauta svētki-tikšanās ar
režisoru un kinooperatoru Aleksandru Demčenko, bērnības svētki, vasaras sezonas atklāšanas
sarīkojums Preiļu estrādē ,,dancot vedu sav māsiņu, vedu dižu, vedu mazu..”, Preiļu
amatierteātra izrāde ,,Visi radi kopā”, ilggadējais festivāls ,,Latgales šlāgermūzikas parāde
2019”, Preiļu pilsētas svētki un 5. Starptautiskais Autorleļļu festivāls, tēvu dienas sarīkojums,
Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncerts ,,Es šonakt sēdēšu uz jumta”, mūzikas grupas
,,Baltie lāči” koncerts ,,Pamet skumjas, pamet nievas”, Latvijas dzimšanas dienas sarīkojums,
rudens balle, Lāčplēša dienas sarīkojums, koncerts ,,Maigs ziemas pieskāriens”, Deju kopu
Gaida, Dancari, Talderi Ziemassvētku koncerti, Gada lielā balle ,,Cabaret nakts pieskāriens”,
Jaunā gada sagaidīšana un svētku salūts.
Jaunāko kinofilmu demonstrēšana: Jaungada taksometrs, Klases salidojums, Blakus, Oļegs,
Dvēseļu putenis, Lidija, Lote un pūķi un citas.
Gada laikā Pelēču KN noorganizēti 17 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 1360
No tiem:
3 - Teātra izrādes (180 apmeklētāji),
4 - Izklaides pasākumi (180 apmeklētāji),
3 - Valsts, tradicionālie un pagasta svētki (500 apmeklētāji),
4 - Profesionālo un vietējo kolektīvu koncerti (320 apmeklētāji),
4 - Kino izrādes un izglītojošas norises (180 apmeklētāji).
Interesantākie pasākumi: Pelēču pagasta svētki ,,Es piederu vasarai”, Ziemassvētku koncerts
,,Ziemassvētki rūķu zemē”, Teātra izrāde ,,Visi radi kopā”
Pelēču KN 2019. gadā darbojās 5 pašdarbības kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 32:
Deju grupa ,,Foršās”, deju grupa ,,Viss kārtībā”, deju studija ,,Bravo”, vokālais ansamblis
,,Iedvesma”, folkloras kopa ,,Pelēči”.
Gada laikā Aizkalnes TN noorganizēti 24 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 2307
No tiem:
3 - Teātra izrādes (350 apmeklētāji),
5 - Izklaides pasākumi (900 apmeklētāji),
2 -Valsts, tradicionālie un pagasta svētki (450 apmeklētāji),
5 - Izglītojošas norises (297 apmeklētāji),
2 - kino izrādes (70 apmeklētāji).
Interesantākie pasākumi: Ansambļu sadziedāšanās pasākums, Erudīcijas spēle ,,Es mīlu tevi,
Latvija”, Spēle ,,Dziesmu duelis”.
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Aizkalnes TN 2019. gadā darbojās 2 pašdarbības kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu
14: Aizkalnes sieviešu vokālais ansamblis, Aizkalnes sieviešu vokālais ansamblis ,,Visiem
dzīves gadījumiem”.
Gada laikā Saunas TN noorganizēti 20 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 1299
No tiem:
4 - profesionālo kolektīvu koncerti (243 apmeklētāji),
2 - teātra izrāde (140 apmeklētāji),
4 - izklaides sarīkojumi (312 apmeklētāji),
8 - Valsts tradicionālie un pilsētas svētki (587 apmeklētāji),
2 - izglītojošas norises un semināri (27 apmeklētāji).
Interesantākie pasākumi: Saunas pagasta svētki ,,Satikšanās prieks”, Senioru pēcpusdiena
,,Cepuri galvā un ciemos pie Sudrabsapņiem”, ,,Sakoptākā sēta 2019” 40. pasākums.
Saunas TN 2019. gadā darbojās 3 pašdarbības kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu
36: Folkloras kopa ,,Naktineica”, folkloras kopa ,,Golūda”, radošais pulciņš ,,Punāks”.

14. attēls. Lāčplēša dienai veltīts sarīkojums Preiļos 2019. gadā (foto: Gunārs Vilcāns)

PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Preiļu Galvenā bibliotēka (Preiļu GB) ir pašvaldības iestāde ar 6 struktūrvienībām
(Aizkalnes, Līču, Saunas, Saunas pagasta Smelteru, Pelēču, Pelēču pagasta Ārdavas
bibliotēkas).
Preiļu reģiona bibliotēku tīklu veido četru novadu 24 bibliotēkas. Pamatojoties uz
2015.gadā noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp pašvaldībām par reģiona funkciju veikšanu
pašvaldību publiskajās bibliotēkās, Preiļu GB metodisko un konsultatīvo darbu aizvadītajā
gadā veica Riebiņu, Aglonas, Vārkavas un Preiļu novadā.
25. tabula. Galvenie statistikas rādītāji

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni

2912
984
54 127
18 569

2845
1246
50 802
17 704

2763
964
48 488
16 750
70

Virtuālais apmeklējums
(bez sociālajiem tīkliem)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērni
Lietotāji % no iedzīvotāju skaita
apkalpes zonā
t. sk. bērni līdz 18.g.
Krājums
Uzziņas

19 061

16 326

14 228

75 727
43 494
32 189
14 993
43

73 473
38 971
33 378
14 725
42

71 303
38 239
31 841
10 909
42

1082
66536
7231

1073
64519
7269

Darbinieku likmju skaits - 20 (t.sk. 15 bibliotekārie darbinieki).
26. tabula. Finansiālais nodrošinājums

KOPĀ (EUR):
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2017

2018

2019

237 358
229 196
8162
1228
0
400
6534

288 672
237 590
51 082
1132
0
2035
47 915

296 097
249 578
46 519
1381
50
1960
43 128

Preiļu GB darba prioritātes
Ģimenes digitālo aktivitāšu centra izveide un aktīva darbība, īstenojot uz ģimeni
orientētas bibliotēkas koncepciju realitātē;
Oriģinālliteratūras un lasītprasmes popularizējošu pasākumu rīkošana pilsētas, novada
un reģiona mērogā;
Konsultatīvas un metodiskas palīdzības sniegšana Aglonas, Preiļu, Riebiņu un
Vārkavas novada bibliotēkām;
Konsekvents darbs krājuma sakārtošanā;
Nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana Preiļos rīkotā IV Latgales stāstnieku
festivāla UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros.
Dažādu mērķgrupu piesaiste aktīvai darbībai PGB.
novadpētniecības digitālo kolekciju veidošana un pilnveidošana;
esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu bibliotēkas pakalpojumu piedāvāšana
iedzīvotājiem;
dalība vietējos un starpvalstu projektos;
lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;
kultūras un izklaides pasākumu organizēšana;
bibliotekāro darbinieku profesionālās pilnveidošanas veicināšana;
bibliotēkas materiāli tehniskā stāvokļa uzlabošana.
Jauni pakalpojumi
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam
projekta Nr. LLI-089 „Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves
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•
•

kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē“ (NetworkDigiHubs) īstenošanas rezultātā bibliotēkā izveidots ģimenes digitālo aktivitāšu centrs,
kurā ne tikai ģimenēm, bet gan visiem interesentiem ir iespēja izglītoties un saturīgi
pavadīt brīvo laiku modernās, ar jaunām tehnoloģijām aprīkotās telpās. Ģimenes
digitālo aktivitāšu centrs ietver sevī:
▪ jaunus datorus un LEGO Mindstorms konstruktorus robotikas nodarbībām;
▪ virtuālās realitātes aprīkojumu virtuālai ekskursijai maršrutā Preiļi–Daugavpils–
Utena–Zarasi;
▪ kustību atpazīšanas iekārtu kinētiskai viktorīnai par Latgali un Aukštaitiju;
▪ 3D pildspalvas nelielu trīsdimensiju objektu veidošanai;
▪ interaktīvu ceļojumu ar velosipēdu “Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un
Dienvidlatviju?”;
▪ stūrīti bērnu aktīvai darbībai;
▪ mūsdienīgu mācību un profesionālās pilnveides telpu ar visu nepieciešamo IT
aprīkojumu (interaktīvo ekrānu, projektoru un nolaižamu ekrānu, A3 krāsaino
printeri, 12 jauniem portatīvajiem datoriem).
Labiekārtots pusaudžu un jauniešu atpūtas stūrītis BLN.
Pirmsskolas bērnu vecuma zona pielāgota ģimenes atpūtai.

Nozīmīgi/jauni projekti
• 2019. gada 30. aprīlī noslēdzās Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam projekts Nr. LLI-089 „Ģimenes digitālo aktivitāšu
centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un
Dienvidlatgalē“ (Network-DigiHubs).
• VKKF atbalstīts projekts „IV Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti””.
• VKKF atbalstīts projekts „Pastāsti man visu to, kas ir Tavā sirsniņā!” — tikšanās ar
bērnu autoriem.
• VKKF atbalstīts projekts „Sarunu cikls: Rakstītājs – lasītājs – bibliotēka” — tikšanās
autoriem pieaugušajiem.
• Ar Rēzeknes novada pašvaldības projekta “”Europe Direct” informācijas centrs
Austrumlatgalē 2018–2020” atbalstu izdota literāro darbu brošūra “PREIĻI UN ES.
15 gadi Eiropas Savienībā” un sarīkoti 6 izglītojošie tematiskie pasākumi
iedzīvotājiem un bibliotēku darbiniekiem.
Nozīmīgākie notikumi, sasniegumi
• Veiksmīga dalība projektos (VKKF, ERAF, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
tīklā “Stāstu bibliotēkas”);
• Veiksmīga lasīšanas veicināšanas pasākumu norise („Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”, „Grāmatu starts”, „Krauklis iesaka izlasīt”; “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”;
“Jaunie literāti”);
• Tikšanos ar Vitoldu Mašnovski, Marinu Veģeri, Nikolaju Kovaļovu, Akvelīnu
Līvmani, Zani Zustu, Oskaru Orlovu (Raibīs), Ivetu Rēdlihu, Ievu Trimalnieci, Sanitu
Ievu Sparāni, u.c organizēšana;
• UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” pasākumu “Ar smaidu par kolhozu laikiem”
un “To nevar un nedrīkst aizmirst” organizēšana;
• Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konferences “Bibliotēka – vieta, kur gribas
atgriezties” organizēšana;
• Literāro darbu krājuma “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā” izdošana;
• Nacionālās Skaļās Lasīšanas reģionālo sacensību organizēšana;
• IV Latgales stāstnieku festivāla “Omotu stousti” organizēšana;
• Kultūras, izglītojošo pasākumu organizēšana (Muzeju nakts, Grāmatu svētki, Dzejas
dienas, u.c.);
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•
•
•

Izstāžu organizēšana un rīkošana;
Telpu remonts un labiekārtošana Ģimenes digitālo aktivitāšu centram.
Ģimenes digitālo aktivitāšu centra atklāšana u.c.

PREIĻU VĒSTURES UN LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJS
Apmeklētāju skaits 2019. gadā:
• Kopējais - 19576
t.sk. individuāli - 10177
grupās - 8025
t.sk. ārzemnieki - 234
Krājums: kopējais vienību skaits - 20719
t.sk. pamatkrājumā - 16535
jaunieguvumi - 320
t. sk. pamatkrājumā - 201
Nacionālajā Muzeju kopkatalogā ievadīto vienību skaits - 6998
Ekspozīciju un izstāžu darbs:
Muzeja piedāvāto pamatekspozīciju skaits - 6
Gada laikā organizēto izstāžu skaits - 9
Tai skaitā no muzeja krājuma - 6
Pasākumu skaits – 13
Izglītojošo programmu skaits – 14
Sagatavoti un publicēti 14 raksti par muzeja darba tēmām
Organizēts viens profesionālo mākslinieku plenērs
Muzeja darbinieku skaits - 8
Pašvaldības budžeta piešķīrums - 110405 eiro, no VKKF piesaistītie līdzekļi - 4875 eiro, citi
piešķīrumi - 400 eiro, ziedojumi - 1000 eiro.

15. attēls. Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija Preiļos 2019. gadā
(foto: Gunārs Vilcāns)
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5.5. Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darbība
2019. gadā
Atskatoties uz 2019. gadu, secinām, ka tūristu skaits Preiļu novadā pieaudzis, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, par 16%. Apmeklētāju skaita pieaugums bijis gan muzejos un
ekspozīcijās (pat līdz 19%), kultūrvēsturiskajos objektos (par 36%), apskates saimniecībās
(par 18%). Pagājušajā gadā visvairāk pieaudzis aktīvā tūrisma pieprasījums – par 37%, lai gan
šajā jomā ir vēl brīva niša. Dabas tūrisms, aktīva atpūta – pēc tā interese ar katru gadu
palielinās ne tikai jauniešu vidū. Tā nav tikai modes lieta, bet vēlme pēc atpūtas no
modernajām ierīcēm, vēlme saplūst ar dabu, izbaudīt adrenalīnu vai vienkārši atpūsties un
baudīt mieru. Kā liecina LIAA Tūrisma departamenta 2018. gadā veiktā aptauja Latvijas
lielākajās pilsētās, visvairāk tūristi izvēlas apmeklēt dabas teritorijas (jeb 69% gadījumu), tad
seko Latvijas pilsētu zināmākie objekti (48%) un kultūrvēsturiskie objekti (43%.) u.c.
Neliels samazinājums vērojams naktsmītņu sektorā, bet tas visticamāk skaidrojams ar
apjomīgo ceļu būvdarbu beigām Preiļu apkārtnē, kā rezultātā 2018. gadā naktsmītnēs bija
palielinājies nakšņotāju – ceļa strādnieku skaits.
TIC apmeklējuma skaits 2019. gadā nedaudz palielinājies, toties par 22% pieauguši
ieņēmumi no TIC sniegtajiem un domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem. Lielāko
daļu jeb 90% no iekasētajiem ieņēmumiem sastāda maksa par ekskursijām pa pilsētu
dziedošās gides vadībā. Tas nozīmē, ka tūristi, atbraucot uz pilsētu, izvēlas ne tikai paši to
apskatīt, bet arvien vairāk ir gatavi maksāt par gida pakalpojumiem un izzināt pilsētu
pamatīgāk. Pārējie pakalpojumi ir maksa par dažādu transporta biļešu rezervēšanu,
reģistrēšanu vai printēšanu, citi biroja pakalpojumi, suvenīru tirdzniecība. TIC suvenīru klāsts
ir neliels ar mērķi neradīt konkurenci vietējiem uzņēmējiem. Tādu ir diezgan daudz gan TIC
tuvumā, gan tālāk pilsētā un novadā. TIC suvenīru plauktā, galvenokārt, ir keramikas
izstrādājumu un citu amatnieku darbu paraugi, bet pārdošanā dažāda veida magnēti ar pilsētas
vai novada skatiem.
Patīkami saņemt gan tūristu, gan tūrisma jomas kolēģu atsauksmes, ka Preiļos ir iespēja
pavadīt visu dienu un vēl vairāk, jo ir daudz interesantu tūrisma piedāvājumu.
Jāatzīst, daudzi uzņēmēji tūrisma statistiku sniedz nelabprāt, nesaprotot, ka šī
informācija tikai apkopotā veidā tālāk tiek nosūtīta kopīgas Latgales reģiona tūrisma
statistikas apkopošanai. Iegūtā apkopotā informācija ir par pamatu arī dažādu ar tūrisma
uzņēmējdarbības vidi uzlabojošu projektu īstenošanai.
2019. gads iezīmējās ar jauna, inovatīva un mūsdienīgi domājoša tūrisma uzņēmuma
atklāšanu, kas veicināja interesi ne vien par pašu uzņēmumu, bet par pilsētu un novadu
kopumā. Moto & Metal NESTER CUSTOM mākslas galerija tika atvērta maija sākumā, bet
viņu darbs pie galerijas izveidošanas un popularizēšanas aizsākās jau vairākus gadus iepriekš.
2019.gada sākumā šis, toreiz vēl neatklātais uzņēmums, sevi veiksmīgi pieteica un
iepazīstināja starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2019”, līdz atvēršanas laikam
mērķtiecīgi strādāja gan interneta vidē, gan ar savas jomas pārzinātājiem. Galerijas autori,
būdami atvērti visam jaunajam un radošajam, iekaroja tūrisma industrijas interesi jau pirms
atklāšanas, tādēļ nepārsteidza fakts, ka visas plānotās tūrisma žurnālistu un tūroperatoru
vizītes pa Viduslatgali tika iepazīstinātas ar šo objektu klātienē. Pozitīvi vērtējama šī objekta
sadarbība arī ar TIC – vienmēr atsaucīgi, apmeklē Latvijas mēroga tūrisma jomas pasākumus
un izmanto iespēju apgūt ko jaunu par tūrisma tendencēm Latvijā un pasaulē. Šī tūrisma
uzņēmums darbības pieeju var likt kā piemēru ne vien citiem Preiļu novada tūrisma
uzņēmējiem, bet pat plašākā mērogā. Jāteic, ar katra jauna uzņēmuma atklāšanu sasparojas jau
esošie – tiek uzlabots esošais piedāvājums un tā kvalitāte, vairāk piestrādāts pie mārketinga
aktivitātēm, tādēļ droši var apgalvot, ka ieguvēji ir ne vien jaunais objekts, kam primāri tiek
pievērsta tūristu uzmanība, bet arī citi novada objekti.
2019. gada sākumā TIC nosvinēja savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju. Esam viens no
vecākajiem TICiem ne vien Latgalē, bet Latvijā. Šo gadu laikā TIC darbības formāts mainījies
līdz ar tehnoloģiju attīstību, un šobrīd mūsdienīgs TIC ir kā digitālā mārketinga instruments.
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Neapšaubāmi, vēl arvien izdodam arī drukātos iespiedmateriālus, bukletus, lai arī to loma
darbā ar tūristiem samazinājusies pa šiem 20 gadiem ļoti būtiski. Iespiedmateriāli ļoti noder
darbam starptautiskās tūrisma izstādēs, un mūsdienās vairāk kalpo kā palīgs internetvides
popularizēšanai, kur jābūt visai jaunākajai informācijai. Sekojot līdzi laikam, pirms vairākiem
gadiem TIC izveidojis lapu sociālajā tīklā Facebook (@preilutic) un pagājušā gada nogalē arī
Instagram (@visitpreili ).
27. tabula. Uzskaitīto tūristu skaits Preiļu novadā (uz 01.11.2019.)

Naktsmītnes
Amatnieku darbnīcas
Muzeji/ekspozīcijas
Kultūrvēsturiskie un
sakrālie objekti
Apskates saimniecības
Aktīvā atpūta
Dabas objekti
KOPĀ:

2017
5911
2236
50380
4732

2018
6468
2481
32356
4219

2019
5786
2548
38620
5801

7940
259
Nav uzskaites
71458

8138
346

9585
476

56574

65554

28. tabula. Pašvaldības un valsts iestāžu, kas sniedz tūrisma pakalpojumus, uzskaitīto
apmeklētāju dati (uz 01.11.2019.)

Tūrisma informācijas centrs
Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzejs
P.Čerņavska
keramikas
māja
Preiļu kapela
Raiņa muzejs „Jasmuiža”
Pakalpojumu centrs "Līči"
(naktsmītnes tūristiem)
Viesnīca “Preiļi”
Preiļu pils (ar atļaujām,
pasākumos)

2017

2018

2019

3329

2566

2738

6221

1156

3420

2149
4732
3659

2052
4219
2400

2245
5254
2700

241
0

1146
0

1373
85

Nav uzskaites

Nav uzskaites

347

Katra Latgales TIC darbība ir saistīta ar Latgales reģiona tūrisma asociāciju
“Ezerzeme”, kura pārstāv Latgales tūrisma intereses valsts mērogā. Līdz ar to ik katrs TIC ir
iesaistīts kopīgu aktivitāšu veikšanā. Preiļu novada TIC jau 4 gadus pēc kārtas sagatavo un
iesniedz maksājuma pieprasījumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā par starptautiskās
tūrisma izstādēs iztērēto starptautisko transporta izdevumu daļēju atmaksu. Tāpat būtisks ir
Preiļu novada TIC ieguldījums un finansiāls ietaupījums, darbiniekam maketējot visus
kopīgos Latgales iespiedmateriālus. 2019.gadā tās bija aktīvā tūrisma kartes piecās valodās. Ir
iesākts darbs pie citu iespiedmateriālu maketēšanas (reģiona kopējā tēla brošūra un dažādu
tūrisma veidu atsevišķajiem izdales materiāliem. Arī Preiļu novada TIC iespiedmateriāli,
taupot budžeta līdzekļus, tiek maketēti uz vietas, lai arī tas aizņem ļoti daudz darbinieka darba
laika. 2019.gadā tādi bija Preiļu novada kopējā tūrisma brošūra ar ielīmēto karti, 2 veidu
pastkartes, Preiļu parka Dižkoku takas karte.
Svarīgākie 2019. gada TIC darbi (pasākumi, notikumi, dalība):
• Dalība trīs starptautiskās tūrisma izstādēs Utrehtā (Nīderlande, janvāris), Rīgā
(Latvija, februāris); Berlīne (Vācija, marts).
• Dalība darbseminārā Viļņā (Lietuva, aprīlis);
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•
•

Dalība Latgales Uzņēmēju dienās Daugavpilī (maijs);
Piecu Žurnālistu un tūroperatoru vizīšu organizēšana un uzņemšana (no Nīderlandes
maijā un augustā, no Igaunijas jūnijā, no Polijas un Lietuvas – jūlijā);
• Dalība dažādos pasākumos (Eiropas Kultūras mantojuma dienās, Muzeju nakts
pasākumā, Preiļu pilsētas svētkos);
• Pasākumu organizēšana (Pasaules Tūrisma dienas atzīmēšanas pasākums kopā ar
Līvānu TIC; Leģendu nakts Preiļu parkā);
• Dalība pieredzes apmaiņas un izglītojošos pasākumos, ko rīko LIAA Tūrisma
departaments vismaz divreiz gadā, LRTA “Ezerzeme”, Latgales Tūrisma konference
un Latvijas Tūrisma forums.
• Dalība projektos (“LEAN”, “Learn Eco Travel”)
• Uzsākts darbs LAT – RUS pārrobežu sadarbības programmas projektā “630 versts
Full of Feelings” īstenošanas kopā ar Alūksnes novada pašvaldību (vadošais partneris)
un Latvijas Piļu un muižu asociāciju (Preiļu dome šajā projektā ir sadarbības partneris
asociācijai).
• Turpināta potenciālās dabas takas pa Preiļu pagastu izpēte, izveidots maršruts, kartē
iezīmēti potenciālie infrastruktūras objekti. Notiek darbs pie saskaņošanas ar blakus
esošo zemju īpašniekiem.
• Izstrādāts un saņemts apstiprinājums jaunam reģionālajam velomaršrutam “Latgales
zelta vidusceļš”, kas ir 173 km garš un aptver Līvānu, Vārkavas, Riebiņu, Preiļu un
Aglonas novadus. Preiļu novada TIC bija sagatavotājs un iesniedzējs.
Šos un daudzus iepriekš neuzskaitītos, un, galvenais, tūristu apkalpošanu klātienē veic TIC
darbinieki, kuru kopējā darba slodze sastāda tikai 2,25 slodzes. Tūrisma sezonā tiek
nodrošināts darbs arī sestdienās un pēc pieprasījuma (ekskursijas) arī svētdienās un svētku
dienās, arī agri no rītiem un vēlu vakarā.
29. tabula. Preiļu novada TIC iekasētās summas par maksas pakalpojumiem

Gads
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Iekasētā summa
966,96 EUR
1101,40 EUR
1400,33 EUR
1842,37 EUR
1679,29 EUR
2049,45 EUR

Kopš 2017.gada beigām TIC sniedz pakalpojumu arī Riebiņu novadam, bet bez viņu
novada pārstāvja tiešas darbības TICā, kas diezgan apgrūtina kopējo sadarbību. Saskaņā ar
noslēgto sadarbības līgumu, Preiļu novada TIC darbinieki apkopo ikgadējo tūrisma statistiku,
kā arī uztur, atjauno un administrē kopīgo tūrisma portālu www.visitpreili.lv (arī
www.visitriebini.lv), pēc Riebiņu novada domes pārstāvju pieprasījuma ievieto afišas un
notikumus kopīgā pasākumu kalendārā, publicē jaunumus TIC sociālajos tīklos Facebook un
Twitter, ja tādi tiek atsūtīti. Lai gan līgums paredz, ka komunikāciju ar Riebiņu novada
tūrisma uzņēmējiem nodrošinās Riebiņu novada speciālisti, praksē tā visbiežāk nenotiek.
Uzņēmēji paši vēršas Preiļu TIC un vēlas sadarboties, tāpat arī mums ir vieglāk strādāt bez
starpniekiem, lai gan, jāatzīst, sadarbība ir kļuvusi daudz smagnējāka. Lai tā būtu efektīvāka
vai nu Riebiņu novada pārstāvim ikdienā jāstrādā Preiļu TIC, kā tas bija no 2014.-2017.gada
beigām, vai arī jāpalielina slodze esošajiem darbiniekiem vismaz līdz 3 pilnām slodzēm.
Darba apjoms ar katru gadu kļūst lielāks, jo ir jānodrošina ne tikai TIC funkciju izpilde, bet
aktīvi iesaistāmies kopīgu Latgales tūrisma popularizēšanas mērķu sasniegšanā.
2019.gadā tika atjaunota tūrisma mājaslapa www.visitpreili.lv gan saturiski, gan būtiski
nomainīts fotomateriāls. Vasaras sezonā notika lielākas daļas tūrisma uzņēmēju apskates
vizītes, lai iepazītos ar jaunumiem vai izmaiņām klātienē, veidotu fotogrāfiju datubāzi. Tika
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turpināts darbs pie dabas takas Preiļu pagastā izveides, kā arī citu pagastu vērtību apzināšanas
un popularizēšanas.
Ik dienu tiek papildināta informācija un sekots līdzi informācijai tūrisma lapā
www.visitpreili.lv/www.visitriebini.lv . Iesūtam labojumus un aktualitātes arī tūrisma
portāliem www.visitlatgale.com, www.latvia.travel un www.latgale.travel, kā arī, pēc
pieprasījuma citiem tūrisma informācijas avotiem. Pati aktuālākā informācija tiek publicēta
TIC Facebook (1384 sekotāji) un Instargram kontā (tas tika izveidots 2019. gada nogalē, uz
doto brīdi 105 sekotāji).

5.6. Preiļu novada Bāriņtiesas darbs 2019. gadā
Preiļu novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Preiļu
novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlijā apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz Bāriņtiesu
likumu, Civillikumu, citu normatīvo aktu un publisko tiesību principiem, prioritāri nodrošina
bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa
prioritāri nodrošina bērna un aizgādībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību.
Darba organizācija
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rivža, priekšsēdētājas
vietniece Anna Lazdāne, bāriņtiesas locekļi Sintija Trubiņa, Anna Dzidra Bernāne, Guna Sīle,
kuri piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic bērnu dzīves apstākļu pārbaudes, nodrošina ārpusģimenes
aprūpē esošo bērnu un aizgādnība esošo personu mantisko un personisko tiesību ievērošanas
uzraudzību, kā arī pilda citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. Bāriņtiesas lietvedības
sekretāre ir Nellija Kondratjeva. Preiļu novada bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācijas biedrs.
Ikdienas bāriņtiesas darbības nodrošināšanai nosūtīti 498 dokumenti un saņemti 151
fizisku un juridisku personu iesniegums, kā arī 341 ienākošais dokuments. Pārskata gadā
ierosinātas 16 jaunas lietas. 2019. gada 31. decembrī bāriņtiesā aktīva ir 381 lieta. Ikdienā
bāriņtiesa sniedz konsultācijas Preiļu pilsētas un Preiļu novada iedzīvotājiem bāriņtiesas
kompetences jautājumos.
Pieprasīti un saņemti gada norēķini par bērnu personisko un mantisko tiesību
pārstāvēšanu 24 aizbildnības lietās, 22 lietās par bērna mantas pārvaldību un 31 aizgādnības
lietās. Bāriņtiesa norēķinu pareizību pārbauda, pieprasot izziņas attiecīgajām iestādēm.
2019. gadā Preiļu novada bāriņtiesa ir pieņēmusi 68 lēmumus. Bāriņtiesa lietas
izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli. Atsevišķos gadījumos, ja bērns
atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, un jārīkojas nekavējoties, lai nodrošinātu
bērnam drošus apstākļus, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem
vienpersonisku lēmumu par bērna nošķiršanu, aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam,
aizbildņa vai audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un bērna nogādāšanu
drošā vietā. Šogad bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece pieņēma
3 vienpersoniskos lēmumus, kuri skāra 9 bērnus. Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem
lēmumiem pārskata gadā nav pārsūdzēts tiesā.
Preventīvais darbs
Preiļu novada bāriņtiesa, sadarbībā ar Preiļu novada Labklājības pārvaldi, 2019. gadā
veltīja pastiprinātu uzmanību preventīvajam darbam ģimenēm ar bērniem. Bāriņtiesas
darbinieki gada laikā veica 197 dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, kur uzturas nepilngadīgie
bērni un personas ar ierobežotu rīcībspēju.
Šī gada ietvaros bāriņtiesa informējusi Labklājības pārvaldi, pašvaldības policiju un
citas institūcijas par 11 ģimenēm, kurās netiek pietiekoši nodrošināta bērnu attīstība un
audzināšana. Ģimenēm, kurās aug 30 bērni, bāriņtiesa sadarbībā ar Labklājības pārvaldi
uzdeva noteiktajā termiņā novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. 2019. gadā ir
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samazinājies gadījumu skaits, kad bāriņtiesai vajadzēja iesaistīties bērna interešu un tiesību
aizsardzībā, izņemot bērnu no ģimenes ar vienpersonisko lēmumu (2019. gadā pieņemti 3
lēmumi, 2018. gadā - 7 lēmumi, 2017. gadā – 9 lēmumi), pārtraucot aizgādības tiesības (2019.
gadā 5 personām, 2018. gadā 6 personām, 2017. gadā 16 personām). Bāriņtiesa pieņēma
lēmumus par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu 6 personām, 2019. gadā nebija sniegts
neviens prasības pieteikums tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu. Četriem vecākiem
ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības uz bērniem.
2019. gadā uz pārrunām bāriņtiesā, lai pieprasītu paskaidrojumus, dotu norādījumus,
uzdotu pienākumus bērnu aizgādības jautājumos un nodrošinātu bērnu personisko vai
mantisko tiesību aizsardzību, kā arī, lai sniegtu atbalstu grūtībās nonākušajiem vecākiem,
uzaicinātas 13 ģimenes. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad nepilngadīgajiem ir
neattaisnoti mācību kavējumi, uzvedības un likumu pārkāpumi, kad bērni ir iesaistīti
konfliktos, lieto atkarības izraisošas vielas, nepakļaujas audzināšanai. Lai vispusīgi palīdzētu
vecākiem, uz pārrunām tika aicināti Preiļu pašvaldības institūciju pārstāvji no Labklājības
pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības policijas un izglītības iestādēm.
Ārpusģimenes aprūpe
2019. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 45 Preiļu novada bērni, no tiem
audžuģimenes aprūpē – 11 bērni, aizbildņu ģimenēs – 32 bērni, ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās – 2 bērni (divi bērni ar smagām veselības problēmām
atrodas Valsts sociālās aprūpes centrā). Pagājušajā gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna ir
nodrošināta 5 bērniem. Aizbildņu pienākumus visbiežāk pilda bērnu radinieki (6 personas),
vecvecāki (9 personas) un bērniem emocionāli tuvas personas, kas nav radinieki (9 personas).
Šobrīd Preiļu novadā ir viena audžuģimene, kurai pārskata gadā ir piešķirts
specializētās audžuģimenes statuss. Specializētajā audžuģimenē bāriņtiesā ievieto bērnus
krīzes situācijā. Šobrīd audžuģimenē uzturas trīs bērni. Preiļu novada bāriņtiesa aicina novada
iedzīvotājus būt aktīviem un atbalstošiem, dalīties mīlestībā, kļūstot par audžuģimeni
bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības.
Adopcijas lietas
2019. gadā bāriņtiesa par adoptētājiem atzinusi 4 personas, kas izteikušas vēlmi
adoptēt svešu, ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vai vienas ģimenes divus vai trīs bērnus.
Divi bērni pārskata gadā tika nodoti pirmsadopcijas aprūpē ar regulāru bāriņtiesas kontroli
līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā un 2020.gadā viņu adopcija tiks apstiprināta tiesā.
Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē
Pārskata gadā par divu vecāku aprūpē esošajiem bērniem, kuru vecāks darba dēl
ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, un laiks ir ilgāks par trīs mēnešiem, bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumus, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm
un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesā ir 11 lietas par bērnu nodošanu citu
personu aprūpē, kurās bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas
uzraudzību.
Citas lietas
Bāriņtiesa pieņēmusi vienu lēmumu par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai,
kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu
vecumu.
Aizgādnības lietu pārraudzība
Viena no bāriņtiesas darbības sfērām ir aizgādnības lietu pārraudzība. 2019. gadā ir
ierosinātas 2 lietas par aizgādņa iecelšanu mantojumam.
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Bāriņtiesu apliecinājumi
Bāriņtiesas locekļi visos Preiļu novada pagastos izdara apliecinājumus un pilda citus
Bāriņtiesu likuma 61.pantā noteiktos uzdevumus. 2019. gadā Preiļu novadā ir izdarīti 355
apliecinājumi. Ir sagatavoti 65 darījuma akta projekti.

5.7. Pašvaldības policijas informācija par
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

veikumiem

Preventīvais darbs (mutiski brīdināti, paņemti paskaidrojumi) - 406
• Apsekoti ezeri (reizes) – 45
• Uz ezeriem pārbaudītas personas – 79
• No ezera izvilkts –2 ūdas, 5 tīkls -25,5; 3 gab-50m, 90m, 1 murds, 6 paštaisīti - ar 5
āķiem
• Apsekoti sociālie dzīvokļi (reizes ) - 67
Preventīvais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem - 96
Personas, kuras nodotas ĀMP / nogādātas ārstniecības iestādē – 5
Aizturētas personas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un nodotas Valsts policijai - 11
Aizturētas personas, kuras atrodas Valsts policijas meklēšanā - 1
Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas, kuras nodotas patversmē-atskurbtuvē - 57
Savstarpēji pasākumi (kopēji norīkojumi, notikuma vietas apsargāšana, slēpņi u.c.) ar Valsts
policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un cīņā ar noziedzību (skaits / darbinieki /
stundas) – 6/12/10
Savstarpēji pasākumi ar Preiļu novada domes iestādēm, struktūrvienībām (skaits / darbinieki /
stundas): 93/166/124
• Bāriņtiesa – 43/75/59
• Labklājības pārvalde – 11/21/13
• Domes nekustamo īpašumu daļa – 50/90/63
• Inkasācija – 4/6/4
• SIA Preiļu saimnieks – 1/2/1
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli kopā – 363
• Preiļu novada domes saistošo noteikumu pārkāpumi – 3
• CSN p. – LAPK 149.23.p 2.d. – 44
• LAPK 167.p. – 1
• LAPK 171.p. -206
• LAPK 173.p. – 11
• LAPK 106.p.- 4
• LAPK 42.1.p.- 80 (tai skaitā 5- nepilngadīgi)
• LAPK 75.p.- 9
• LAPK 171.1.- 4 nepilngadīgie
• LAPK 152.1.- 1
Pieņemtie lēmumi lietās par CSN pārkāpumiem - 44
CSDD sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi (skaits / naudas sodu
summa euro) – 21 (780 eiro)
Lietvedībā esošās administratīvo pārkāpumu lietas kopā - 363
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Uz citām iestādēm nosūtīti materiāli izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai (tai skaitā arī
atbildes uz šo iestāžu pieprasījumiem) pēc piekritības - 29
• Tiesa – 1
• Citas (norādīt kādas) iestādes - 28(Adm. komisija)
Materiālu sagatavošana un izsūtīšana fiziskām (juridiskām) personām - 26
Pieņemta un atstrādāta informācija (informācija saņemta pa telefonu) par sabiedriskās
kārtības traucēšanu u.c. notikumiem, kā arī notikumi, kad veicot pārbaudi, nav konstatēts
normatīvo aktu prasību pārkāpums – 454
Fizisko un juridisko personu iesniegumi, pieteikumi, sūdzības (skaits kopā) – 24
Sadarbības pasākumi ar citām (UGD, VID, VVC, PVD, ZTI u.c.) institūcijām (skaits /
darbinieki / stundas) – 1/2/2
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana publiskos pasākumos (skaits /
stundas) –16/37/69
• ielu slēgšana -16/37/69

darbinieki /

Citi, ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu nesaistīti (kurjera pakalpojumi,
personu pārvadājumi un tml. darbības) pasākumi (skaits / darbinieki / stundas) :
• Preiļu novada domes darbinieki – 36/72/24
• Preiļu novada iedzīvotāji – 9/18/7
• Riebiņu novada kārtībnieki – 4/8/7

5.8. Sociālā nodrošināšana un aprūpe
Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada domes izveidota, pašvaldības
iestāde, kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām personām profesionālu
sociālās palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psiho sociālu atbalstu, kā arī veic
sociālo pakalpojumu administrēšanu.
2019. gada 12 mēnešos izvērtējot personu ienākumus trūcīgās personas/ģimenes
statuss ir piešķirts 218 ģimenēm, jeb 346 unikālām personām.
Tāpat kā iepriekšējos gados lielākie naudas līdzekļi izlietoti pabalsta GMI (garantētā
minimālā ienākumu) līmeņa nodrošināšanai, 2019. gada 12 mēnešos šī pabalsta
nodrošināšanai kopējā summa sastāda 66409,20 eiro. Preiļu novadā GMI pabalsta līmenis tiek
noteikts divās kategorijās: atbilstoši valstī noteiktajam gan pieaugušajam, gan bērnam 53 eiro
mēnesī un atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam, ka GMI līmenis
pilngadīgai personai ar invaliditāti un pensijas vecuma personai ir 120 eiro mēnesī. GMI
pabalstu saņēmušas 87 trūcīgās ģimenes un 66 pensionāri/invalīdi, kuri dzīvo un deklarēti
mājoklī vieni.
2019. gadā 39 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 66 personas piešķirts maznodrošinātas
ģimenes statuss.
Mājokļa pabalsts (kurināmā iegādei un saņemtā apkures pakalpojuma apmaksai)
piešķirts 190 trūcīgām ģimenēm par summu 22435 eiro, pensijas vecuma vai personām ar
invaliditāti 9625 eiro. Kopā mājokļa pabalsta nodrošināšanā ieguldīti 32060 eiro.
Bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 57 ģimenes par summu 9790 eiro.
Pabalsts 50% atlaidei par bērnu ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē daudzbērnu
ģimenēm sastāda 11141,13 eiro un 196,15 eiro trūcīgām ģimenēm.
Pēc atgriešanās no soda izciešanas ieslodzījumā, izmaksāts pabalsts 2 personām par
kopējo summu 80 eiro.
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Apbedīšanas pabalsts piešķirts 137 personām, neizvērtējot personas vai ģimenes
ienākumus, kur izmaksātā summa kopā sastāda 13600 eiro un 8 trūcīgām personām 2400 eiro.
Medicīnas pabalstu saņēmušas 14 trūcīgas personas par summu 326,67 eiro un 30
pensijas vecuma personas, kurām ir izvērtēts ienākumu līmenis par summu 1039,85 eiro.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei piešķirts 22 trūcīgām ģimenēm par kopējo summu
1520 eiro un 105 daudzbērnu ģimenēm par summu 8040 eiro.
Pabalstu pensionāriem jubilāriem, kuri sasnieguši 90 un vairāk gadus, ir saņēmušas 83
personas, to izmaksai bijuši nepieciešami 2490 eiro.
Zelta un dimanta kāzas 2019. gadā svinējušas 18 Preiļu novada ģimenes, pabalstu
nodrošināšanai kopējā summu sastāda 2910 eiro.
Pabalsta audžuģimenēm nodrošināšanai nepieciešamā summa ir 31039,61 eiro,
bērniem bāreņiem pabalstos kopā pa gadu izmaksāts 7027,17 eiro.
2019. gadā 143 personas ir pieprasījušas atbalstu pacienta iemaksu segšanai līdz
divām dienām stacionārā, nestrādājošiem pensionāriem un/vai nestrādājošām personām ar
invaliditāti, neizvērtējot personas ienākumus, par 4583,03 eiro.
Materiālais atbalsts rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu
pildīšanu, ja lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa, pabalstu
EUR 50 apmērā saņēmusi 28 personas, kopā 1400 eiro.
Vienreizējs pabalsts 15 eiro apmērā šogad ir piešķirts 869 personām, no tām 175
personas ir vientuļie pensionāri, 31 politiski represētās personas, 651 persona ar 1. un 2.
grupas invaliditāti, pabalsta izmaksa tiek veikta novembra, decembra mēnešos.
Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Preiļu novadā
nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts ar 48. vietām. 2019. gada 12
mēnešos Preiļu novada pansionātā nodrošināts pakalpojums 67 personām. Preiļu novada 5
personām gada laikā nodrošināts pakalpojums citas pašvaldības pansionātos. Šī gada laikā
izlietoti finanšu līdzekli par nodrošināto pakalpojumu SAC “Aglona” – 589,67 eiro, par “V un
SAC “Dagda” – 5015,53 eiro, Vārkavas novada pašvaldības iestādē SAC “Vārkava” - 353,63
eiro.
2019. gadā Preiļu novada Labklājības pārvalde organizēja un nodrošināja aprūpes
mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funkcionālajiem
traucējumiem, kas vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un apmierināt
pamatvajadzības. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes
struktūrvienība -“Aprūpes mājās birojs”. Aprūpes mājās pakalpojums gada laikā nodrošināts
35 novada iedzīvotājiem. Pakalpojumu veic pašnodarbinātas personas, pašlaik pakalpojumu
sniedz 14 aprūpētājas. Par pakalpojumu-aprūpe mājās klienti veic līdzmaksājumu. Trūcīgas
personas ir atbrīvotas no līdzmaksājuma. Šī gada 12 mēnešos izlietots aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanai 27900 eiro.
Valsts SAC sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem 26
personas, 2 personas gaida rindā uz pakalpojuma saņemšanu.
Labklājības pārvaldē tiek nodrošināts kāpurķēžu pacēlāja komplektā ar riteņkrēslu
pakalpojums uz pieprasījumu.
Novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un tiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos,
tiek nodrošināts specializētā transporta pakalpojums nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm.
2019. gadā personas ar kustību traucējumiem pieprasījušas specializētā transporta
pakalpojumu 65 reizes.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi. Asistenta
pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts,
pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi,
lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas
aprūpes centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). 2019. gadā Labklājības pārvalde 91 novada
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iedzīvotājam ar 1. un 2.grupas invaliditāti nodrošināja valsts apmaksātu asistenta
pakalpojumu.
Pēc VDEĀVK pieprasījuma 2019. gadā veikti ikdienā veicamo darbu un vides
novērtējumi 1.grupas invalīdiem īpašas kopšanas nepieciešamībai 36 personām.
Jau vairākus gadus pašvaldībā notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības
līdzfinansēto deinstitucionalizācijas (turpmāk DI) projektu ietvaros saņemtu sociālos
pakalpojumus bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem līdz 18 gadu vecumam, un
pilngadīgas personas ar smagiem vai ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem. Skrupulozi
izvērtējot šo mērķgrupas klientu situācijas, katram atbilstoši tika izstrādāts atbalsta plāns, kur
noteikts, kādi pakalpojumi nepieciešami. DI projekta ietvaros bērni un jaunieši līdz 18 gadu
vecumam un to likumiskie pārstāvji 2019. gadā ir uzsākuši saņemt atbalsta plānā piedāvātos
sociālos pakalpojumus, kā arī pilngadīgās personas ar smagiem vai ļoti smagiem garīga
rakstura traucējumiem turpina saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumus.
Novada iedzīvotāji no dažādām mērķa grupām (jaunieši ar funkcionāliem
traucējumiem, jaunās māmiņas, bērni, seniori, personas ar ļoti zemiem ienākumiem, vai bez
ienākumiem) ir iecienījuši Dienas Aprūpes centra nodarbības, ar katru gadu apmeklētāju
skaits turpina pieaugt.
Ar Labklājības pārvaldes atbalstu Vītolu fonda stipendija piešķirta 1 skolēnam.
Latvijas Bērnu fonda administrētajai Amerikas latviešu apvienībai pieteiktas 2
personas, vienā gadījumā piešķirta stipendija.
Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem
Sekmīgi strādā starpprofesionāļu komanda darbam ar problēmģimenēm un viņu
bērniem. Sociālais darbs gada garumā veikts ar 39 ģimenēm. Pārskata periodā LP Krīzes
centra pakalpojumu saņēmuši 11 bērni, kas nonākuši krīzes situācijā, 5 pilngadīgas personas.
Labklājības pārvaldē strādā psihologs, kas ir liels atbalsts gan sociālajā, gan
bāriņtiesas darbā, iedzīvotāji arvien vairāk interesējas un labprāt izmanto psihologa
konsultācijas.
Pieprasīts ir dušas pakalpojums, vidēji mēnesī pakalpojumu izmanto 30 reizes, veļas
mazgāšanas pakalpojums mēnesī vidēji tiek izmantots 23 reizes.
Sociālais darbs ar pilngadīgām personām
2019. gada 12 mēnešos veiktas 361 apsekošanas personu dzīvesvietā, sastādīti 48
sarunas protokoli. Sociālo darbinieku ar pilngadīgām personām individuālas konsultācijas
gada laikā kopā sastāda 4809.
2019. gada 12 mēnešos reģistrēti un apstrādāti 1476 klientu iesniegumi sociālās
palīdzības saņemšanai. Sagatavoti 1813 pamatoti lēmumi par sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem pieprasījušas 29
personas darbspējīgā un pēc darbspējīgā vecuma ar funkcionāliem traucējumiem, 3 politiski
represētās personas un 5 ČAES seku likvidēšanas dalībnieki.
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros 12 mēnešu periodā
izsniegtas pārtikas, higiēnas, mācību līdzekļu komplekti kopā 3335.
ESF projekta ietvaros apmācībām un supervīzijām sociālā darba speciālistiem
pašvaldībām tiek piešķirts līdzfinansējums 70%. Pašvaldībai sociālā darba speciālistiem
jānodrošina darbiniekiem regulāras supervīzijas, ne mazāk par 21 stundu gadā un 24 stundas
apmācības. 9.2.1.1. pasākuma “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” 2019.gadā
supervīzijām darbiniekiem tika izlietoti līdzekļi 2140,00 eiro apmērā, kur 1498,00 eiro
apmērā Labklājības Ministrija izmaksāja kompensāciju Preiļu novada pašvaldībai.
Pakalpojuma centrā “Līči” pieejams izmitināšanas pakalpojums, 2019. gada laikā
sagatavoti 10 līgumi un 48 vienošanās par pakalpojumu saņemšanu.
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Administratīvais darbs
Iestādes darba organizēšanai katra gada sākumā tiek pārskatīta un apstiprināta lietu
nomenklatūra, izmaiņas atspoguļojot Ekspertu komisijas protokolā.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aizvadītajā gadā veiktais personāla vadības jomā:
Reģistrēti un apstrādāti 234 iesniegumi personāla jautājumos;
iekārtotas 10 jaunas personāla lietas – gan saistībā ar patstāvīgā darbā pieņemtiem
darbiniekiem, gan uz noteiktu laiku nodarbinātiem;
sagatavoti un noslēgti 93 darba attiecības regulējoši dokumenti – 51 darba līgums (no
tiem 18 darba līgumi noslēgti ar skolēniem pašvaldības programmas skolēnu vasaras
nodarbinātībai ietvaros) un 42 vienošanās pie darba līgumiem;
sagatavots 51 rīkojums pamatdarbības jautājumos;
sagatavoti 244 rīkojumi personāla jautājumos;
sagatavoti 42 rīkojumi par komandējumiem;
sagatavots 121 rīkojums par atvaļinājumiem;
sagatavotas 36 darba laika uzskaites tabulas (12 par direktora darba laika uzskaiti, 4 –
par skolēnu, 14 – par Labklājības pārvaldes administratīvi saimnieciskajā nodaļā,
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā, aprūpes mājās birojā un dienas
aprūpes centrā nodarbinātajiem, 6 – par divu sociālo darbinieku iesaisti Labklājības
ministrijas pilotprojektā);
sagatavots apkopojums par iestādes darbinieku apmeklētajiem kvalifikācijas celšanas
pasākumiem (2019. gadā apmeklēti 36 dažādi pasākumi, par ko 38 darbiniekiem
norādīta informācija par kopējo stundu skaitu);
sakarā ar pienākumu maiņu pārstrādāti 2 darbinieku amatu apraksti (pansionāta
apkopējs, sociālais darbinieks LM pilotprojektā);
sakarā ar darbinieku mainību, sagatavoti aktuālie 23 mata vienību saraksti (par
Labklājības pārvaldes administratīvi saimnieciskajā nodaļā, sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu nodaļā, aprūpes mājās birojā un dienas aprūpes centrā
nodarbinātajiem – 6 saraksti, par pakalpojumu centrā “Līči”/ krīzes centrā
nodarbinātajiem – 5 saraksti, par pansionātā nodarbinātajiem – 12 saraksti);
izstrādāta dokumentācija (nolikumi, sludinājumi, pretendentu vērtēšanas veidlapas,
protokoli 2 konkursiem uz vakantajām amata vietām);
sagatavots darbinieku atvaļinājuma grafiks 2019. gadam;
apkopota informācija par darbinieku neizmantotā atvaļinājuma dienām 2019. gadā;
izstrādātas 2 personāla iesnieguma veidlapas darbinieku ērtībai un operatīvākai
informācijas apstrādei;
turpināta resursu taupīšana personāla vadības dokumentu apritē (rīkojumi skenētā
veidā tiek izsūtīti gan grāmatvedības speciālistam, gan darbiniekam zināšanai);
sagatavota dokumentācija (2 izvērtēšanas protokoli) par supervizora izvēles
pamatojumu, noslēgts līgums un sagatavota vienošanās par grozījumiem līgumā, lai
iestādes sociālā darba speciālistiem tiktu nodrošināta grupas supervīzija;
visa ar personāla jautājumiem saistītā informācija reģistrēta gan iestādes nomenklatūrā
noteiktajos reģistrācijas žurnālos, gan ievadīta personāla datu programmas VISVARIS
uzskaites sistēmā KADRI;
sagatavoti 9 reģistrācijas žurnāli par 2019.gadā sagatavotajiem dokumentiem
(rīkojumu pamatdarbības jautājumos, par atvaļinājumiem, par komandējumiem,
personāla jautājumos reģistrācijas žurnāli, Labklājības pārvaldes līgumu un
vienošanos, darba līgumu un to vienošanos, kā arī līgumu un vienošanos par
pakalpojumiem pakalpojumu centrā “Līči” reģistrācijas žurnāli, iesniegumu personāla
jautājumos, līgumu par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par
pakalpojumu saņemšanu Krīzes centrā reģistrācijas žurnāli).
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Atbilstoši Nolikumā minētajam, pārraudzīta pakalpojumu centra “Līči” darbība,
sagatavojot 58 ar minētā pakalpojuma sniegšanu saistītus dokumentus – 10 līgumus un 48
vienošanās par grozījumiem līgumos.
Iestādes saimnieciski izdevīgāko pakalpojumu/pirkumu veikšanai, veiktas 7 tirgus
izpētes, tās atbilstoši dokumentējot. 2019. gadā reģistrēti 29 ar iestādes administratīvi
saimnieciskajiem jautājumiem saistīti dokumenti (22 līgumi un 7 vienošanās, no tiem 14
dokumenti sagatavoti Labklājības pārvaldē).
Dienas aprūpes centra pakalpojuma pilnveidošanai piesaistīti 3 ārpakalpojuma
sniedzēji, ar kuriem slēgti līgumi, par papildus aktivitāšu nodrošināšanu personām ar GRT –
keramikas darbnīcas, mākslas terapija, deju un kustību nodarbības.
Iestādes administratīvo jautājumu sakārtošanai:
• sagatavots 1 lēmumprojekts un paskaidrojuma raksts pašvaldības saistošo noteikumu
grozījumiem saistībā ar jauna pabalsta – “pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu
ģimenes skolēnam” ieviešanu;
• rediģēti un papildināti pansionāta “Preiļi” darba kārtības un drošības noteikumi;
• rediģēts un papildināts ierobežotas pieejamības informācijas saraksts;
• sagatavoti 2 līgumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par
pakalpojuma saņemšanu Krīzes centrā;
• sagatavotas 25 vēstules valsts, pašvaldības iestādēm, fiziskām personām u.c.
adresātiem jautājumos, kuri attiecināmi uz iestādes administratīvajiem, personāla un
saimnieciskajiem jautājumiem, ievērojot dokumentu noformēšanas prasības.
Veikti atsevišķi ar sabiedriskajām attiecībām saistīti uzdevumi, lai nodrošinātu un
sekmētu kvalitatīvas un efektīvas informācijas sniegšanu sabiedrībai un plašsaziņas
līdzekļiem:
• uzturēts iestādes profils sociālajā tīklā Facebook, gada laikā tajā veicot 58
ierakstus;
• sagatavotas 13 preses relīzes, izplatot tās novada mājas lapā, pašvaldības
informatīvajā izdevumā, reģionālajā presē.
• pārstāvēta iestāde, sniedzot aktuālo informāciju par sociālo jomu Latgales
Reģionālās televīzijas studijā;
• izstrādātas 8 infografikas, lai iespējami vienkāršākā valodā informētu iedzīvotājus
par pieejamo atbalstu;
• popularizēta Labklājības pārvalde Latvijas Sabiedrisko Mediju rīkotajā labdarības
maratonā "Dod pieci!", darbiniekiem ar savu finansējumu piedaloties akcijas
atbalstīšanā;
• iestādes atpazīstamības veicināšanai jau otro reizi noorganizēta akcija “Darbā
bērni”, kā arī nodrošināta iesaiste sociālajā akcijā “Draudzīga vieta bērnam”
(Labklājības pārvalde kā pirmā iestāde novadā);
• aktualizēta prezentācija par iestādi, ar to iepazīstinot pieredzes vizīšu viesus –
sociālās jomas pārstāvjus no Dobeles, Tērvetes un Balvu novadiem;
• nodrošināta Labklājības pārvaldes kā vienīgās iestādes novadā iesaiste NVA
organizētajā pasākumā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos
2019”;
• sagatavots pieteikums dalībai Latvijas Republikas tiesībsarga, Invalīdu un viņu
draugu apvienības “Apeirons”, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas konkursā
“Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2019” (pirmo reizi pašvaldībā
Atzinības rakstu saņēma DAC vadītāja L.Gžibovska)
•

Iestādes papildu finansējuma piesaistei nodrošināta:
dokumentācijas sagatavošanai, lai, atbilstoši 2015. gada 14. aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr. 193 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.
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•
•

specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un
darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.
pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi”
15.5.1 apakšpunktā noteiktajam, iestāde saņemtu izdevumu kompensāciju par viena
sociālā darbinieka dalību pilotprojektā „Metodika sociālajam darbam ar pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem” un viena sociālā darbinieka dalību
pilotprojektā “Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām
personām” (kompensācijā saņemts 5587,10 eiro);
dokumentācijas sagatavošana finansējuma saņemšanai par sabiedrībā balstītiem
pakalpojumiem projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā” (piesaistītais finansējums 22 428,90 eiro);
projekta SAM 9.3.1.1. “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Preiļu novadā” precizējumu sagatavošana un iesniegšana KPVIS
sistēmā (kopējās izmaksas 377 784 ,00 eiro), 6 darba uzdevumu sagatavošana.

Iestādes un tās struktūrvienību telpu un teritorijas labiekārtošanai veiktas
nepieciešamās darbības, lai piesaistītu pakalpojuma sniedzēju:
- gaiteņa telpu remontam Preiļu novada pensionāru biedrībai atvēlētajās telpās Preiļu
novada Labklājības pārvaldes ēkā;
- vecās lietus ūdens noteksistēmas demontāžai un jaunas uzstādīšanai;
- elektroinstalācijas remontdarbiem pansionātā “Preiļi”.

5.9. Pašvaldības

darba pilnveidošana
iedzīvotājiem

komunikācijai

ar

Lai ar iedzīvotājiem notiktu kvalitatīva un attīstību veicinoša komunikācija,
pašvaldība regulāri atspoguļo domes un pašvaldības iestāžu darbu, informē par budžeta
līdzekļu izlietojumu, ar aptauju starpniecību izzina iedzīvotāju viedokli svarīgu lēmumu
pieņemšanā, par pašvaldības iestāžu darbu, novada attīstības jautājumiem un iesaista vietējos
cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā.
Lai veicinātu sapratni un uzticēšanos starp pašvaldību un vietējo sabiedrību, 2019.
gadā Preiļu novada dome pilnveidoja tās komunikācijas platformas, kuras veiksmīgi darbojās
iepriekšējos gados.
2019. gadā, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, Preiļu novada iedzīvotājiem tika
nodrošināta plaša informācijas avotu pieejamība. 2019. gadā veiksmīga komunikācija ar
sabiedrību noritēja, izmantojot 2018. gadā pašvaldībā izstrādāto jauno mājaslapu
www.preili.lv un pilnveidojot tās tehniskās iespējas.
Preili.lv kalpo gan kā galvenais pašvaldības informācijas un komunikācijas kanāls, kas
nodrošina informācijas pieeju, ieguvi un apmaiņu starp pašvaldību un tās mērķauditorijām,
gan ir novada vizītkarte – vieta, kur attālināti gūt pirmos iespaidus un informāciju par Preiļu
novadu. Portālā atrodama sabiedrībai nozīmīga informācija par Preiļu novada pašvaldību, tās
darbību, struktūru un kontaktiem, informācija par pakalpojumiem, projektu konkursiem,
budžetu, pabalstiem, atvieglojumiem, iepirkumiem, saistošajiem noteikumiem un dažāda cita
iedzīvotājiem nepieciešama informācija. Ar jaunās mājaslapas www.preili.lv starpniecību tiek
sniegta koordinēta informācija par pašvaldības aktualitātēm un pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem.
Ņemot vērā 2018. gada 28. septembra Ministru Kabineta noteikumus Nr. 611
“Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” un saskaņā ar mūsdienu tendencēm
sabiedrības informēšanā, mājas lapai tika veikti uzlabojumi un papildinājumi, lai tā būtu
funkcionāli vienkāršāk izmantojama un saprotama ikvienam tās apmeklētājam. Aktuālākā
informācija atrodama galvenajā lapā, un tā ir izdalīta divās platformās – aktualitātes un
jaunākās ziņas. Iedzīvotāju informēšanai par jaunākajiem pasākumiem izveidota pasākumu
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sadaļa. Balstoties uz iedzīvotāju sniegto atgriezenisko saiti, mājaslapas saturs tiek regulāri
papildināts un pilnveidots.
Iedzīvotājiem noderīga ir 2019. gadā izveidotā sadaļa “Atbildes uz bieži uzdotiem
jautājumiem” mājaslapas galvenajā lapā. Tajā tiek atspoguļota aprakstoša un viegli saprotama
informācija iedzīvotājiem par pašvaldības un pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Sadaļā šobrīd ir ietvertas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
Mājaslapā ir iestrādāta forma “Rakstīt novada domei”, ar kuras starpniecību lietotājam
ir ērti ziņot par radušos problēmu, uzdot jautājumu vai izteikt ierosinājumu. Iedzīvotājiem ir
iespēja pieteikties uz www.preili.lv jaunumu saņemšanu savā elektroniskajā pasta kastītē.
Regulāri tiek pilnveidota pašvaldības informācijas pieejamība sociālajos tīklos,
sniedzot aktuālu, daudzpusīgu un visaptverošu informāciju par norisēm pašvaldībā. Sociālajos
tīklos tiek sniegta iedzīvotājiem regulāra atgriezeniskā saite, sekots līdzi aktuālajām tēmām un
tās tiek skaidrotas.
Joprojām aktuāls informācijas nesējs vecākiem iedzīvotājiem, kuri vēl tikai apgūst vai
nav apguvuši prasmi darboties ar informāciju tehnoloģijām, ir Preiļu novada pašvaldības
informatīvais izdevums “Preiļu Novada Vēstis”. 2019. gadā tas tika izdots 11 reizes 4-8
lappušu apjomā atkarībā no aktuālās informācijas apjoma. Bezmaksas informatīvajā izdevumā
tika publicēti pašvaldības saistošie noteikumi, domes lēmumu izklāsts, pašvaldības iestāžu
informācija un materiāli, kas atspoguļoja pašvaldības budžeta izlietojumu. Informatīvā
izdevuma tirāža - 5000 eksemplāru. Informatīvais izdevums “Preiļu Novada Vēstis” pieejams
arī digitālā formātā www.preili.lv
Preiļu novada pašvaldības darba aktualitātes regulāri tika publicētas interneta portālos:
www.lpr.gov.lv, www.preili24.lv, www.pilsetas.lv, www.news.lv, www.d-fakti.lv,
www.laiki.lv, www.novados.lv, u.c. Lai pašvaldības aktualitātes un informācija būtu pieejama
ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī sadarbības partneriem visā valstī un interesentiem
ārzemēs, aktīva informācijas aprite un diskusijas par novadam aktuālām tēmām notika
sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Draugiem.lv.
2019. gadā esam veiksmīgi sadarbojušies ar reģionālajiem medijiem – Latgales
Reģionālo Televīziju, laikrakstiem „Vietējā Latgales Avīze” un “Latgales Laiks”, “Radio1”
un “Latgales radio”. Aktuālākā info par Preiļu novadu iedzīvotājiem bija pieejama arī Latvijas
ziņu aģentūrā LETA, preses izdevumos “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena” un “Latvijas
Avīze”. Laba sadarbība notiek ar Latvijas Pašvaldību savienību, kuras veidotajā
elektroniskajā informatīvajā izdevumā “Logs” tiek atspoguļots aktuālākais arī Preiļu novadā.
2019. gada nogalē pirms pašvaldības budžeta pieņemšanas Preiļu pilsētā un pagastu
teritorijās norisinājās domes vadības, deputātu un iestāžu vadītāju tikšanās ar novada
iedzīvotājiem. Tikšanās laikā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar paveikto iepriekšējā gadā,
ieplānotajiem darbiem nākamajam darba periodam, savukārt tikšanās dalībniekiem bija
iespēja paust savu viedokli, uzdot jautājumus un saņemt speciālistu atbildes.
Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā darbinieki
atbild uz iedzīvotāju telefonu zvaniem, sniedz atbildes uz elektroniskajām iedzīvotāju
vēstulēm, informē apmeklētājus klātienē par viņus interesējošiem jautājumiem.
2019. gadā pašvaldībā turpinājās tradicionālās uzņēmēju tikšanās, kurās piedalījās arī
pašvaldības vadība un domes deputāti. Par tradīciju kļuvušas Preilu novada jauniešu tikšanās
ar domes deputātiem.
Sabiedrības iesaistīšanai novada attīstībā 2019. gadā pašvaldība 100% nodrošināja
līdzfinansējumu biedrību projektiem, kuri tika realizēti Preiļu novada teritorijā. Nevalstiskais
sektors tika atbalstīts, piešķirot aktivitātēm telpas, sniedzot informatīvu un dažāda veida citu
atbalstu.
Iedzīvotāju informēšanas nolūkā informācija par plānotajiem pasākumiem tika
izvietota arī vairākos informācijas stendos, kas uzstādīti gan Preiļu pilsētā, gan lauku
teritorijās.
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