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PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ĀRIJA VUCĀNA UZRUNA
2021. gads valsts un
Preiļu novada dzīvē bija
pārmaiņu un reformu
gads.
Administratīvi
teritoriālā reforma tika
iecerēta kā solis uz
priekšu, lai izveidotu
lielākas,
ekonomiski
daudz
spēcīgākas
pašvaldības, kas spēj
piesaistīt
investīcijas,
nodrošinot līdzsvarotu
attīstību un sniedzot
kvalitatīvus pakalpojumus saviem iedzīvotājiem.
Reformas rezultātā bijušie Riebiņu, Vārkavas, Preiļu
novadi un Aglonas novada Aglonas pagasta daļa tika
apvienoti vienā – Preiļu novadā. Apvienotā Preiļu
novada dome darbu uzsāka 2021. gada 1. jūlijā. Tās
uzdevums bija pārņemt, apvienot un turpināt visu
pašvaldības funkciju izpildi, nodrošināt iestāžu darba
nepārtrauktību, iesākto projektu vadību. Kopumā
apvienošanās process bija veiksmīgs, pašvaldību
apvienošanas juridiskie un administratīvie uzdevumi ir
izpildīti.
Centralizētu resursu pārvaldību plašākā teritorijā var
uzskatīt par ieguvumu, jo tā rada priekšnoteikumus
efektīvākai finanšu, materiālo un cilvēkresursu
izmantošanai pašvaldības darbā. Apvienotā novada
domes darbs sākās un turpinās izaicinājumu un
negaidītu pavērsienu pilnā laika posmā. Sekmīga
cilvēkresursu pārvaldība, iesaistot administrācijas
darbā speciālistus no visām agrākajām pašvaldībām,
saglabājot iepriekšējo vadību lielākajā daļā no
iestādēm, ir nodrošinājusi labās prakses pārņemšanu,
pieredzes apmaiņu starp darbiniekiem un iestādēm.
Nelabvēlīgu
ekonomisku
tendenču,
Covid-19
ierobežojumu laikā novada dome sekmīgi pabeidza
2021. finanšu gadu, sastādīja un pieņēma jauno
2022. gada budžetu, kas pirmajā pusgadā sekmīgi
pildās.
Šādā laikā ir būtiski uzturēt visām novada iedzīvotāju
grupām pieejamu, saprotamu un pozitīvu komunikāciju
starp domi un iedzīvotājiem. Viens no komunikācijas
virzieniem ir novada iedzīvotāju informēšana par
domes iecerēm, plāniem un darbiem, otrais virziens ir
domes, pagastu, iestāžu darbinieku tiešā komunikācija
ar apmeklētājiem, klientiem, uzņēmējiem un tūristiem.
Domes darba procesa caurspīdīgums un informācijas
pieejamība ilgtermiņā veicina iedzīvotāju līdzdalību
publiskajā pārvaldē, lai mēs visi kopā virzītos uz mūsu

attīstības dokumentos izvirzītajiem stratēģiskajiem
mērķiem - aktīvu uzņēmējdarbību, pievilcīgu dzīves
vidi, labklājīgu sabiedrību, viedu pārvaldību.
Pašvaldības investīcijas tiek novirzītas visu iepriekš
minēto mērķu sasniegšanai. Dažādās realizācijas
stadijās ir vairāk kā 40 projekti ar dažādu ES fondu un
citu finansējuma avotu līdzfinansējumu par kopējo
summu vairāk kā 24 miljoni EUR. Preiļu novadā
prioritāri tiek īstenoti projekti uzņēmējdarbības
atbalstam, izbūvējot un pielāgojot ēkas komersantu
vajadzībām un veicot ieguldījumus publiskajā
infrastruktūrā – transporta infrastruktūrā, laukumos,
komunikācijās u.c.
Īstenojot zaļo kursu, tiek veikti pašvaldības ēku
energoefektivitātes pasākumi, veicinot alternatīvās
enerģijas
iegūšanu
no
atjaunojamiem
energoresursiem, uzsākta Energopārvaldības sistēmas
ieviešana. Izglītības jomā veikta izglītības iestāžu
atjaunošana,
siltināšana,
iegādāts
moderns
aprīkojums. Dzīves kvalitātes uzlabošanai veikti
nozīmīgi ieguldījumi sporta infrastruktūrā, parku un
atpūtas vietu uzlabošanā. Projektu ietvaros notiek
bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi, sporta
aktivitātes. Vairāki vērienīgi projekti tiek īstenoti Valsts
nozīmes kultūrvēsturiskajā objektā Preiļu muižas
kompleksā. Uzsākti Preiļu pils 1. stāva atjaunošanas
būvdarbi, dīķu sistēmas sakārtošanas un teritorijas
labiekārtošanas darbi.
Šī un nākamā gada prioritāte ir sekmīga būvdarbu
pabeigšana
un rezultatīvo rādītāju sasniegšana
iesāktajos projektos, atbilstoši uzņemtajām saistībām.
Mobilizējot resursus, mums iepriekšējā gadā izdevās
izveidot jaunu novadu, pārvarēt pandēmijas radītās
grūtības, taču Krievijas iebrukums Ukrainā ir sagādājis
ne tikai neaprakstāmas ciešanas Ukrainas tautai, bet
izvirzījis mums virkni jaunu uzdevumu. Strauji augošās
izmaksas ir izraisījušas augstu inflāciju, neparedzamā
ekonomiskā vide apgrūtina līgumu izpildi un paredzēto
darbu veikšanu. Visi ekonomiskie indikatori norāda, ka
2022. gada nogale un nākamā gada sākums būs ļoti
grūts periods valsts un novada darbībā. Aicinu visu
sabiedrību saliedēties, lai kopējā darbā pārvarētu šīs
grūtības. Tiekoties ar iedzīvotājiem esam dzirdējuši
vērtīgu atziņu – Preiļu novada attīstības galvenais
stūrakmens ir saliedēta kopiena! Nākamajā gadā
strādāsim, lai radītu iespējas, kā iedzīvotāji vēl tiešāk
varētu iesaistīties novada norisēs! Aicinām ikvienu,
kam ir idejas, redzējums un pārliecība par kādu visai
sabiedrībai vērtīgu iniciatīvu, droši sazināties ar
pašvaldību!
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PREIĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN PRIORITĀTES
Preiļu novada prioritātes ilgtermiņa attīstībai ir:
• Ilgtspēja, bioekonomika un aprites
ekonomikas veicināšana;
• Klimatneitralitāte un sabiedrības
pielāgošanās spējas;
• Jaunās
tehnoloģijas,
digitālā
transformācija,
radošums
un
inovācijas;
• Fiziskās vides un pakalpojumu
pieejamība un digitālās vides un
pakalpojumu piekļūstamība;
• Sabiedrības līdzdalība;
• Sabiedrības
līdzvērtība
(vecums,
dzimums, dzīves vieta, tautība, rase
u.c.).
Preiļu novada vadība ilgtermiņa vīzijas realizēšanai un
sasniegšanai ir izvirzījusi četrus svarīgākos stratēģiskos
mērķus, kas kalpo par pamatu tālākai prioritāšu
noteikšanai un turpmāk veicamo darbību, projektu
identificēšanai. Prioritārie darbi 2021. gadā bija
pašvaldības administrācijas komandas izveide un
stratēģisko mērķu realizācija, tie ir - aktīva
uzņēmējdarbība, pievilcīga dzīves vide, labklājīga
sabiedrība un vieda pārvaldība.

par ilgtspējīgu novada resursu izmantošanu. Preiļu
novads tiek pozicionēts kā labvēlīga vieta inovācijai,
radošumam, produktīvam darbam. Lai īstenotu šo
mērķi, tiek veidota un mērķtiecīgi attīstīta uzņēmējiem
piemērota infrastruktūra. Nākotnē tiek plānota aktīva
komunikācija ar uzņēmējiem un regulāras tikšanās gan
klātienē, gan attālināti.
Pievilcīga dzīves vide – mērķis ir panākt, lai Preiļu
novadā veidotos pievilcīga un ilgtspējīga dzīves vide.
Dzīvojot vienā no zaļākajiem un skaistākajiem Latvijas
novadiem, svarīgi, ka dabas un vides vērtības tiek
saglabātas nākamajām paaudzēm, bet līdztekus tam
pilsētā un ciematos tiek izveidota ērta, droša un
patīkama dzīves vide. Šis mērķis aktīvi tiek realizēts un
arī turpmāk tiks sasniegts izmantojot Eiropas
Savienības projektu iespējas un investējot pašvaldības
līdzekļus objektos, kas nekvalificējas projektu
prasībām.

Labklājīga sabiedrība – tikpat nozīmīgi kā pašvaldības
rūpes par sabiedrības labklājību ir arī pašas sabiedrības
sociālā atbildība un rūpes par savu vietu un identitāti,
kā arī par citiem sabiedrības locekļiem. 2021. gadā likti
pamati daudz spēcīgākai sabiedrības iesaistei
pašvaldības darbā. Tiek plānots nākotnē ieviest
līdzdalības budžetu, veicināt pašvaldības un NVO
sektora sadarbību, kā arī stimulēt jauniešu iesaisti
vietējās kopienas jautājumu risināšanā.
Vieda pārvaldība - pašvaldībai jārīkojas tālredzīgi,
sekmējot starpnozaru sadarbību vietējā, reģionālā un
starptautiskā mērogā, kā arī attīstot sabiedrības
līdzdalību. Pašvaldība pastāvīgi meklē risinājumus
pakalpojumu un pārvaldes pilnveidei. Pašvaldības un
iestāžu darbinieki ir novada attīstības galvenais resurss.
2021. gadā iesākts darbs pie vienotās dokumentu
aprites sistēmas “Lietvaris” ieviešanas.

Aktīva uzņēmējdarbība – tiek strādāts pie tā, lai Preiļu
novadā būtu aktīva uzņēmējdarbības vide ar
konkurētspējīgiem uzņēmumiem. Ir svarīgi, lai novadā
attīstītos efektīvi un inovatīvi uzņēmumi, kas rūpējas
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PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI SASKAŅA AR APSTIPRINĀTO
FINANŠU GADA PĀRSKATU 2021. GADĀ

Budžeta ieņēmumi bija plānoti 1 006 4575 eiro kopsummā. Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2021. gada
1. janvāri – 2 542 805 eiro. Preiļu pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu,
bija plānoti 12 607380 eiro apmērā, ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas 76 9500 eiro.
Plānotā ieņēmumu un izdevumu struktūra

Pēc apstiprinātā Preiļu novada pašvaldības finanšu gada pārskata 2021. gadā
2021. gadā apvienotajā pamatbudžetā ieņēmumos bija saņemti EUR 24 925576, kur :
• nodokļu ieņēmumi ir 8293737 EUR jeb 33,27 % no kopējiem ieņēmumiem;
• nenodokļu ieņēmumi ir 276644 EUR jeb 1,10 % no kopējiem ieņēmumiem;
• transfertu ieņēmumi 15126190 EUR jeb 60,70 % no kopējiem ieņēmumiem.
• maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 1229005 EUR jeb 4,93 % no kopējiem ieņēmumiem.
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Preiļu novada pašvaldības apvienotā budžeta konsolidēto ieņēmumu struktūra 2021. gadā, (%)
Maksas
pakalpojumi un
citi ieņēmumi
5%
Nodokļu
ieņēmumi
33%

Trnsferti
61%

Nenodokļu
ieņēmumi
1%

Preiļu novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevumi 2021. gadā sastādīja 28848461 EUR, tai skaitā:
• izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai 11083853 EUR jeb 38,42 % no kopējiem budžeta izdevumiem;
• pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 6777042 EUR jeb 23,49 % no kopējiem budžeta izdevumiem;
• sociālajai nodrošināšanai 3489207 EUR jeb 12,09 % no kopējiem izdevumiem;
• vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai 3003470 EUR jeb 10,41 % no kopējiem izdevumiem;
• ekonomiskajai darbībai 2163254 EUR apjomā jeb 7,50 % no kopējiem izdevumiem;
• brīvajam laikam, kultūrai, sportam 1966543 EUR jeb 6,82 % no kopējiem budžeta izdevumiem;
• sabiedriskajai kārtībai 296231 EUR jeb 1,03 % no kopējiem izdevumiem;
• veselības aprūpei 56370 EUR jeb 0,20 % no kopējiem izdevumiem;
• vides aizsardzībai 12491 EUR jeb 0,04% no kopējiem izdevumiem.
Preiļu pašvaldības apvienotā budžeta konsolidēto izdevumu struktūra 2021. gadā, (%)
Kultūra un sports
7%

Sabiedriskā kārtība
1%

Veselība
0%

Ekonomiskā darbība
8%

Vides aizsardzība
0%

Izglītība
38%

Vispārējie
valdības
dienesti
10%
Sociālā aizsardzība
12%
Pašvaldības
teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
24%
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PAR PAŠVALDĪBU
Līdz 2021. gada 30. jūnijam Preiļu novada, Aglonas novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada pašvaldības, katra
atsevišķi strādāja atbilstoši likumam “Par Pašvaldībām”. Līdz 2021. gada 30. jūnijam katra novada dome un pašvaldība
strādāja saskaņā ar sava novada nolikumu, savukārt pēc 2021. gada 30. jūnija jaunizveidotā Preiļu novada domes un
Preiļu novada pašvaldības darbu regulē pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/05, kuri pieņemti 05.06.2021. “Preiļu
novada pašvaldības nolikums”.
Pirms administratīvi teritoriālās reformas
• Aglonas novads 9 deputāti un domes priekšsēdētājs Juris Butēvics
• Preiļu novads 15 deputāti un domes priekšsēdētājs Maruta Plivda
• Riebiņu novads 15 deputāti un domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
• Vārkavas novads 9 deputāti un domes priekšsēdētājs Anita Brakovska
Preiļu novada domi kopš 2021. gada 1. jūlija vada 15 deputāti
• Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns (APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija “Latvijas Reģionu
Apvienība”, Jaunā konservatīvā partija);
• Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”);
• Domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ineta Anspoka (Zaļo un Zemnieku savienība)
Juris Erts (LATGALES PARTIJA, Jaunā VIENOTĪBA)
Nadežda Hļebņikova (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)
Jāzeps Ivanāns (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Andris Lazdāns (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija)
Andris Pastars (LATGALES PARTIJA, Jaunā VIENOTĪBA)
Lauris Pastars (“Latvijas attīstībai”)
Maruta Plivda (LATGALES PARTIJA, Jaunā VIENOTĪBA)
Oskars Bērziņš (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Raimonds Rubins (“Latvijas attīstībai”)
Iveta Stare (APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, Jaunā konservatīvā partija)
Juris Vucāns (APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, Jaunā konservatīvā
partija)

Līdz 2021. gada 1. jūlijam pieņemtie lēmumprojekti:
Aglonas novads - 156
Preiļu novads 194
Riebiņu novads - 83
Vārkavas novads - 119
No 1. jūlija līdz gada beigām apvienotajā Preiļu novadā
pieņemtie lēmumprojekti - 338
Līdz 2021. gada 1. jūlijam izskatītie iesniegumi
Aglonas novads - 1192
Preiļu novads - 625
Riebiņu novads - 212
Vārkavas novads - 1062
No 1. jūlija līdz gada beigām apvienotajā Preiļu novadā izskatītie iesniegumi - 889
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Preiļu novada pakļautības iestādes
o

Preiļu novada pašvaldības Galvenā administrācija
nodrošina Domes pieņemto lēmumu un attīstības
dokumentos noteikto mērķu izpildi. Administrāciju
vada pašvaldības izpilddirektors un, ja nepieciešams,
Preiļu novada pašvaldības nolikumā noteiktajos
ietvaros, izpilddirektora vietnieks:
Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātajam
nolikumam ir šādas budžeta iestādes:
• Galvenā administrācija,
• Izglītības pārvalde ar sekojošām pakļautības
iestādēm:
o Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
o Preiļu 1.pamatskola,
o Preiļu 2.vidusskola,
o Pelēču pamatskola,
o Salas pamatskola,
o Aglonas vidusskola,
o Riebiņu vidusskola,
o Galēnu pamatskola,
o Rušonas pamatskola,
o Vārkavas vidusskola,
o Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde
“Pasaciņa”,
o Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde,
o Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde
“Sprīdītis”,
o Rimicānu
pirmsskolas
izglītības
iestāde,
o Preiļu Mūzikas un mākslas skola,
o Preiļu novada Bērnu un jauniešu
sporta skola,
o Preiļu novada Bērnu un jauniešu
centrs,
o Aglonas bazilikas Kora skola,
•

•

•

Labklājības pārvalde ar sekojošām pakļautības
struktūrām:
o Aglonas novada pašvaldības iestāde
Sociālās aprūpes centrs "Aglona";
o Riebiņu novada sociālās aprūpes
centrs "Rušona";
o Aglonas novada Sociālā dienesta
struktūrvienība Aprūpe mājās;
o Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Krīzes centrs;
o Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Aprūpes mājās birojs;
o Preiļu novada Labklājības pārvaldes
pansionāts "Preiļi";
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Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Dienas aprūpes centrs;
o Vārkavas novada Sociālās aprūpes
centrs "Vārkava";
o Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Grupu dzīvokļi.
o sociālais dienests,
Kultūras un tūrisma pārvalde ar sekojošām
pakļautības iestādēm:
o Preiļu novada kultūras centrs,
o Aizkalnes tautas nams,
o Saunas tautas nams,
o Pelēču kultūras nams,
o Riebiņu kultūras nams,
o Galēnu kultūras nams,
o Sīļukalna kultūras nams,
o Stabulnieku kultūras nams,
o Silajāņu kultūras nams,
o Rušonas kultūras nams,
o Vārkavas tautas nams,
o Rožkalnu kultūras nams,
o Aglonas kultūras nams,
o Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzejs,
o Roberta Mūka muzejs Galēnos,
o Vārkavas novadpētniecības muzejs –
Tūrisma informācijas centrs,
o Preiļu novada tūrisma attīstības un
informācijas centrs,
o Preiļu jauniešu centrs “Četri”,
o Riebiņu multifunkcionālais jaunatnes
iniciatīvu centrs “Pakāpieni”,
o Preiļu muižas komplekss un parks,
Preiļu novada Galvenā bibliotēka ar sekojošām
pakļautības iestādēm:
o Aizkalnes bibliotēka,
o Līču bibliotēka,
o Ārdavas bibliotēka,
o Pelēču bibliotēka,
o Saunas bibliotēka,
o Smelteru bibliotēka,
o Riebiņu bibliotēka,
o Sīļukalna bibliotēka,
o Kastīres bibliotēka,
o Stabulnieku bibliotēka,
o Galēnu bibliotēka,
o Silajāņu bibliotēka,
o Rušonas bibliotēka,
o Aglonas bibliotēka,
o Vārkavas bibliotēka,

o Vanagu bibliotēka,
• Upmalas pagasta pārvalde;
o Rožkalnu bibliotēka,
• Vārkavas pagasta pārvalde;
o Upmalas bibliotēka,
• Aglonas pagasta pārvalde,
• Pašvaldības policija;
• Valsts un pašvaldību vienotais klientu
• Bāriņtiesa,
apkalpošanas centrs Aglonā;
• Būvvalde,
• Preiļu pagasta pārvalde;
• Dzimtsarakstu nodaļa,
• Saunas pagasta pārvalde;
• Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa;
• Prikuļu feldšeru – vecmāšu punkts;
• Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa;
• Pelēču pagasta pārvalde;
• Aglonas komunālo pakalpojumu daļa;
• Pelēču feldšeru – vecmāšu punkts;
• Riebiņu pagasta pārvalde;
• Aizkalnes pagasta pārvalde;
• Valsts un pašvaldību vienotais klientu
• Preiļu novada Vēlēšanu komisija.
apkalpošanas centrs Riebiņos;
Preiļu pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās
• Sīļukalna pagasta pārvalde;
kapitālsabiedrībās:
• Galēnu pagasta pārvalde;
• SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”- pašvaldības
• Galēnu feldšeru – vecmāšu punkts;
kapitālsabiedrība;
• Stabulnieku pagasta pārvalde;
• SIA
„AADSO”publiski
privātā
kapitālsabiedrība;
• Silajāņu pagasta pārvalde;
• SIA „Preiļu slimnīca”- privātā kapitālsabiedrība;
• Rušonas pagasta pārvalde;
• SIA “Cirīšu HES” - privātā kapitālsabiedrība.
• Rožkalnu pagasta pārvalde;
_______________________________________________________________________________________________
Pašvaldības darbinieki
No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. jūlijam Aglonas novadā bija 58 darbinieki, Preiļu novadā 86 darbinieki,
Riebiņu novadā 133 darbinieki un Vārkavas novadā 76 darbinieki.
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Preiļu novadā kopumā strādā 417 darbinieki. Preiļu novada
centrālajā administrācijā strādā 86 darbinieki atbilstoši sekojošai struktūrai:

Preiļu novada pašvaldības galvenās administrācijas
darbinieku stāža struktūra 2021. gada 31.
decembris
10

11

Preiļu novada pašvaldības galvenās administrācijas
darbinieku vecuma struktūra 2021. gada 31.
decembris
1

18
16

14

24

30

21
51

Līdz 2 gadiem

2-5 gadi

5-10 gadi

10-15 gadi

15-20 gadi

Virs 20 gadiem

20-24

8

25-39

40-59

60+

Preiļu galvenās administrācijas dzimumu sadalījums 2021. gada 31. decembris

14
12
10
8
6
4
2

___________________________________________________________
PREIĻU NOVADA IESTĀDES

0

Vīrieši

Sievietes

Preiļu novada pašvaldības galvenās administrācijas darbinieku izglītītības
struktūra 2021. gada 31. decembris
1
3

18

29

5
42

Darbinieku izglītība

Pamatizglītība

Vidējā/ profesionālā

Bakalaura grāds

Maģistra grāds

Doktora grāds
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1.līmeņa augstākā

_______________________________________________________________________________________________
PREIĻU NOVADA IESTĀDES
Preiļu novada Izglītības pārvalde
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas tika izveidota
Preiļu novada izglītības pārvalde, kas koordinē,
organizē un apvieno visas Preiļu novada izglītības
iestādes. 2021./2022. m. g. Preiļu novadā darbojas
izglītības iestādes: 1 Valsts ģimnāzija, 4 vidusskolas, 4
pamatskolas, 4 pirmsskolas izglītības iestādes, 3
profesionālās ievirzes iestādes, RTRIT Preiļu
struktūrvienība, interešu izglītības iestāde un divas
privātās izglītības iestādes: Preiļu Brīvā skola un
Aglonas Katoļu ģimnāzija.
No 01.09.2021. izglītojamo skaits jaunizveidotā Preiļu
novada izglītības iestādēs -2131, t.sk. pirmsskolas
grupās 628 un 1.-12. kl. - 1503 skolēni.

Galvenie realizētie projekti, aktivitātes:
1. Preiļu novada izglītības pārvalde organizējusi
18 Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu
Preiļu novada izglītības pārvalde sniedz atbalstu
starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes.
izglītības iestāžu vadītājiem gatavojoties izglītības
Kopējais dalībnieku skaits olimpiādēs - 289
iestāžu akreditācijai. Pārvaldē darbojas 9 mācību
izglītojamie. Preiļu novada skolēni ieguvuši 77
priekšmetu jomu koordinatori, kuri veic metodisko
godalgotas vietas, Aglonas novada olimpiāžu
darbu ar skolotājiem, lai īstenotu jaunā (kompetencēs
dalībnieki - 5 godalgotas vietas, Vārkavas
balstītā) mācību satura ieviešanu. Nepārtraukti tiek
novada - 17 godalgotas vietas, Riebiņu novada
veikta
pedagogu
profesionālās
pilnveides
skolēni - 12 godalgotas vietas.
Mācību
tālākizglītības koordinēšana, programmu izvērtēšana
priekšmetu
olimpiādes
tika
un saskaņošana, metodiskā darba nodrošināšana,
organizētas tiešsaistes režīmā. Uz Valsts
organizēšana un vadīšana. Izglītības pārvalde piedalās
olimpiādēm izvirzītie dalībnieki ieguva
Valsts pārbaudes darbu/centralizēto eksāmenu
godalgotas vietas šādos priekšmetos: latviešu
organizēšanā, kā arī tika nodrošināta CE apvienošana
valodā un literatūrā - 3. vietu, bioloģijā - 2.
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu skolām VPIS
vietu, matemātikā - 2. vietu, fizikā - 2. vietu,
sistēmā, apvienoto eksāmenu komisiju izveide,
ķīmijā - 2. vietu, inženierzinātņu olimpiādē - 2.
nodrošināšana.
vietu.
2. Eiropas
Sociālā
fonda
projektā
Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras
atbalsts
Skolēnu skaits novados pirms
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” iesaistījušās visas Preiļu novada
Administratīvi teritoriālās reformas
2500
vispārizglītojošās izglītības iestādes. Projekta
ietvaros šajās mācību iestādēs strādā 3
2000
pedagogi karjeras konsultanti.
1500
3. Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
1000
samazināšanai” darbība, kura mērķis veicināt
500
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu
starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un
0
vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un
Aglonas novads Preiļu novads Riebiņu novads Vārkavas novads
jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu
Pirmsskolas vecuma bērni Bērni vecumano 1.klases līdz 12. klasei
viņiem personalizētu atbalstu.
4. Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
īstenošana, kura mērķis ir palielināt atbalstu
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vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai.
5. Turpinās aktīva sadarbība metodiskajos
jautājumos ar Valsts izglītības satura centra ESF
projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču
pieeja mācību saturā” SKOLA 2030 komandu
pieredzes
apmaiņas
popularizēšanā,
metodisko materiālu un līdzekļu izvēlē jaunā
mācību satura īstenošanas procesā u.c.
6. Nodrošināts mācību priekšmetu olimpiāžu
pieteikšanās, reģistrēšanās, norises process
tīmekļa vietnē http://edu.lu.lv, atbilstoši Valsts
izglītības satura centra rīkojumiem. Projekts
Nr.8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un

starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo
talantu attīstībai”.
Līdztekus darbam ar izglītības procesa organizāciju,
2021. gadā novadītas 9 pedagoģiski – medicīniskās
komisijas, kurās analizēta situācija ar 38 bērniem,
kuriem tika noteikta diagnoze un ieteiktas atšķirīgas
mācību programmas. Šīs programmas tiek pārrunātas
ar bērnu vecākiem, notiek konsultācijas ar
iesaistītajiem pedagogiem. Tāpat izskatīti vairāki
iesniegumi un sūdzības Bērnu tiesību pārkāpumu
jomā, veikts darbs ar bērniem, kuri nemācās. Veikta
viņu apzināšana, iemeslu analīze, sadarbība ar Valsts
policiju, Labklājības pārvaldi, bāriņtiesu. Nopietnākie
problēmu gadījumi izskatīti starpinstitucionālajā
komisijā.
_______________________________________________________________________________________________
Labklājības pārvalde
Preiļu novada Labklājības pārvalde veic sociālās
politikas izstrādi un īstenošanu
Preiļu novada
pašvaldībā, veicinot sabiedrības integrāciju un
nodrošinot iespēju saņemt sociālo palīdzību.
Līdz administratīvi teritoriālajai reformai (2021. gada
30. jūnijam), paredzamajā Preiļu novadā bija sekojoši
sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošināja sociālā
dienesta funkciju izpildi:
• Preiļu novada Labklājības pārvalde;
• Aglonas novada Sociālais dienests;
• Vārkavas novada Sociālais dienests;
• Riebiņu novada domes Sociālais dienests.

2021. gada 29. decembrī Preiļu novada domes sēdē
tika apstiprināts Preiļu novada Labklājības pārvaldes
nolikums un tā struktūra, lai no 2022. gada 1. janvāra
tiktu organizēts vienots darbs sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu sniegšanas jautājumos.
Galvenie darbības virzieni: veikt stratēģisko plānošanu
sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, sabiedrības
integrācijas jomā; veikt datu apkopojumu un analīzi par
nepieciešamo sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu attīstību, plānot tam nepieciešamo
finansējumu; novērtēt Pārvaldes administrēto un
pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības kvalitāti.
Nākotnes mērķi:
• Ģimenes asistenta pakalpojuma izveide;
• Sociālā pakalpojuma
“Aprūpe mājās”
pilnveide;
• Dienas aprūpes centra
personām bez
pašaprūpes prasmēm izveide;
• Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide
un aprīkojuma iegāde;
• Ģimeniskai videi pietuvināta ilgstošas sociālās
aprūpes
un
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma izveide.

Laikā no 2021. gada 01. jūlija līdz 2021. gada
29. decembrim, līdz tika izveidota Preiļu novada
Labklājības pārvalde, kas apvienoja visus sociālo
pakalpojumu sniedzējus kā atsevišķas struktūrvienības,
pašvaldībā bija sekojošas sociālo palīdzību un sociālos
pakalpojumus sniedzošas institūcijas, kuras vēl līdz
gada beigām darbojās savas pašvaldības apstiprinātā
budžeta ietvaros, kā arī saskaņā ar iepriekšējos
novados pieņemtiem nolikumiem un saistošajiem
noteikumiem.

Galvenie realizētie projekti, aktivitātes:
1. 2021. gadā tikuši sagatavoti 1909 lēmumi
sociālās un materiālās palīdzības, kā arī sociālo
pakalpojumu jautājumos.
2. Līdz 2021. gada 30. septembrim tika īstenots
projekts
“Sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība Preiļu novadā”, kura rezultātā tika
uzlabota infrastruktūra Dienas aprūpes centrā,
izveidoti 3 jauni āra infrastruktūras objekti.
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3. Tika izveidota infrastruktūra Grupu dzīvokļa un
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumam
(fizioterapeita pakalpojums). Kopējās projekta
izmaksas: 550 264,07 EUR, no tām kopējie
attiecināmie izdevumi 490 137,22 EUR.
Atbalsta summa 76,72% jeb 376 039,45 EUR.
4. Visa 2021. gada garumā nodrošināti sociālie
pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem un bērniem ar

funkcionāliem
traucējumiem
Latgales
plānošanas reģiona īstenotajā projektā
"Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā", tika piesaistīti līdzekļi Dienas
aprūpes centra sniegtajam pakalpojumam,
Grupu dzīvokļa pakalpojumam, reitterapijas
pakalpojuma sniegšanai un ABA terapijas
pakalpojuma sniegšanai.

Statistika:
Statistiskais rādītājs

Izlietotie līdzekļi Atbalstu
(EUR)
saņēmušo
personu skaits

Informācija par sociālajiem pakalpojumiem
Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi
Aprūpe mājās
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
Dienas aprūpes centrs
Krīzes centrs
Grupu dzīvokļi
No citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi
No privātpersonām pirktie sociālie pakalpojumi (aprūpe mājās)
Sociālā darba pakalpojums
Informācija par sociālo palīdzību
Ienākumu testētie pašvaldības sociālie pabalsti
GMI pabalsts
Mājokļa pabalsts
Pabalsts atsevišķu izdevumu segšanai (ar veselības aprūpi, izglītību saistīti
izdevumi)
Pabalsts krīzes situācijā
Citi ārējos aktos noteiktie pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un
audžuģimenēm)
Pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām
Pabalsti virs trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa
Higiēnas pakalpojumi sociāli mazaizsargātām grupām

1 418 516,12
39 836,40
1 312 849,54
14 187,58
23 327,78
28 314,82
14 282,08
22 309,20
80 388,37

273
30
197
22
24
2
7
22
393

337 792,90
277 879,4
43 026,13
16 887,33

1552
642
593
283

18 290,00
65724,87

141
31

322 409,60
15 383,26
154,30

952
600
55 personas
kopumā 460
reizes
35 personas
kopumā
70
reizes
42 personas

Veļas mazgāšana

131,75

Valsts apmaksāts asistents (94 asistenti)

141 203,90
(valsts
finansējums

_______________________________________________________________________________________________
Kultūras pārvalde
2021. gada 28. oktobrī darbu uzsāka Preiļu novada
Kultūras un tūrisma pārvalde. 2021. gada 29. decembrī
tika apstiprināts Preiļu novada Kultūras un tūrisma
pārvaldes nolikums. Tās darbības mērķis ir nodrošināt

pašvaldības kompetenci kultūras, tūrisma un darba ar
jaunatni jomā, sekmējot tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības
izglītošanai,
veicinot
veselīga
dzīvesveida
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popularizēšanu tūrisma jomā un pašvaldības resursu
efektīvu izmantošanu kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanai.
Pārvaldes struktūrā ietilpst muzeji, jauniešu centri,
Preiļu muižas komplekss un parks, Preiļu novada
tūrisma attīstības un informācijas centrs, Preiļu novada
kultūras centrs, kura paspārnē darbojas 12
struktūrvienības.
Kultūras pārvaldes galvenie uzdevumi ietver kultūras,
tūrisma un darba ar jaunatni jomu attīstības
veicināšanu un koordinēšanu, budžeta projekta un
darba plāna izstrādi, dokumentu noformēšanas,
aprites un uzglabāšanas nodrošināšanu, vidēja termiņa
darbības stratēģijas izstrādi u.c. Kultūras un tūrisma
pārvaldes nākotnes vīzija - autentiska, unikāla,
nemateriālās kultūras mantojuma vērtībās balstīta
pārvalde ar spilgtu un saistošu kultūras un tūrisma vidi
un jaunu, attīstītu, diferencētu identitāti.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas,
četri apvienotie novadi veido vienu kopēju kultūrvides
telpu. Preiļu novadā darbojas 63 amatiermākslas
kolektīvi, t.sk. 2 kori, 1 pūtēju orķestris, 21 deju
kolektīvs, 22 vokālie ansambļi, 9 folkloras kopas, 5
amatierteātri, 3 pop grupas. Prioritātes kultūras jomā:
kultūras resursu pieejamība ikvienam novada
iedzīvotājam, sabiedrības līdzdalība kultūras procesos,
kultūras nozares ilgtspējīga attīstība, kultūras
darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšana.

Prioritātes darbam ar jaunatni: jaunizveidotā Preiļu
novada Jaunatnes politikas attīstības dokumentu
veidošana, konkrētu sadarbības modeļu un plānu
apstiprināšana, esošās situācijas izpēte un analīze,
jauniešu līdzdalības attīstība jaunizveidotajā novadā,
digitālā jaunatnes darba attīstība. Turpmākās
prioritātes: darba ar jaunatni struktūras izveide,
prioritāšu un rīcības virzienu noteikšana, ciešākas
sadarbības veidošana ar jaunatnes biedrībām, jauniešu
domes izveide Preiļu novadā, mobilais jaunatnes darbs
pagastos, situācijas izpēte un risināšana. Prioritātes
tūrisma jomā: vizuālās identitātes izstrāde,
infrastruktūras pilnveidošana, ilgtspējīga, dabai
draudzīga tūrisma pakalpojumu un produktu izstrāde.
Preiļu muižas kompleksā un parkā 2021. gadā tika
uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs, ar kura
palīdzību ir iespējams noteikt parka apmeklētāju
skaitu, kas 2021. gadā (no aprīļa mēneša) pēc
izejošajiem datiem pārsniedza 80 000 apmeklētāju.
2021. gadā Preiļu muižas kompleksā un parkā tika
īstenots pārrobežu projekts “Parki bez robežām” un
īstenots pirmais parka festivāls. Pārrobežu projekta
“630 verstis pilnas sajūtām” ietvaros parkā tika
uzstādīts muzikālā soliņa ansamblis. 2022. gadā plānots
atjaunot vienu no parka hidrobūvēm.

Pasākumu skaits
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_______________________________________________________________________________________________
Bibliotēkas
Ikviena Preiļu novada bibliotēka nodrošināja Latvijas
kultūras mantojuma pieejamību un popularizēja to.
Bibliotēkas ir neatņemama valsts un pašvaldību
sabiedriskās un kultūras dzīves sastāvdaļa. Bibliotēkas
nodrošina sabiedrībai informācijas pieejamības,
bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus. Preiļu
reģiona bibliotēkas ir nomaļu centri, kur vietējais
iedzīvotājs griežas pēc atbalsta informācijpratībā un
valsts pakalpojumu pieejamībai elektroniskajā vidē.
Bibliotēku
apmeklētāji
saņēma
konsultācijas
apmeklētājiem par e-vides iespējām un sniegta
palīdzība e-pakalpojumu izmantošanā.

•

•

Preiļu Galvenās bibliotēkas
apmeklētāju skaits
2746

•

903

27226

Apmeklētāji 18+

krājumus ar augstvērtīgu literatūru. Preiļu
reģiona publiskās bibliotēkas ir saņēmušas 942
grāmatu eksemplārus 8 827 EUR vērtībā.
Dalība EDIC Austrumlatgalē projektā (vadošais
partneris Rēzeknes novada pašvaldība), kur
saņemts EUR 4460,00 atbalsts pasākumu
organizēšanai.
Veiksmīgi aizvadīts Lasīšanas veicināšanas
projekts „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”,
kurā piedalījās 10 Preiļu reģiona bibliotēkas ar
306 dalībniekiem. Bibliotēkas saņēma LR
Kultūras ministrijas un LR Izglītības un zinātnes
ministrijas atbalstīto “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija” grāmatu kolekcijas iepirkumu 3
622 EUR vērtībā.
Veiksmīgi aizvadīti citi lasīšanas veicināšanas
pasākumi - Digitālā nedēļa, Dzejas dienu,
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākumi un
Nacionālās Skaļās Lasīšanas reģionālās
sacensības u.c.

Tiek plānots, ka 2022. gadā prioritāte būs bibliotēkas
stratēģiskā plāna izstrāde, bibliotēkas telpu un
dokumentācijas sakārtošana akreditācijai šī gada
septembrī, darbs pie projektiem, metodiskais darbs ar
pagastu publiskajām un skolu bibliotēkām un, protams,
darbs ar lasītājiem, informācijas resursu apkopošanu
un apstrādi, lasītveicināšanas un tematisko pasākumu,
izstāžu organizēšana. Plānots turpināt iedzīvotāju eprasmju pilnveidi: bibliotēkā pieejamo informācijas
resursu izmantošanas individuālās apmācībās,
konsultācijās.
E-pakalpojumi interneta vidē: portāls www.latvija.lv, egrāmatas, elektroniskais pasts, internetbanka u.c.
Nākotnē tiks turpināts darbs, lai veicinātu dzimtā
novada/pagasta
kultūrvēsturiskā
mantojuma
apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Apmeklētāji bērni

Virtuālais apmeklējums

Bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos
pakalpojumus Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas
novada iedzīvotājiem pārskata perioda sākumā sniedza
24 vietējās nozīmes publiskās bibliotēkas un 13
izglītības iestāžu bibliotēkas. Pārskata perioda beigās
Preiļu novadā atradās 21 vietējās nozīmes publiskā
bibliotēka un 11 izglītības iestāžu bibliotēkas.
Stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai,
2021. gada 1. jūlijā Aglonas, Riebiņu un Vārkavas
novads tika pievienots Preiļu novadam. Aglonas
novada dalīšanas rezultātā, Grāveru, Šķeltovas,
Kastuļinas pagasts tika pievienots Krāslavas novadam,
līdz ar to trīs Preiļu reģiona pašvaldību publiskās
bibliotēkas tika nodotas Krāslavas novada centrālās
bibliotēkas pārziņā. Galvenie realizētie projekti,
aktivitātes:
• VKKF projekta “Sarunu cikls: Rakstītājs–
lasītājs–bibliotēka” 2. kārta ietvaros notika
divas tikšanās pieaugušo auditorijai un VKKF
projekta “Lasītāju tikšanās ar rakstniekiem
„Autoru! Autoru!”” ietvaros notika divas
tikšanās.
• Realizēts Kultūras ministrijas un LNB projekts
“Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām
bibliotēkām”, kas ļāva būtiski papildināt
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_______________________________________________________________________________________________
PREIĻU NOVADA PAGASTI
Riebiņu pagasta pārvalde
Riebiņu pagasta pārvalde atrodas Riebiņos, Saules ielā 8. Tajā darbojas 2
darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja un apkopēja, pagastā darbojās
lauksaimniecības konsultants. Riebiņu pagasta teritorija ir 109,8 km² liela.
Pagastā deklarēti 1166 iedzīvotāji.
Sīļukalna pagasta pārvalde
Sīļukalna pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada Sīļukalna pagastā, Sīļukalnā,
Latgales ielā 1A-1. Pagasta pārvaldē strādā 2 darbinieki – pārvaldes vadītāja,
apkopēja, pagastā darbojās lauksaimniecības konsultants. Sīļukalna pagasta
teritorija ir 94,6 km² liela. Pagastā deklarēti 456 iedzīvotāji.
Galēnu pagasta pārvalde
Galēnu pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada Galēnu pagastā, Galēnos,
Liepu ielā 1.
2021. gadā Galēnu pagasta pārvaldē strādāja 1 darbinieks – pārvaldes
vadītāja, pagastā darbojās lauksaimniecības konsultants. Galēnu pagasta
teritorija ir 81,4 km² liela. Pagastā deklarēti 713 iedzīvotāji.
Stabulnieku pagasta pārvalde
Stabulnieku pagasta pārvalde atrodas Stabulnieku ciematā, Skolas ielā 3.
2021. gadā pagasta pārvaldē strādāja 1 darbinieks – pārvaldes vadītāja,
pagastā darbojās lauksaimniecības konsultants. Stabulnieku pagasta platība
67.4 km2. Pagastā ir deklarēti 695 iedzīvotāji.
Silajāņu pagasta pārvalde
Pagasta pārvalde atrodas Silajāņu ciematā. 2021. gadā pagasta pārvaldē
strādāja 1 darbinieks – pār valdes vadītāja, pagastā darbojās lauksaimniecības
konsultants. Silajāņu pagasta platība 70.5 km2. Pagastā ir deklarēti 369
iedzīvotāji.
Rušonas pagasta pārvalde
Rušonas pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada Rušonas pagasta, Kastīrē, Liepu iela 5a. 202 1. gadā Rušonas pagasta
pārvaldē strādāja 2 darbinieki – pārvaldes vadītājs un apkopēja. Rušonas pagasta teritorija ir 205,8 km² liela. Pagastā
deklarēti 1339 iedzīvotāji.
Rožkalnu pagasta pārvalde
Rožkalnu pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada Rožkalnu pagasta, Rimicāni, Saules iela 16. 2021. gadā Rožkalnu
pagasta pārvaldē strādāja 2 darbinieki – pārvaldes vadītāja un apkopēja (0,9 likme). Rožkalnu pagasta teritorija ir 111,5
km² liela. Pagastā deklarēti 673 iedzīvotāji.
Upmalas pagasta pārvalde
Upmalas pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada Upmalas pagasta Vecvārkavā, Skolas ielā 5. 2021. gadā Upmalas
pagasta pārvaldē strādāja 4 darbinieki – pārvaldes vadītāja, sekretāre/lietvede-arhivāre, Vanagu IAC vadītāja, sētnieks,
pagastā darbojās lauksaimniecības konsultants. Upmalas pagasta teritorija ir 98 km² liela. Pagastā deklarēti 641
iedzīvotāji.
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Vārkavas pagasta pārvalde
Vārkavas pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada Vārkavas pagasta, Vārkavā, Kovaļevsku iela 4. 2021. gadā Vārkavas
pagasta pārvaldē strādāja 2 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja un telpu apkopēja (0.5 likmes). Vārkavas pagasta
teritorija ir 78,6 km² liela. Pagastā deklarēti 527 iedzīvotāji.
Aglonas pagasta pārvalde
Aglonas pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada Aglonas pagasta, Aglonā, Somersētas ielā 34. 2021. gadā Aglonas
pagasta pārvaldē strādāja 1 darbinieks: pagasta pārvaldes vadītājs, pagastā darbojās lauksaimniecības konsultants.
Aglonas pagasta teritorija ir 132 km² liela. Pagastā deklarēti 1720 iedzīvotāji.
Preiļu pagasta pārvalde
Preiļu pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada, Preiļu pagasta, Līčos, Jaunatnes iela 1.
2021. gadā Preiļu pagasta pārvaldē strādāja 5 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītājs, zāles administrators, apkopējs
un divi katlu mašīnisti. Preiļu pagasta teritorija ir 79,26 km² liela. Pagastā deklarēti 987 iedzīvotāji.
Saunas pagasta pārvalde
Saunas pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada, Saunas pagasta, Prīkuļos, Brīvības iela 9. 2021. gadā Saunas pagasta
pārvaldē strādāja 6 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja, sekretāre, saimniecības vadītājs, apkopējs, tehniskais
speciālists un remontstrādnieks. Saunas pagasta teritorija ir 122,4 km² liela. Pagastā deklarēti 841 iedzīvotāji.
Pelēču pagasta pārvalde
Pelēču pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada, Pelēču pagasta, Pelēčos, Liepu ielā 6.
2021. gadā Pelēču pagasta pārvaldē strādāja 6 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja, sekretāre, apkopēja, tehniskais
speciālists, saimniecības vadītājs, ēkas un teritorijas uzraugs. Pelēču pagasta teritorija ir 84,2 km² liela. Pagastā
deklarēti 658 iedzīvotāji.
Aizkalnes pagasta pārvalde
Aizkalnes pagasta pārvalde atrodas Preiļu novada, Aizkalnes pagasta, Aizkalnē, Raiņa iela 5. 2021. gadā Aizkalnes
pagasta pārvaldē strādāja 6 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja, sekretāre, apkopēja, ēkas dežurants,
labiekārtošanas strādnieks, remontstrādnieks. Aizkalnes pagasta teritorija ir 73,34 km² liela. Pagastā deklarēti 514
iedzīvotāji.
_______________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
Preiļi un Preiļu novads:
Dažādās realizācijas stadijās ir vairāk kā 40 projekti ar
dažādu ES fondu un citu finansējuma avotu
līdzfinansējumu par kopējo summu vairāk kā 24 miljoni
EUR. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) - 9,
no Eiropas Sociālā fonda (ESF) - 9, no pārrobežu
programmām - 8, no ERASMUS+ programmas - 2, no
programmas “Eiropa pilsoņiem”- 1, no Valsts
Kultūrkapitāla fonda - 5 projekti.

ieviešana. 2022. gada nogalē plānošanas dokuments
tiks apstiprināts un tajā plānotā sistēma tiks ieviesta.
Uzsākti projektēšanas darbi Preiļos – Kooperatīvā un A.
Upīša ielu pārbūvei, lai izveidotu/ uzlabotu lietus ūdeņu
kanalizāciju, nomainītu apgaismojumu u.c. Uzsākti
būvdarbi Kārsavas ielas pārbūvei. Paredzēta tehniskās
dokumentācijas sagatavošana Preiļu pilsētas centra
attīstībai un autoostas ēkas pārbūvei.

2021. gadā uzsākta Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija (IAS) no 2022. gada un jaunā Preiļu novada
attīstības programma (AP) 2022.-2029. gads, kas tiks
apstiprinātas
2022. gadā. 2021. gadā tika uzsākta Preiļu novada
ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz
2030. gadam izstrāde un Energopārvaldības sistēmas

Turpinās darbs pie pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iekšpagalmu sakārtošanas.
Tiek īstenots projekts SAM 4.2.2 aktivitātē “Preiļu
novada
pašvaldības
ēku
energoefektivitātes
uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24”. Kopējās
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izmaksas - EUR 1805400,95, no tiem ERAF un VB – EUR
710735,29.

uzlaboti Dienas aprūpes centra pakalpojumi, kā arī
vides pieejamība pie Labklājības pārvaldes. Kopējā
projekta summa - 502 642 EUR, ERAF un valsts budžeta
finansējums - 376079 EUR.

Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”
2021. gadā pabeigts SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” projekts Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijā (JEPVĢ) un Preiļu 1. pamatskolā
(P1P). Veikti būvniecības darbi JEPVĢ un P1P, veikta
mācību vides modernizācija, atjaunojot un
ergonomiski, interaktīvi aprīkojot mācību telpas, t.sk.
iegādāts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
aprīkojums. Kopējais finansējums ir 2 425645 EUR, no
tiem ERAF un VB - 1876333 EUR.

Īstenoti trīs Latvijas-Krievijas pārrobežu projekti: (1)
“Parki bez robežām” (Parks without borders) - divu
tiltiņu un celiņa atjaunošana Preiļu parkā - 68 000 EUR
apmērā, ERAF - 61200 EUR; (2) “Amatniecība bez
robežām” (Craftsmanship without Borders/ Crafts)
amatniecības aprīkojuma iegādei - kopējais
finansējums - 157 013 EUR, no tiem ERAF - 141 312
EUR; (3) “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”
(630 Versts Full of Feelings/ Versts of Feelings) kopējais
finansējums - 6 000 EUR, ERAF - 5 400 EUR – muzikālā
soliņa uzstādīšana parkā.
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu programmā
(1) turpinās projekts “Pārrobežu vēstures un kultūras
mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību”
(Museum 2020), Preiļu novads - vadošais partneris.
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam tiek
iegādātas
modernas
tehnoloģijas
ekspozīciju
digitalizēšanai, notiks kopīgi pārrobežu muzeju festivāli
un apmācības. Projekta kopējais finansējums - 173 400
EUR, no tiem ERAF - 156 060 EUR. (2) Apstiprinātais
projekts “Radošā amatniecība kā tūrisma potenciāls”
(Crafts-tour) politiskās situācijas dēļ visdrīzāk netiks
īstenots.

Turpinās 2017. gadā uzsāktie SAM 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” Ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu
pašvaldība pārņēmusi bijušo Vārkavas, Riebiņu un
Aglonas novada projektus. Notiek dažādi veselības
veicināšanas pasākumi, it īpaši teritoriālās, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautiem
iedzīvotājiem nodrošinot 100 % Eiropas Sociālā fonda
un valsts budžeta finansējumu visām aktivitātēm.
Pasākumu veidi - veselības dienas pilsētā un pagastos,
izglītojoši lekciju cikli, sporta pasākumi, Māmiņu skola
utt. Sakarā ar COVID-19 pandēmijas radītajiem
ierobežojumiem, vairākas aktivitātes pārceltas uz
vēlāku laiku vai iespēju robežās notikušas attālināti.
Projekta nr.9.2.4.2/16/I/078 "Pasākumi Preiļu novada
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei" kopējās izmaksas 196 284 EUR .
Preiļu novadā tika īstenoti programmas “Piens un augļi
skolai” pasākumi izglītības iestādēs, veicinot veselīgu
ēšanas un uztura paradumu veidošanos.
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”
SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.
pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai notiek
projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā”, kurā ir 19 sadarbības partneri, t.sk.
Preiļu novads. Projekta ietvaros tiek sniegti sociālie
pakalpojumi noteiktām iedzīvotāju grupām.
SAM 9.3.1.1. 2. kārtas “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”,
izveidoti 16 grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura
traucējumiem un labiekārtota teritorija (Līčos),

Turpinās Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekti: (1)
“Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās
ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save past for future),
kur Preiļu novads - vadošais partneris. Projektā notiek
Preiļu parka dīķu tīrīšana, izglītojošas aktivitātes.
Projekta kopējais finansējums - 577 903 EUR, ERAF 491 218 EUR. (2) “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour
de Crafts) - Preiļu pils pārbūve ar telpām muzeja
vajadzībām 5D ekspozīcijas izveidošanai.
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Aglonas novads:
2021. gadā turpinājās darbs pie jau uzsākto projektu
īstenošanas.
ELFLA finansējums piesaistīts projektam “Sadzīves
pakalpojumu pilnveidošana Sociālās aprūpes centrā
“Aglona”” un izveidoja sadzīves pakalpojumu punktu
“Salenieki”. Projekta īstenošanas rezultātā sadzīves
pakalpojumu punkta telpās “Salenieki” iegādāta un
uzstādīta sadzīves tehnika un aprīkojums nodrošinot
kompleksa veļas mazgāšanas pakalpojuma pieejamību
Aglonas novada iedzīvotājiem un izveidojot sadzīves
pakalpojumu punktu “Salenieki”. Projekta kopējās
izmaksas sastāda 10596 EUR, publiskais finansējums
sastāda 9000 EUR. Sakarā ar Latvijā izsludināto
ārkārtējo situāciju Covid-19 ierobežošanai no
2020. gada 9. novembra, sadzīves pakalpojumu punkts
“Salenieki” Aglonas novada iedzīvotajiem būs pieejams
pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Pasākumu veidi - veselības dienas pilsētā un pagastos,
izglītojoši lekciju cikli, sporta pasākumi, Māmiņu skola
utt. Sakarā ar COVID-19 pandēmijas radītajiem
ierobežojumiem vairākas aktivitātes pārceltas uz
vēlāku laiku vai iespēju robežās notikušas attālināti.
Projekta nr.9.2.4.2/16/I/002 “Veselības veicināšanas
pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru
pagastos” kopējās izmaksas 84440 EUR.
Aglonas pašvaldības īstenojusi investīciju projektu un
ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē
Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūvei.
Kopējais investīciju projekta finansējums sastāda
308730 EUR.

Tika īstenots Zivju fonda projekts ”Zivju resursu
pavairošana Aglonas novada Ilzas, Pakaļņa un Cirīša
ezeros” Projekta kopējās izmaksas sastāda 5324 EUR.
Zivju fonda finansējums - 4400 EUR.
Eiropas Savienības Erasmus+ programmā īsteno
projektu ”Aglonas novada pedagoģiskā personāla
tehnoloģiju un metodikas apgūšana Eiropā” ar kopējo
finansējumu 9062 EUR.
ELFLA 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras
un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” tika
īstenots projekts “Aglona ceļā uz SMART VILLAGE”.
Projekta ietvaros uzstādītas 7 āra kameras un 3 viedie
soli. Projekta kopējās izmaksas sastāda 29209 EUR.

Aglonas novadā 2021. gadā tika īstenoti 5 projekti
(kopējās izmaksas 2500,00 EUR) iedzīvotāju iniciatīvām
mazo grantu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli – 2021”:
1) Iniciatīvas grupa “Pastaiga dabā”, projekts “Šķeltovā
izveidotās dabas takas labiekārtošana”
2) Iniciatīvas grupa ”Iedvesma”, projekts “Atpūtas vieta
pie baskāju takas”
3) Biedrība “Mēs Grāveriem”, projekts “Kovaļkovas
draudzes kapsētas nojumes iegāde”
4) Iniciatīvas grupa ”Darām kopā”, projekts “Atpūtas
laukuma labiekārtošana”
5) Iniciatīvas grupa “Jaunaglonieši”, projekts “Zelta
vidusceļš”.

Turpinās 2017. gadā uzsāktie SAM 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu
pašvaldība pārņēmusi projektus bijušo Vārkavas,
Riebiņu un Aglonas novada projektus. Notiek dažādi
veselības veicināšanas pasākumi, it īpaši teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem
iedzīvotājiem nodrošinot 100% Eiropas Sociālā fonda
un valsts budžeta finansējumu visām aktivitātēm.

Aglonas novadā tika īstenoti programmas “Piens un
augļi skolai” pasākumi izglītības iestādēs, veicinot
veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos.

Riebiņu novads:
2021. gadā ir īstenoti projekti ar Valsts Zivju fonda
pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir

atļauta makšķerēšana”. Zivju mazuļi tika ielaisti sešos
ezeros:
1) Bicānu ezerā tika ielaisti 15 000 zandartu mazuļi;
2) Eikša ezerā tika ielaisti 5 000 zandartu mazuļi;
3) Zolvas ezerā tika ielaisti 23 000 līdaku mazuļi;
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4) Jāšezerā tika ielaisti 9000 līdaku mazuļi;
5) Kategrades ezerā tika ielaisti 12000 līdaku mazuļi;
6) Rušonas ezerā tika ielaisti 33 000 līdaku mazuļi
Projekts realizēts ar mērķi papildināt zivju resursu
krājumus, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai
labvēlīgus apstākļus, veidojot labvēlīgu vidi
makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai
Preiļu novadā. Projektu kopējā summa 28410 EUR,
Valsts zivju fonda atbalsts 24147 EUR.

ierobežojumiem vairākas aktivitātes pārceltas uz
vēlāku laiku vai iespēju robežās notikušas attālināti.
Projekta nr.9.2.4.2/16/I/099 ”Veselības veicināšanas
un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu
apvienības pārvaldes teritorijā” kopējās izmaksas
116432 EUR.
2021. gadā tika īstenots projekts “Atbalsts Riebiņu
novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos”. Tika
veicināta 30 jauniešu jaunu zināšanu un prasmju
apguve, nodrošināta sagatavotība turpmākajām
mācībām un darbam, sekmēta jauniešu kvalitatīva
brīvā laika pavadīšana un preventīvi mazināts jauniešu
psihoemocionālās veselības risks pandēmijas laikā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 6535 EUR, kas ir 100
% valsts finansējums.

Īstenots ELFLA projekts “Tautas tērpu iegāde Riebiņu
novada Galēnu KN VPDK “Amizieris””. Projekta mērķis
- iegādāties tautas tērpus un tautas deju apavus Galēnu
kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam
"Amizieris", tādējādi pilnveidojot kolektīvu vizuālo tēlu,
saglabājot piederību savam pagastam, popularizējot un
attīstot Latgales nemateriālo kultūras mantojumu.
Projekta kopējās izmaksas ir 15 134 EUR, publiskais
finansējums ir 13 500 EUR.

Ar Zivju fonda atbalstu atpūtas bāzē “Zolva” realizēts
projekts “Bērnu un jauniešu nometne “Izzini, Izmanto,
Saudzē””. Projekta kopējās izmaksas 6419 EUR, kur
963 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Ar ELFLA līdzfinansējumu īstenots projekts
"Audiovizuāla aprīkojuma iegāde kvalitatīvu pasākumu
nodrošināšanai Riebiņu kultūras centrā" Latvijas Lauku
attīstības
programmas
2014.–2020.
gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” rīcības 2.3. aktivitātē “Atpūta un brīvais
laiks (kultūra, sports, pašdarbība)” ietvaros, kur
modernizēts Riebiņu kultūras centra tehniskais
nodrošinājums, iegādājoties audiovizuālu aprīkojumu
kvalitatīvu pasākumu nodrošināšanai. Kopējās projekta
izmaksas 13 456 EUR, t. sk. publiskais finansējums ir
12 110 EUR.
Turpinās 2017. gadā uzsāktie SAM 9.2.4.2. pasākumi
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei”. Ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu
pašvaldība pārņēmusi projektus bijušo Vārkavas,
Riebiņu un Aglonas novada projektus. Notiek dažādi
veselības veicināšanas pasākumi, it īpaši teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem
iedzīvotājiem nodrošinot 100% Eiropas Sociālā fonda
un valsts budžeta finansējumu visām aktivitātēm.
Pasākumu veidi - veselības dienas pilsētā un pagastos,
izglītojoši lekciju cikli, sporta pasākumi, Māmiņu skola
utt. Sakarā ar COVID-19 pandēmijas radītajiem

Ar ELFLA līdzfinansējumu īstenots projekts “Riebiņu
novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3
Dārzu iela km 0,00-0.58 pārbūve” Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 108401 EUR, no kurām
ELFLA finansējums ir 57791 EUR.
Riebiņu novadā tika īstenoti programmas “Piens un
augļi skolai” pasākumi izglītības iestādēs, veicinot
veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos.

Vārkavas novads
Turpinās 2017. gadā uzsāktie SAM 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” Ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu
pašvaldība pārņēmusi projektus bijušo Vārkavas,

Riebiņu un Aglonas novada projektus. Notiek dažādi
veselības veicināšanas pasākumi, it īpaši teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem
iedzīvotājiem nodrošinot 100 % Eiropas Sociālā fonda
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un valsts budžeta finansējumu visām aktivitātēm.
Pasākumu veidi - veselības dienas pilsētā un pagastos,

izglītojoši lekciju cikli, sporta pasākumi, Māmiņu skola
utt. Sakarā ar COVID-19 pandēmijas radītajiem
ierobežojumiem vairākas aktivitātes pārceltas uz
vēlāku laiku vai iespēju robežās notikušas attālināti.
Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/063 “Veselības veicināšanas
un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Preiļu
novada Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastos”
kopējās izmaksas – 43397 EUR.
Vārkavas novadā tika īstenoti programmas “Piens un
augļi skolai” pasākumi izglītības iestādēs, veicinot
veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos.

_______________________________________________________________________________________________
Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām un sadarbība ar NVO
Aglonas, Preiļu un Vārkavas novadā:
Preiļu novada, Aglonas novada, Vārkavas novada
iedzīvotāju iniciatīvas tika organizētas sadarbībā ar
nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu fonds”. 2021.
gada pavasarī projekta ieceres iesāka īstenot 27
iedzīvotāju iniciatīvas grupas. Gada nogalē tika pilnībā
pabeigta 25 projektu īstenošana, divu projektu
īstenotājiem nāksies ieceres realizēšanu pabeigt 2022.
gadā tehnisku iemeslu dēļ.
Lai gan projektu īstenošanai tika piesaistīts pašvaldības
finansējums, lielākais ieguldījums ir iedzīvotāju
brīvprātīgais darbs un entuziasms uzņemties veikt
iniciatīvu kopējam labumam.
Tika īstenotas 8 idejas vides labiekārtošanai iedzīvotāju
vajadzībām, 3 ieceres vēsturisku notikumu piemiņai,
iekoptas 2 atceres vietas, veikti uzlabojumi 3 kapsētās,
remontdarbi 2 baznīcās, īstenotas 2 ar sportu saistītas
ieceres, 3 projekti paredzēja atjaunot inventāru, 2
projekti veicināja bezatkritumu dzīvesveidu, 2 ieceres
bija vērstas uz jauniešu iesaisti.

Riebiņu novadā:
Notika ikgadējais Mazo grantu projektu konkurss ar
mērķi veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku
teritorijās un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās
aktivitātēs. Biedrība “Sīļukalna Gundegas” īstenojusi
projektu “Priecīgai dzīvei skaistā vidē!”, projekta
izmaksas – 700 EUR. Projektā tika piesaistīti sadarbības
partneri: Sīļukalna pagasta pārvalde un vietējais
uzņēmums “Alberts GS”. Projektā izveidoja puķu dobes
un iestādīja košumkrūmus un daudzgadīgās puķes.
Savukārt Galēnu parkā mazo grantu projektā uzstādītas
koka konstrukcijas bērnu rotaļu laukumi, radot
bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un
sabiedrības interesēm,
Riebiņu ciema iniciatīvas grupa “Dārzu ielas iedzīvotāji”
īstenoja projektu “Spēlējam dzīvi rotaļājoties!”.
Projekta mērķis bija attīstīt socializēšanās prasmes,
veicināt bērnu aktīvu un radošu brīva laika pavadīšanu,
uzstādot aktivitāšu namiņu daudzdzīvokļu māju
pagalmā Dārzu ielā.
_______________________________________________________________________________________________
Ceļu remontu projekti:
2) Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
• ELFLA projektu Pamatpakalpojumi un ciematu
pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri
atjaunošana lauku apvidos ietvaros veikta
km 0,000-0.650 pārbūve” realizācijai - 122799
“Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa
EUR
Gaters – Kaļvi 0,50 km – 2,99 km pārbūve”.
3) Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
• 2021./2022. gadā ir saņemts valsts budžeta
pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri
aizņēmums šādiem investīciju projektiem:
km 2.720- 3.700 pārbūve” realizācijai - 162138
1) “Riebiņu novada Rušonas pagasta
EUR
pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova4) Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve” realizācijai pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri
239691 EUR
km 0,650 - 2.720 pārbūve” realizācijai - 204237
EUR
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_______________________________________________________________________________________________
Projekti, kas uzsākti un tiks realizēti 2022. gadā un 2023. gadā:
• Apstiprināti
2
energoefektivitātes
paaugstināšanas projekti - Preiļu Kultūras
centra ēkai un Aglonas pirmsskolas izglītības
iestādei, kurus plānots īstenot 2022.-2023.
gadā.
• JEPVĢ veikta sporta zāles un savienojošās daļas
jumta atjaunošana, bet Preiļu 1. pamatskolā
uzsākta ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.
Objekti tiek nodoti 2022. gada 1. pusgadā.
• 2021. gadā veikta plānošana, bet 2022. gadā
tiks uzsākts prioritārais investīciju projekts
“Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka izveide –
Vecvītoli, Vecvārkava, Upmalas pagasts, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē. Projekta kopējās
plānotās izmaksas 426226 EUR.
• Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu,
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programmā 2014.-2020. gadam tika iesniegts
projekts “Amatniecība bez robežām (Crafts)”.
Projektā iegādāts aprīkojums amatniecības
prasmju attīstībai Preiļos, Riebiņos un Aglonā.
Projekts tiks pabeigts 2022. gadā
• 2022. gadā tiks īstenoti projekti:
1) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma
piesaistei LEADER programmā:
o “Jauna tūrisma produkta – dabas
izziņas pastaigu takas izveide Pelēču
ezera purvā” ar projekta kopējo
finansējumu 31482 EUR.
o "Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases
apgaismojuma ierīkošana Aglonas
pagasta Preiļu novadā” ar projekta
kopējo finansējumu 27328 EUR.
o “Kāpšanas sienas un ODMI bloku
iegāde Preiļu novada pašvaldības
Aglonas
pagasta
iedzīvotāju
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ar

•

•

projekta kopējo finansējumu 6493
EUR.
2) Zivju fonda pasākumiem par zivju
atražošanas un pavairošanas pasākumu
veikšanu Preiļu novada Ciriša, Bicānu, Pelēču,
Biešona, Rušonas, Kategrades, Jašazarā, Lielā
Kolupa ezerā.
Objekts “Skatu torņa un atpūtas vietas
jaunbūve Salmeja ezera krastā” tiek realizēts
2021.-2022. gadā. Būvdarbu projekta kopējās
izmaksas 161 495 EUR. Projekta ietvaros tika
iegādāts pārvietojamais pontona plosts ar
dzinēju. Finansējums tiek saņemts no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
saskaņā ar
atbilstību administratīvi
teritoriālajai reformai un projektam ir piešķirts
valsts budžeta aizņēmums.
2021. gadā tika uzsākta pludmales izbūve pie
Bicānu ezera Gelenovas parkā, izveidojot
bērnu rotaļu laukumu. Darbi tiks pabeigti 2022.
gada jūnijā. Projekta “Esoša un jauna tūrisma
infrastruktūras objektu izveide saskaņā ar
Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas
aizsardzības plānu ietvaros plānots atjaunot
esošo infrastruktūru: pagarināt laivu piestātni
līdz 23 m, labiekārtot teritoriju, atjaunot ceļa
un stāvlaukuma segumu.

_______________________________________________________________________________________________
UZŅĒMĒJDARBĪBA
2021. gadā Preiļu novadā tika reģistrēti 35 jauni
uzņēmumi. Likvidēti 66 uzņēmumi.
Novadā kopumā reģistrēti 1388 uzņēmumi, no tiem
576 lauksaimniecības nozarē.
Preiļu novada pašvaldības rīkotajā Mazo un vidējo
komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju
projektu līdzfinansēšanas konkursā saņemti 13
projektu pieteikumi, no kuriem viens netika vērtēts, jo

nebija pagājuši trīs gadi. Viens noraidīts, apstiprināti 11
projekti.
Kopējā projektu summa 44210.85 EUR, pašvaldība
līdzfinansēja 21602.43 EUR.
Skaistumkopšanas nozarē jaunu pakalpojumu
radīšana, esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana,
jaunu pakalpojumu ieviešana un loģistikas iespēju
paplašināšana kokapstrādē, jaunu pakalpojumu
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radīšana tūrismā: multifunkcionāla kubula iegāde,
kanoe laivu piekabes iegāde, jaunas apskates vietas
radīšana - Eksotisko putnu un mīļdzīvnieku apskates
vieta. Saistībā ar Covid-19 izplatību, pasākumu un
uzņēmumu mācību semināri notika pārsvarā attālināti.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs pagājušajā gadā
uzņēmējiem piedāvāja piecus pasākumus – uzņēmēju
tikšanos, “Iedvesmas brokastis” un trīs tirgus dienas
pavasarī, vasarā un rudens sezonā.
Projekti,
kas
tiek
realizēti,
lai
veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā:
•

•

•
•

•

•

SAM 5.6.2. 2.kārtas projektā “Preiļu novada
uzņēmējdarbības
vides
infrastruktūras
attīstība” īstenotas 2. aktivitātes – nodota
ekspluatācijā Rietumu iela un uzbūvēts un
iznomāts angārs ar 2 moduļu ēkām pie
Rietumu ielas. Projekta kopējās izmaksas - 5
541 256 EUR, no tiem ERAF finansējums - 3 244
842 EUR.
SAM
5.6.2.
3.
kārtas
projektā
“Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un
investīciju piesaistes veicināšana Preiļu
novadā” notiek 2 industriālo teritoriju izbūve:
Noliktavu teritorijas izbūve pie Rietumu ielas,
kā arī pabeigta ražošanas ēkas, laukuma un
inženierkomunikāciju izbūve Meža ielā.
Projekta kopējās izmaksas - 3 397 072 EUR, no
tiem ERAF - 877 756 EUR.
SAM 5.6.2. projektos izbūvētās ražošanas
teritorijas ar inženierkomunikācijām un
tipveida būvēm tiks izsolītas uzņēmējiem.
SAM 5.6.2. 3.kārtas projekts “Preiļu novada un
ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras attīstība” tiek realizēts
sadarbībā ar Aglonu un Riebiņiem. Preiļos
izbūvēts rotācijas aplis, veicot daļēju Rīgas un
Brīvības ielu pārbūvi, kā arī Aglonā uzbūvēts
Radošo industriju centrs un sakārtoti ceļi
uzņēmējiem,
galvenokārt,
zemniekiem
Aglonas un Riebiņu pagastu pārvaldēs.
SAM 5.6.2. projekts “Uzņēmējdarbības vides
uzlabošana
un
investīciju
piesaistes
veicināšana Riebiņu novadā” tiks turpināts arī

•

2022. gadā. Projekta vispārējais mērķis ir
Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot
videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu
darba vietu radīšanu. Projekta kopējās
izmaksas sastāda 400 000.00 EUR, no kurām
ERAF ir 340 000.00 EUR, valsts budžeta un
pašvaldību finansējums 60 000.00 EUR.
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”
ietvaros tiek realizēti 2 projekti:
1)“Preiļu pils 1. stāva pārbūve
komercdarbības
attīstības
nodrošināšanai”, kurā plānots izbūvēt
ārējās
un
iekšējās
inženierkomunikācijas, lai pils 1. stāva
telpas pašvaldība publiskas izsoles
veidā varētu iznomāt komersantam.
Tiek plānotas telpas restorānam,
meistarklasēm u.c. tūrisma un kulinārā
mantojuma
attīstībai.
Kopējās
izmaksas - 949 723 EUR, no ERAF - 300
000 EUR.
2)“Ražošanai pielāgota tipveida angāra
izbūve un teritorijas labiekārtošana
Daugavpils ielā 64, Preiļos”. Publiskas
izsoles rezultātā tiks piesaistīti
komersanti, kuri attīstīs šo teritoriju,
veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos un
radīs jaunas darba vietas. Kopējās
izmaksas - 597738 EUR, no tiem ERAF
un VB – 465617 EUR.
Uzņēmējdarbības attīstībai tiek pārbūvēta ēka
Preiļos, A. Paulāna ielā 1a, lai paplašinātu
produktu ražošanu, radītu jaunas darba vietas
un tādējādi uzlabotu novada ekonomisko
stāvokli. Telpas iznomātas komersantam.
Kopējās plānotās izmaksas 352 942 EUR.

_______________________________________________________________________________________________
KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU UN LĪDZDALĪBA
2021. gadā līdz administratīvi teritoriālajai reformai 1.
jūlijā Preiļu novadā bija sabiedrisko attiecību daļa ar 2
darbiniekiem, savukārt Vārkavas, Aglonas un Riebiņu
novados darbojās pa vienam sabiedrisko attiecību

speciālistam. Galvenie komunikācijas avoti ar
sabiedrību bijušajos novados bija informatīvie
izdevumi un pašvaldību internetvietnes.
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No 2021. gada 1. janvārim līdz 1. jūlijam:
Aglonas novadā tika izdots informatīvais izdevums
“Aglonas Novada Vēstis” 6 numuri (800 eks.), uzturēta
internetvietne www.aglona.lv, kas regulāri papildināta
ar dažādām ziņām.
Riebiņu novadā tika izdots informatīvais izdevums
“Riebiņu novada ziņas” 6 numuri (3200 eks.), uzturēta
internetvietne www.riebini.lv, kas regulāri papildināta
ar dažādām ziņām.
Vārkavas novadā tika izdots informatīvais izdevums
“Ozolupe” 3 numuri (740 eks.), uzturēta internetvietne
www.varkava.lv, kas regulāri papildināta ar dažādām
ziņām.
Preiļu novadā tika izdots izdevums “Preiļu Novada
Vēstis” 5 numuri (500 eks.), uzturēta internetvietne
www.preili.lv, kas regulāri papildināta ar dažādām
ziņām.

www.preili.lv, kas regulāri papildināta ar dažādām
ziņām.
Facebook konts “Preiļu novada pašvaldība” sasniedzis
3297 sekotāju lielu auditoriju, kas padara šo par vienu
no plašāk izmantotajiem pašvaldības komunikācijas
kanāliem.
Preiļu novadā organizētas arī tikšanās ar iedzīvotājiem
tiešsaistē. Viena tikšanās ar Preiļu novada domes un
Preiļu novada pašvaldības vadību, un divas tikšanās ar
kapitālsabiedrību SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” un SIA
“Preiļu slimnīca” vadību.
2021. gada nogalē izveidots Preiļu novada pašvaldības
sociālo tīklu vizuālās valodas stils, kas iedzīvotājiem
palīdz Facebook laika josla atšķirt pašvaldības ziņas.
Līdztekus tam tika mainīts arī laikraksta “Preiļu Novada
Vēstis” vizuālais izskats. Sabiedrisko attiecību nodaļā
izstrādāti noteikumi komunikācijai sociālajos tīklos un
e-pastos, tiek realizēta sadarbība ar vietējiem un
reģionālajiem medijiem, lai nodrošinātu pēc iespējas
labāku sabiedrības informētību.

No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim:
Preiļu novadā tika izdots izdevums “Preiļu Novada
Vēstis” 6 numuri (8650 eks.), uzturēta internetvietne
Iedzīvotāju aptauja:
2021. gadā veikta sabiedrības aptauja ar mērķi
noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jaunveidojamo
novadu. Aptauja tika izstrādāta elektroniski, aptauju
portāla Visidati.lv veidnē. Aptaujas veikšanas laiks no
2021. gada 22. aprīļa līdz 9. jūnijam. Aptaujas anketa
aizpildīšanai tiešsaistē tika publicēta Preiļu, Riebiņu,
Vārkavas un Aglonas novada mājaslapās, Preiļu
novada Facebook kontā. Aptaujas anketu aizpildīja
655 respondenti. 597 respondentu anketu aizpildīja
tiešsaistē, 68 respondentu aizpildīja izdrukātas
anketas.

svētki, gadatirgi, Preiļu un pagastu svētki, kapu svētki,
festivāli) un kultūrvēsturiskais mantojums (pilis,
muižas, baznīcas).
Trīs būtiskākie minētie riski jaunā novada sekmīgai
attīstībai tika minēti darba vietu trūkums, iedzīvotāju
skaita samazināšanās un pašvaldības budžeta
plānošanas nepilnības vienmērīgai novada attīstībai.
Respondenti norādīja, ka tuvāko piecu gadu laikā
Preiļu novadā ir nepieciešami uzlabojumi ceļu
infrastruktūrā, veselības aprūpē un veselības
pakalpojumos un uzņēmējdarbības vidē (ražošanas
zonas, atbalsta programmas uzņēmējiem).

Nedaudz vairāk kā puse respondentu ar neitrālu
noskaņu sagaidīja jaunā Preiļu novada izveidi, un
vairāk bija to respondentu, kas uzskatīja, ka novadu
reforma attiecībā uz jaunizveidojamo Preiļu novadu
neko nemainīs.

Viena trešdaļa respondentu pēc aptaujas datiem
uzskatīja, ka viņiem nav pietiekami plašas iespējas
piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, bet
aptuveni viena trešdaļa uzskatīja, ka iespējas ir
pietiekamas, bet iesaistes pakāpe vai kvalitāte
atšķiras. Kas norāda, ka sabiedrību interesē iespēja
līdzdarboties novada attīstības sekmēšanā, bet viņi
pagaidām neatrod piemērotākos veidus, kā to izdarīt.

Nozīmīgākās jaunizveidojamā Preiļu novada
priekšrocības respondentu skatījumā bija dabas
vērtības (ezeri, upes, meži, dabas veidojumi un
objekti), tradīcijas un tradicionāli pasākumi (Aglonas
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Publiskās apspriešanas:
2021. gadā Preiļu jaunizveidotajā novadā notika trīs publiskās apspriešanas, no kurām divas bija saistītas ar apvienotā
Preiļu novada attīstības dokumentu izstrādi un trešā skaidroja sabiedrības viedokli par Latgales plānošanas reģiona
attīstības dokumentiem.
21. jūlijā publiskai apspriešanai līdz 2021. gada 5. augustam tika nodots Latgales plānošanas reģiona Attīstības
programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekts un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats.
2021. gada 25.novembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā notika “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam” publiskās apspriešanas pirmā
kārta.
2021. gada 7.decembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā notika “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam” publiskās apspriešanas otrā
kārta.
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PIELIKUMI
1.
2.
3.
4.

Preiļu novada pašvaldības finanšu pārskats un budžeta bilance
Ieguldījums kapitālsabiedrībās (līdzdalība)
Neatkarīga revidenta ziņojums
Preiļu novada Domes sēdes lēmums “Par Preiļu novada pašvaldības 2021. gada finanšu pārskata
apstiprināšanu”
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1. Pielikums
Preiļu novada pašvaldības 2021. gada apvienotā pamatbudžeta konsolidēto ieņēmumu
Ieņēmumu veidi
Apstiprinātais Precizētais
EUR
EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
6816550
7261041
NIN par zemi
839928
881915
NIN par ēkām un būvēm
139981
145631
NIN par mājokļiem
66820
68663
Azartspēļu nodoklis
12900
12900
Dabas resursu nodoklis
35200
30372
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
14575
12428
Valsts ( pašvaldību) nodevas
16695
15366
Naudas sodi
4920
7241
Pārējie ieņēmumi
37257
116457
Ieņēmumi no īpašuma realizācijas
260038
178853
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par
sniegtajiem pakalpojumiem
666297
793847
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti
4953610
6581453
Saņemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu līdzfinansētajiem
priojektiem
779981
1980644
No valsts budžeta dalēji finansētu
atsavinātu publisku personu un iestāžu
transferti
3500
0
Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
projektiem
0
0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
1277240
1291506
Dotācija no PFIF
5834376
6231023
PAVISAM
21759868
25 609 340

izpilde
Izpilde
EUR
7109003
907568
163285
72437
1741
39703
996
16440
7993
53766
197449
642104
6234490

2016824

32899
26508
1202497
6199873
24925576

Vislielākais īpatsvars ieņēmumos bija iedzīvotāju ienākuma nodoklim 7109003 EUR jeb 28,52 % no kopējā ieņēmumu
apjoma.
Otrā lielākā ieņēmumu pozīcija - transferti no valsts budžeta 6234490 EUR jeb 25,01 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2021. gadā – 6199873 EUR jeb 24,87 % no kopējā ieņēmumu
apjoma.
Tad sekoja ieņēmumi no Eiropas Savienības fondiem 2016824 EUR jeb 8,09 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai sastādīja 642104 EUR jeb 2,58 % no kopējā
ieņēmumu apjoma.
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Preiļu novada pašvaldības 2021. gada apvienotā pamatbudžeta konsolidēto izdevumu izpilde
Izdevumu veidi
Apstiprinātais Precizētais
Izpilde
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
EUR
EUR
EUR
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība ,bāriņtiesa
Ekonomiskā darbība

3247702
1500
249698
2075434

3420894
0
300422
2464356

3003470
0
296231
2163254

Vides aizsardzība

42999

20000

12491

Teritoriju, mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta un kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība
PAVISAM IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
sankciju maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Pašvaldību transferti un uzturēšanas
izdevumu transferti
Pamatkapitāla veidošana

4593544
80122
2139619
9306544
3159300

8240052
72561
2082022
12318539
3614685

6777042
56370
1966543
11083853
3489207

24896462

32 533 531

28848461

10983484

11632771

11251427

PAVISAM IZDEVUMI

24896462

2982293

3303355
3375711

47423
3920080

34533
4407403

2074549
29430
324959
17640
183993
1110100
535817
2686694

8697
3615226
1868864

2177198
18452
312202
19939
187641
1286250
972715
8108716
32 533 531

13920
263181
17470
146827
1173743
529226
6656525
28848461

Preiļu novada pašvaldības noslēgtie ilgtermiņa aizdevumu līgumi ar Valsts kasi
Jaunizveidotajā Preiļu novada pašvaldības pamatbudžetā tika apvienoti 2021. gada Preiļu novada, Aglonas novada,
Riebiņu novada un Vārkavas novada saimnieciskā gada pamatbudžeti:
• projekta "Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.13 Kastīre-Gelenova-Šaures pārbūve"
īstenošana summā EUR 203738;
• projekta "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0.650-2.720
pārbūve"īstenošana summā EUR 173602;
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projekta "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.000-0.650
pārbūve" īstenošana summā EUR 104380;
projekta "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri km 2.720-3.700
pārbūve"īstenošana summā EUR 137818;
prioritārais investīciju projekts "Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera Rušonas pagastā, Riebiņu novadā"
summā EUR 172676;
prioritārais investīciju projekts Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka "Vecvītoli" teritorijas labiekārtošana summā
EUR 618938;
projekta "Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve" īstenošanai summā EUR 126440;
ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/024) "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana
Preiļu novadā" īstenošanai summā EUR 707636;
ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/019) "Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un
modernizēšana" īstenošanai summā EUR 229666;
ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/009) "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība Preiļu novadā "īstenošanai summā EUR 42253;
ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/009) "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība Preiļu novadā" īstenošanai summā EUR 168002;
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-023) "Parki bez robežām"investīciju
daļas īstenošanai summā EUR 23878;
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-476) "Vides kvalitātes uzlabošanas
pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā (Save Past for future)" investīciju daļas īstenošanai
summā EUR 387924;
prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve" īstenošanai summā EUR
400000;
projekta "Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta atjaunošana" īstenošanai
s summā EUR 91181;
projekta "Kārsavas ielas pārbūve Preiļos" īstenošanai summā EUR 306262.

Preiļu novada pašvaldības aizņēmumi:
Pašvaldības aizņēmumu atmaksa 2021. gadā sastādīja EUR 1574775.
Budžeta izpildes gaitā netika izlietoti piešķirtie aizdevumi sekojošo projektu realizācijai summā EUR 2304267, tai
skaitā:
•projekta "Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta atjaunošana" īstenošanaiaizdevuma summa EUR 91181, izlietotā summa EUR 22970 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada beigām sastāda EUR
68211;
•projekta "Kārsavas ielas pārbūve Preiļos" īstenošanai - aizdevuma summa EUR 306262, izlietotā summa EUR 95131un
neizņemtā aizdevuma daļa uz gada beigām sastāda EUR 211131;
•prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības ēkas A. Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve" īstenošanai - aizdevuma summa
EUR 400000, izlietotā summa EUR 95176 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada beigām sastāda EUR 304824.
Neizlietotā aizdevuma summa nepāriet uz 2022. gadu. Ir nepieciešams iesniegt jaunu aizdevuma pieprasījumu 2022.
gadā;
•Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-476) "Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi
publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā (Save Past for future)" investīciju daļas īstenošanai- aizdevuma summa EUR
387924, izlietotā summa EUR 70695 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada beigām sastāda EUR 317229;
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•ERAF projekta ( Nr.5.6.2.0/16/I/013 ) "Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība" īstenošanai –
aizdevuma summa EUR 2364890, izlietotā summa EUR 2233715 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada beigām sastāda
EUR89726;
•ERAF projekta ( Nr.5.6.2.0/17/I/024 ) "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu
novadā" īstenošanai - aizdevuma summa EUR 611539, izlietotā summa EUR 393502 un neizņemtā aizdevuma daļa uz
gada beigām sastāda EUR 207230;
•ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/024) "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu
novadā" īstenošanai- aizdevuma summa EUR 707636, izlietotā summa EUR 530427 un neizņemtā aizdevuma daļa uz
gada beigām sastāda EUR 177209;
•prioritārā investīciju projekta “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka "Vecvītoli" teritorijas labiekārtošana “ īstenošanai
-aizdevuma summa EUR 618938, kura gada laikā netika izlietota . Neizlietotā aizdevuma summa nepāriet uz 2022.
gadu. Ir nepieciešams iesniegt jaunu aizdevuma pieprasījumu 2022. gadā;
•prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības ēkas A. Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve" īstenošanai - aizdevuma summa
EUR 400000, izlietotā summa EUR 95176 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada beigām sastāda EUR 304824;
•projekta "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.000-0.650 pārbūve"
īstenošana- aizdevuma summa EUR 104380 , izlietotā summa EUR 52190 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada
beigām sastāda EUR 52190;
•projekta "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0.650-2.720 pārbūve"
īstenošana - aizdevuma summa EUR 173602 , izlietotā summa EUR 86801 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada
beigām sastāda EUR 86801;
•projekta "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri km 2.720-3.700 pārbūve"
īstenošana - aizdevuma summa EUR 137818 , izlietotā summa EUR 68909 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada
beigām sastāda EUR 68909;
•projekta "Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.13 Kastīre-Gelenova-Šaures pārbūve" īstenošanaaizdevuma summa EUR 203738, izlietotā summa EUR 101869 un neizņemtā aizdevuma daļa uz gada beigām sastāda
EUR 101869.
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Preiļu novada pašvaldības saistību apmērs 2021.- 2023.gadam, (EUR)
Līguma
noslēgšanas
datums

Saistību apmērs

Mērķis

2021

2022

2023

Izglītības sektora attīstība un kvalitātes paaugstināšana

21.06.2005

7 610

0

0

Katlu mājas rekonstrukcija

31.08.2006

3 449

0

0

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Preiļu novada Pelēču ciemā" īstenošanai

14.10.2011

11 583

11 491

11 372

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Preiļu novada Prīkuļu ciemā"īstenošanai"

14.10.2011

12 334

12 207

12 157

Preiļu pils atjaunošana 1.kārtas 1. un 2.etaps , investīcijām
valsts nozīmes arhitektūras piemineklī

06.04.2016

7 291

7 111

7 080

Prioritāra investīciju projekta "Ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciematā"
īstenošanai

31.08.2016

6 630

6 610

6 550

ELFLA projekta "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras
uzlabošanas 1.kārta" īstenošanai "(Nr.17-03-A00702-000002)

02.05.2017

9 542

8 835

8 721

Projekta "Būvprojekta izstrāde Preiļu novada bērnu un
jaunatnes sporta skolas stadiona pārbūvei" īstenošanai

02.05.2017

7 777

3 341

0

Projekta "Stāvlaukuma pārbūve Tirgus laukums 11, Preiļos"
īstenošanai

10.08.2017

11 912

11 872

11 843

Projekta "Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un
inženierkomunikāciju atjaunošana 2.kārta - Celtnieku ielas
posma rekonstrukcija no Brīvības ielai līdz Kooperatīva ielai"
īstenošanai

13.11.2017

9 736

9 474

9 451

Projekta "Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvprojekta
aktualizācija" īstenošanai

07.03.2018

6 412

6 608

6 534

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

07.03.2018

12 358

11 821

11 742
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Būvprojekta izstrādei projekta "Intervences noliktavu ēkas un
funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā
teritorijā" īstenošanai

07.03.2018

11 436

11 396

2 764

fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta
"Rīteiropas vērtības"daļas "Preiļu pils fasādes vienkāršotās
atjaunošanas" priekšfinansēšanai

07.03.2018

9 327

9 305

9 283

ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta
"Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 1.,2.,3.kārta" priekšfinansēšanai

09.04.2018

28 877

27 681

27 432

ELFLA projekta ( Nr.17-03-A00702-000069 ) "Preiļu novada
lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta" īstenošanai

30.05.2018

10 634

10 520

10 410

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

06.07.2018

15 039

14 983

14 948

ELFLA projekta (Nr.17-03-A00702-000002) Preiļu novada lauku
ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārtas uzlabošana papildus
darbi

16.08.2018

10 034

5 124

5 112

ELFLA projekta ( Nr.17-03-AL21-A019.2204-000001 ) "Bērnu
rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču pagastā " īstenošanai

05.10.2018

1 256

1 265

911

Prioritārā investīciju projekta "Latgales reģiona iedzīvotāju
aktīvu dzīvesveida īstenošanu iespēju paplašināšana - Aktīvs
Latgalē" īstenošanai

09.10.2018

6 128

6 108

6 093

ES fondu projekts "Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvērī-19, Preiļos 1,2,3,
kārtas finansēšanai

05.03.2019

18 575

17 361

17 243

fondu projekts "Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā-26, Preiļos "
finansēšanai

05.03.2019

6 877

6 052

52 987

Investīciju projektu īstenošanai- saistību pārjaunojums

12.03.2019

439 768

439 564

438 607

Investīciju projekts "Viļānu ielas atjaunošanas būvdarbi Preiļos"

04.07.2019

7 794

7 691

7 601

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona
pārbūve, 1.kārtas būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība"

04.07.2019

17 870

17 802

17 761

ERAF projekts "Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā-26, Preiļos"
īstenošanai

30.08.2019

3 161

3 082

3 075
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ELFLA projekts ""Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas
pārbūve Preiļu novadā" īstenošanai

30.08.2019

1 486

1 406

1 385

ERAF projekts "Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvāris-19, Preiļos"
īstenošanai

30.08.2019

7 138

7 111

7 095

ERAF projekts nr.5.6.2.0/17/1/024 uzņēmējdarbības vides
uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā

19.09.2019

14 124

21 954

21 864

ERAF projekts Nr.5.6.2.0./16/1/013 "Preiļu novada
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība" īstenošana

05.12.2019

11 620

21 867

21 541

ERAF projekts Nr.5.6.2.0./17/1/024 "Uzņēmējdarbības vides
uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā"
īstenošanai

05.12.2019

33 183

61 864

61 734

Ielu apgaismojuma tīklu izveide Pelēču pagasta centrā un pie
pagasta ēkas Preiļu novadā

05.05.2020

3 791

4 912

4 901

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

29.07.2020

4 748

9 404

9 384

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

03.03.2021

536

19 098

25 942

ERAF projekta ( Nr.9.3.1.1/18/I/009) "Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā"
īstenošanai

23.03.2021

384

4 409

8 964

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts
"Parki bez robežām"

29.04.2021

45

3 391

6 709

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta
(Nr.LLI-476) "Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās
21.05.2021
ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā (Save Past for future)" investīciju
daļas īstenošanai

648

969

17 195

Prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības ēkas A. Paulāna ielā
1A, Preiļos pārbūve" īstenošanai

26.05.2021

669

7 958

11 751

Projekta "Kārsavas ielas pārbūve Preiļos" īstenošanai

26.05.2021

511

766

13 520

Sporta halles un brīvdabas estrādes Aglonas ciemā projektēšana
un celtniecība

22.03.2005

13 772

13 738

13 703

Sporta halles Aglonas ciemā projektēšana un celtniecība

08.07.2005

12 724

0

0
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Ēkas renovācija un tehniskā projekta izstrāde pansionātam
''Salenieki'', Aglonas internātvidusskolas sporta zāles tehniskā
projekta izstrāde

11.12.2009

25 462

25 400

25 338

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta
Priežmalas ciemā

26.05.2011

13 515

13 482

13 448

ELFLA projekta ''Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā
īstenošanai

12.09.2012

9 663

7 233

0

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā" īstenošanai

14.06.2013

4 702

4 690

4 678

ELFLA projekta "Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu
infrastruktūras sakārtošana un būvniecība" īstenošanai

14.06.2013

9 967

9 942

4 963

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Jaunaglonas ciemā" īstenošanai

08.07.2014

8 040

8 019

7 999

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta (automašīnu) iegāde 2014.g.

15.10.2014

11 060

0

0

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta" īstenošanai

15.10.2014

5 234

2 613

0

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta
Aglonas ciemā, II kārta" īstenošanai

07.05.2015

4 414

4 403

4 392

KPFI projekta "Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana
Aglonas novada publiskajā teritorijā" īstenošanai

22.05.2015

2 714

2 707

2 700

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta (automašīnu) iegāde 2015.g.

21.01.2016

12 402

12 370

3 088

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta (automašīnu) iegāde 2016.g.

01.09.2016

10 758

10 731

8 032

Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve

27.07.2017

13 780

13 747

13 713

ELFLA proj." Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas
novadā"

12.11.2018

13 058

13 025

12 993

Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A. Broka, Kalna ielās
Aglonā

01.08.2018

16 499

16 485

16 445

Priorit. invest. proj." Remontdarbi Aglonas nov. iestādēs"

03.10.2018

4 139

4 160

4 150

ERAF proj.5.6.2.0/18/I/009 "Preiļu nov. un ietekmes areāla
pašvald. uzņēmējdarb. vides infrastr. attīst.
"īstenošana(komercdarbība)

07.02.2020

3 782

26 352

26 045
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ERAF proj.5.6.2.0/18/I/009 " Preiļu nov. un ietekmes areāla
pašvald. uzņēmējdarb. vides infrastr. attīst."īstenošanai

07.02.2020

1 570

12 731

12 677

Proj."Aglonas vsk. dienesta viesnīcas pārbūve"

12.11.2020

1 206

15 180

15 114

Proj." Aglonas vsk. dienesta viesnīcas pārbūve" (3.kārta)

30.06.2021

387

9 203

9 152

Uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība

04.06.2018

9 037

9 086

9 064

Jumta seguma maiņa Stabulnieku KN

24.08.2018

4 564

4 573

4 350

Rušonas pagasta autoceļa Nr.51 "Lauku iela" pārbūve

25.10.2019

8 792

8 834

8 811

Sīļukalna pagasta autoceļš Nr. 18 "Teilāni-Grāvuļi-Straujupe"
pārbūve

25.10.2019

1 080

1 081

1 078

Stabulnieku pagasta autoceļa Nr.4 Stabulnieki-Pastari" pārbūve

25.10.2019

2 418

2 421

2 415

Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr.4
"Kastīre-Gelenova-Šaures" pārbūve

06.05.2021

0

14 092

14 058

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1
"Polkorona-Voveri km 0.000-0.650" pārbūve

06.05.2021

0

7 220

7 202

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta autoceļa Nr.1 PolkoronaVoveri km 0.650-2.720" pārbūve

06.05.2021

0

12 007

11 978

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1
"Polkorona - Voveri km 2.720-3.700" pārbūve

06.05.2021

0

9 532

9 509

Prioritārais investīciju projekts "Atpūtas vietas izveide pie
Salmeja ezera Rušonas pagastā, Riebiņu novadā"

29.06.2021

121

12 007

11 978

Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)

07.05.2021

299 938

294 677

396 791

Vārkavas vidusskolas ēkas remonts

30.05.2003

7 329

7 311

3 877

Vārkavas vidusskolas ēkas renovācijas pabeigšana

08.04.2004

4 531

4 520

4 509

Projekta Vienotas apkures sistēmas izveide Vārkavā

01.10.2013

6 643

6 627

4 960

ERAF projekta Vārkavas novada Vecvārkavas ciema
ūdenssaimniecības attīstība

01.10.2013

1 157

1 154

854

prioritārā investīciju projekta "Vārkavas muižas pils ēkas
vienkāršota fasāžu atjaunošana"

26.07.2017

116

1 002

3 157

sociālo programmu investīciju projekts "Ēkas pārbūve par
sociālās aprūpes centru Vārkavā"

28.07.2017

31 112

31 036

30 960

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei

14.09.2018

4 618

4 607

3 448
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Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Gaters-Kaļvi 0,502,99km pārbūve

05.05.2020

12 362

1 383

0

1 367 535

1 524 211

1 671 558

Preiļu novada budžeta bilance 2021. gadā
Konta
Nr.
A
1000
1100
1110
1120
1130
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1280
1300
1310
1320
1350
1380
1400
1410

1420
1500
1510
1550

Posteņa nosaukums
AKTĪVS
B
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti,
preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Zeme un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība
Turējumā nodotie valsts un
pašvaldību īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Avansa maksājumi par ilgtermiņa
finanšu ieguldījumiem
Ilgtermiņa prasības
Ilgtermiņa prasības par Eiropas
Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
finansētajiem projektiem
(pasākumiem)
Pārējās ilgtermiņa prasības
Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašumi
Turējumā nodotie ieguldījuma
īpašumi

Piezīmes Nr.

Visaptv.
piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

C
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

D
x
x

1
69 991 098
73 286
43 334
21 503

2
70 748 380
97 550
57 685
30 562

8 449
58 853 477
46 981 886
95 900
4 039 350
5 521 083

9 303
61 681 718
47 889 647
129 136
3 864 784
7 589 084

93 032

99 646

1 761 636
360 590

1 784 319
325 102

6 723 218
6 551 844

6 297 705
6 034 813

1.3.2.

136 114

151 612

1.3.5.
1.3.8.

35 260
0

41 280
70 000

22 179
1 200

20 584
788

20 979
4 318 938
4 318 938
0

19 796
2 621 679
2 617 275
4 404

1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

x
V4
V1

V4

1.2.6.
1.2.8.
1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.3.

35

x

x

x
V4

1600
1610
2000
2100
2300
2400

2600
I.

Konta
Nr.
A
3000
3300
3500
3510
3520
4000
5000
5100
5110
5150

5200
5300
5400
5600
5700
5800
5900

I

Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai
darbībai
Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai
darbībai
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Īstermiņa prasības
Nākamo periodu izdevumi un avansa
maksājumi par pakalpojumiem un
projektiem
Naudas līdzekļi
BILANCE (1000+2000)

1.6.

Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

C
3.
3.3.
3.5.
3.5.1.

PASĪVS
B
Pašu kapitāls
Rezerves
Budžeta izpildes rezultāti
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta
izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts
Uzkrājumi
Saistības
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu
ieņēmumi un saņemtie avansa
maksājumi
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret
piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Saistības par nodokļiem, nodevām
un citiem maksājumiem
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi,
saņemtie avansa maksājumi un
transferti
BILANCE (3000+4000+5000)

x

0

29 144

0

29 144

3 904 012
179 898
824 101
96 750

5 933 717
317 984
866 758
597 421

2 803 263
73 895 110

4 151 554
76 682 097

Visaptv.
piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

D
x

1
50 029 249
108 361
49 920 888
53 267 374

2
53 436 276
168 902
53 267 374
50 489 813

3.5.2.

-3 346 486

2 777 561

4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.5.

535 365
23 330 496
16 534 459
16 510 210
24 249

726 696
22 519 125
15 009 674
14 831 836
177 838

5.2.

1 416 335

1 356 472

5.3.

444 296

731 366

5.4.
5.6.

801 173
4 603

1 126 019
402 783

5.7.

19 220

354 917

5.8.
5.9.

21 359
4 089 051

13 951
3 523 943

73 895 110

76 682 097

1.6.1.
2.
2.1.
2.3.
2.4.

x
V1

2.6.
I.

x

I.

x

x
x

x
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Kods

A
0100
9100
9110
9120

9130
9190
9500
9510

9520

9530

9550
9590

Posteņa nosaukums
ZEMBILANCE
B
Nomātie aktīvi
Zembilances aktīvi
Iespējamie aktīvi
Paziņotās dividendes un saņemamie
maksājumi par kapitāla daļu
izmantošanu
Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi,
soda naudas un kavējuma naudas
Citi zembilances aktīvi
Zembilances pasīvi
Nākotnes saistības saskaņā ar
līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politiku instrumentu
finansētajiem projektiem
Nākotnes saistības saskaņā ar
līgumiem un vadības lēmumiem par
ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un
izveidošanu, izņemot tos, kas
noslēgti par ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas Savienības
politiku instrumentu finansētajiem
projektiem
Nākotnes saistības saskaņā ar
līgumiem un vadības lēmumiem par
preču un pakalpojumu iegādi,
izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politiku instrumentu
finansētajiem projektiem un nomu
Nākotnes nomas maksājumi
Citas zembilances saistības

Piezīmes Nr.

Visaptv.
piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

C
0.1.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.

D

1
450 453
228 815
95 942
68 821

2
473 213
783 224
93 251
0

9.1.3.

64 052

89 631

9.1.9.
9.5.
9.5.1.

0
4 534 338
3 445 406

600 342
4 032 693
2 871 134

9.5.2.

1 077 919

79 880

9.5.3.

0

927 864

9.5.5.
9.5.9.

11 013
0

11 815
142 000
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x

x

2. Pielikums
IEGULDĪJUMS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS (LĪDZDALĪBA)
Iepriekšējā pārskata periodā
Kapitālsabiedrības nosaukums

B
SIA "Preiļu Saimnieks"
SIA "Preiļu slimnīca"
SIA CIRĪŠU HES
SIA "Atkritumu
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija"

Pārskata periodā

līdzdalība līdzdalība
līdzdalība līdzdalība
perioda beigās
perioda beigās
(%)
(%)
(%)
(%)
(1.līdz 8.ailes
perioda sākumā (12.līdz 19.ailes
perioda perioda
perioda perioda
summa)
summa)
beigās
sākumā
beigās
sākumā

Reģistrācijas
numurs

perioda sākumā

C
47703001720
40003244761
41503029437

1
4 673 263
1 017 941
131 937

41503029988

41 280

41 280

8,818

8,818

41 280

35 260

8,311

8,818

5 864 421

6 297 705

x

x

6 297 705

6 723 218

x

x

9
10
11
4 778 402 100,000 100,000
1 256 411 74,140
74,140
151 612 40,000
40,000
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12
4 778 402
1 256 411
151 612

20
21
22
4 778 402 100,000 100,000
1 773 442 74,140 74,140
136 114 40,000 40,000

3. Pielikums
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40
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4. Pielikums
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