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1.

ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
1. tabula. Ziņas par pašvaldību

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

Preiļu novada dome
Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 19,
LV-5301
LV 90000065720, reģistrācijas datums
22.03.1996.
01.01.2020.–31.12.2020.
15 deputāti
Maruta Plivda
Juris Želvis
Klavdija Zarāne (no 27.11.2019.)
Aldis Džeriņš (no 26.09.2019.)
Skaidra Mukāne
Biruta Novika,
Sertifikāts Nr.106., SIA “Nexia Audit Advice”

1. attēls. Preiļu pilsētas centrālā daļa

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

Teritoriālās vienības
Preiļu pilsēta
Aizkalnes pagasts
Preiļu pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts

2. tabula. Novada teritoriālās vienības
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5,2 km
73,3 km2
79,3 km2
84,2 km2
122,4 km2

Platība
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Attālums no novada administratīvā centra līdz Rīgai – 212 km.
Attālums no tālākā Pelēču pagasta gala līdz Preiļu pilsētai (administratīvajam centram)
ir 27 km. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 57%,
meža zeme – 27%.

2. attēls. Teritorijas sadalījums novadā

1.2. Iedzīvotāji
Uz 01.07.2020. pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - PMLP) datiem
Preiļu novadā ir 9605 iedzīvotāju, no kuriem 6106 ir darbaspējas vecumā, 1290 - līdz
darbspējas vecumam un 2209 - pēc darbspējas vecuma.
2020. gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 92 dzimšanas, 41 laulība un
168 miršanas gadījumi.

3. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas
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3.tabula. Iedzīvotāju skaits Preiļu novada
teritoriālajās vienībās uz 01.07.2020.
Teritoriālā vienība
Preiļu pilsēta
Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts
0-6 gadu vecumā
571

Iedzīvotāju skaits
6576
998
525
660
846

% no visiem novada
iedzīvotājiem
68,46
10,39
5,47
6,87
8,81

4. tabula. Bērnu vecuma struktūra Preiļu novadā uz 01.07.2020.

7-18 gadu vecumā

Kopā

955

1526

Sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu, procentuāli tas ir raksturojams: 46,29% vīriešu
(4446) un 53,71% sieviešu (5159) uz 01.07.2020. pēc PMLP datiem (sk. attēlā).

4. attēls. Dzimumu proporcija

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotās un publicētās informācijas uz 2020. gada
31. decembri Preiļu novadā reģistrēti 472 bezdarbnieki, kas sastāda 8,4% bezdarba līmeni
novadā.
Preiļu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem uz 2020. gada 1. jūliju ir šāds: latvieši – 67,31% (6465), krievi – 26,93%
(2587), poļi – 1,23% (118), baltkrievi – 1,08% (104), pārējās tautības – 3,45% (331).
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5. attēls. Nacionālais sastāvs

Preiļu novadā uz 01.07.2020. pēc PMLP datiem ir 9271 Latvijas pilsoņi, 251 Latvijas
nepilsoņi un 83 pārējie.

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

2.1. Domes sastāvs
Preiļu novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Preiļu novada
pašvaldības un Preiļu novada domes darbību nosaka ar Preiļu novada domes 01.07.2009. sēdes
lēmumu, protokols Nr. 10, 5. punktu, apstiprinātie Preiļu novada domes saistošie noteikumi
“PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
Domes deputāti – 15. 2017. gada 15. jūnijā darbu sāka jaunievēlētā Preiļu novada dome
15 deputātu sastāvā:
Maruta Plivda – Domes priekšsēdētāja, LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Klavdija ZARĀNE – Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks (no 2019. gada 27. novembra)
LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK,
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (no 2017. gada 7. jūlija).
Juris ERTS – LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Zigmārs ERTS – Latvijas Zaļā partija;
Nadežda HĻEBŅIKOVA – Partija “Vienoti Latvijai”;
Māris LEIKUČS – Latvijas Zaļā partija;
Ineta LIEPNIECE - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Valentīna MADALĀNE - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Lauris PASTARS - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (deputāta pilnvaras nolika ar 2017.
gada 7. jūliju);
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Raimonds RUBINS - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (deputāta pilnvaras nolika ar 2017.
gada 7. jūliju);
Iveta STARE - LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Ēvalds VILCĀNS – “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija;
Ārijs VUCĀNS – Latvijas Reģionu apvienība;
Juris VUCĀNS – Latvijas Reģionu apvienība;
Aigars ZĪMELIS – Latvijas Reģionu apvienība;
Juris ŽELVIS – priekšsēdētāja vietnieks, LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA;
Māra PUDNIKA (pirms laulības ROŽINSKA) - LATGALES PARTIJA, Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK, LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA (no 2017. gada 7. jūlija);
Preiļu novada pašvaldība 2020. gadā nodrošināja 698 darba vietas (t.sk. uz laiku
nodarbinātie).
Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 15.00,
nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2020. gadā notikušas 23 domes sēdes,
tai skaitā: 12 ārkārtas, 11 kārtējās sēdes.
Domes sēdēs izskatīti 304 jautājumi, kas saistīti ar infrastruktūras, novada domes, tās
iestāžu, SIA „Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca” attīstību.
Domes darbs notiek patstāvīgo komiteju un komisiju sēdēs. Komitejas un komisijas
sēdes notiek reizi mēnesī. 2020. gadā notikušas 5 Finanšu komitejas sēdes, 5 Attīstības un
infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes un 5 Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdes un 7 – Apvienoto komiteju sēdes.
Izveidotas pastāvīgās komisijas:
Preiļu novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Vita Biezaite – priekšsēdētājs,
Elza Spodra Elste,
Inta Džeriņa,
Zita Pastare.
Administratīvā komisija
Ēvalds Vilcāns – priekšsēdētājs,
Iveta Stašulāne,
Ilona Žukova,
Valentīna Liniņa,
Lauris Pastars,
Sanda Launerte.
Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
Vita Biezaite – priekšsēdētāja,
Māris Leikučs,
Inta Rumaka.
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Svetlana Kurmeļova – priekšsēdētāja,
Irēna Stašulāne,
Zenta Andrejeva.
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Iepirkumu komisija
Sanda Launerte – priekšsēdētājs,
Artis Žukovs
Bonifācijs Kļavinskis,
Ingūna Barkeviča
Vēlēšanu komisija
Uldis Čerpakovskis – priekšsēdētājs,
Aivars Podskočijs,
Žanete Beča,
Santa Ancāne-Novikova,
Vita Skrinda.
Starpinstitucionālās sadarbības komisija
Andrejs Zagorskis - priekšsēdētājs,
Natālija Rivža,
Ritma Vigule,
Anita Džeriņa,
Elita Jaudzema,
Anita Puga.
Administratīvo strīdu komisija
Maruta Plivda – priekšsēdētāja,
Ēvalds Vilcāns,
Juris Želvis.
Medību koordinācijas komisija
Juris Želvis,
Arnis Griboniks,
Elmārs Skuķis.

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

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

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

Domes struktūrvienības:
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•
•
•
•
•
•

Preiļu pagasta pārvalde,
Aizkalnes pagasta pārvalde,
Pelēču pagasta pārvalde (Pelēču feldšeru vecmāšu punkts),
Saunas pagasta pārvalde (Prīkuļu feldšeru vecmāšu punkts),
Preiļu muižas komplekss un parks,
Jauniešu centrs “Četri”.
Domes struktūrvienībās strādā 39 (tai skaitā 6 sezonas) darbinieki.

Pašvaldības iestādes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

2.3. Preiļu novada pagastu pārvalžu veikums
Aizkalnes pagasta pārvaldes paveiktais 2020. gadā
Aizkalnes pagasta pārvaldes paveiktie lielākie darbi:
• veikta 9 pašvaldības autoceļu klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu atsevišķos
posmos;
• pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšana vasaras un ziemas sezonā;
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• sakopšanas darbi un tīrības uzturēšana muzeja ,,Jasmuiža” estrādes teritorijā;
• pagasta kapsētu regulāra sakopšana (zāles pļaušana, lapu un zāles grābšana, atkritumu
šķirošana);
• krūmu izciršana pašvaldības ceļu malās;
• Pelēču ezera krastmalas uzturēšana kārtībā;
• uzkarināmā tiltiņa pāri Jašai muzeja Jasmuiža parkā remonts;
• atbalsts biedrības ,,Sabiedriskais centrs ,,Aizkalne”” projekta ,,Iedzīvotāji veido savu
vidi 2020” ,, Apburts Aizkalnē” realizācija – telpu labiekārtošana Jelgavas mākslinieku
plenēram;
• bīstamo koku izzāģēšana Raipoles un Gāgu kapsētā;
• pašvaldības autoceļu nodalījuma joslas patapinājuma līgumu slēgšana ar piegulošo
zemju
• īpašniekiem;
• vides objektu remonts, atjaunošana, jaunu izveide laukumā pie pagasta pārvaldes ēkas;
• pašvaldības teritorijas regulāra sakopšana;
• nodrošināta apkure pašvaldības ēkām;
• malkas sagatavošana pagasta pārvaldes pārziņā esošai ēkai (gabalošana, skaldīšana,
kraušana);
• pārtikas komplektu piegāde trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm
ārkārtējās situācijas laikā;
• informatīvā izdevuma ,,Preiļu Novada Vēstis” piegāde pagasta iedzīvotājiem;
• aktīva līdzdalība un atbalsts biedrības ,,Sabiedriskais centrs ,,Aizkalne”” darbībā iekārtojot biedrībā veidotās izstādes, rīkojot tematiskos sarīkojumus un radošās darbnīcas;
• cieša sadarbība ar Aizkalnes pensionāru biedrību - atbalstot katru iniciatīvu iesaistīties
kultūrizglītojošos pasākumos;
• pašvaldības palīdzība un atbalsts Jasmuižas Romas katoļu baznīcai un Aizkalnes
pareizticīgo baznīcai.
Pelēču pagasta pārvaldē paveiktais 2020. gadā
Pelēču pagastā darbojas:
• Pagasta pārvalde,
• Pelēču pamatskola,
• Pelēču bibliotēka,
• Ārdavas bibliotēka,
• Pelēču kultūras nams,
• Ārdavas saieta nams,
• Pelēču feldšeru-vecmāšu punkts,
• Sociālais darbinieks.
Pelēču pagastā deklarējušos iedzīvotāju skaits uz 1.07.2020 – 660.
2016
7

Reģistrētas dzimšanas
2017
2018
2019
7
9
6

2020
7

2016
11

Reģistrētas miršanas
2017
2018
2019
2020
14
12
12
7

Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam -107 (59 vīr., 48 siev.), darbspējas vecumā - 410
(244 vīr., 166 siev.), pēc darba spējas vecuma -143 (55 vīr., 88 sievietes).
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Pelēču pagasta pārvaldes budžets
2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

76492

101518

112 262

120 146

127063

Realizēts LEADER projekts – ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un
pie pagasta ēkas Preiļu novadā – kopējās izmaksas 24 349,71 Euro, tai skaitā publiskais
finansējums – 19723,27 Euro.
Aprīlī uz patversmi tika aizvesti bezsaimnieka kucēni.
Pie pagasta pārvaldes ēkas izveidots sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Elpa”.
2020. gadā tika sumināti pieci 80 gadus sasnieguši seniori, trīs 85 gadus sasnieguši
seniori, divi 90 gadus sasnieguši seniori un pa vienam – 94 un 95 gadus sasnieguši seniori.
Svinētas vienas zelta kāzas. Pagasta centrs Lieldienās, Ziemassvētkos, Līgo svētkos,
Valentīndienā un valsts svētkos – 4.maijā un 18. novembrī pagasta centru rotā valsts karogi.
2020. gada darbību stipri ietekmēja Covid -19 pandēmija. Nenotika daudzi iecerētie
pasākumi un aktivitātes.
Komunikācijai ar iedzīvotājiem ir izveidota pagasta pārvaldes lapa Facebook vietnē.
Pelēču feldšeru-vecmāšu punkts
Pelēču feldšeru–vecmāšu punktā strādā sertificēts ārsta palīgs Lilija Jeršova, Prakses vietā
tiek veikts profilaktiskais darbs ar pieaugušajiem un bērniem, veiktas dažādas procedūras.
Gada budžets 8348 Euro. Apmeklējums:
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

39
35
27
14
18
23
0
(atvaļinājumā)
23
43
41
19
17
Pagasta ceļi

Pelēču pagasta ceļu garums sastāda 83,41 km.
Pagastā tika veikti periodiskie uzturēšanas darbi uz ceļiem - galvenokārt smilts-grants
piebēršanas darbi, caurteku nomaiņa, sān grāvju tīrīšana, ko veica VAS „Latvijas autoceļu
uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons.
Ceļu planēšana tika veikta 2-3 reizes – aprīlī un maijā, jūlijā, septembrī, novembrī. Šajā
gadā 2 reizes tika veikta pagasta ceļmalu appļaušana visiem ceļiem. Sniegs netika tīrīts.
Pagasta ceļu uzturēšanai tika tērēts 48787,08 Euro.
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Notika ceļmalu izciršana no krūmiem, ko veica Eiropas Sociālā fonda projektā iesaistītie
stipendiāti. Kopumā no krūmiem atbrīvoti 1,2 km pagasta ceļu.
Komunālā saimniecība
Atdzelžošanas stacijas apkopi veic SIA „Wateks” 2 reizes gadā. Atdzelzošanas stacijā tika
nomainīts ūdens filtrējošais materiāls un veikti remontdari atdzelzošanas stacijā.
Pelēču ciemā un daļā Ārdavas ciema ūdensapgādi nodrošina pagasta pārvalde. Daļai
Ārdavas ciema ūdensapgādi nodrošina privātpersona. Regulāri tiek novērsti ūdensvada un
kanalizācijas bojājumi. Pelēču katlu mājā tika veikts remonts.
Ar SIA „Preiļu saimnieks” līgumus par atkritumu izvešanu var noslēgt Pelēču pagasta
pārvaldē, kā arī veikt maksājumus par saņemto pakalpojumu.
Apkārtnes sakopšanai tika pļauti 6 ha pašvaldības zemes ciematu centros.
Rindas uz dzīvokļiem nav. 2019.gada decembrī izdegušajam dzīvoklim Ārdavā, māja Nr.
1 dzīvoklis Nr.2, tika aizvesti gruveši, veikts remonts – salabots jumts, uzstādīts jauns
skurstenis, veikta dzīvokļa Nr. 1 siltināšana.
Pagasta kapu apsaimniekošana
Kapsētas nosaukums
Pelēču kapi
Gornijašu kapi
Novoseļjes kapi
Krasnogorkas kapi
Solkas kapi
Bramaņu kapi
Džeriņu kapi
Vecumu kapi
Anengofas kapi

Platība
0,6 ha
0,5 ha
0,1 ha
0,3 ha
0,7 ha
0,4 ha
0,1 ha
0,4 ha
0,1 ha

Statuss
Notiek apglabāšana
Notiek apglabāšana
Notiek apglabāšana
Notiek apglabāšana
Notiek apglabāšana
Notiek apglabāšana
Notiek apglabāšana
Notiek apglabāšana
Nenotiek apglabāšana

Pagastā ir 9 kapsētas un kopā to teritorija aizņem 3,2 ha. 2020. gadā kapu apsaimniekošanā
iztērēti 1720,00 euro.
2020. gadā visas kapsētas izpļautas 2 reizes, nogrābtas lapas, regulāri izvedam atkritumus.
Šogad visās pagasta kapsētās tika uzstādītas kastes - konteineri atkritumiem, kuri nesadalās.
Visus darbus veica algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji un GMI līdzdarbības veicēji.
Pelēču kapos tika nomainīts atkritumu konteiners no 1,1 m3 tilpuma uz 240 litru konteineru un
izvedot 2 reizes mēnesī. Pelēču kapos tika izveidots darba rīku stends – pašvaldība iegādājās
darba rīkus – kapli, spaini, grābekli un lāpstu, ko izvietoja darba rīku stendā, lai, apmeklējot
kapus, kopiņu sakopējam nebūtu līdzi jāņem darba rīki. Gornijašu kapos tika nomainīti mazie
vārti, Ārdavas kapos tika veikts žoga un kapu vārtu remonts. Atjaunoti Pelēču kapu vārti.
Pelēču pamatskola
Pelēču pamatskolas direktors ir Guntars Ratenieks. Skolā mācās 83 bērni, tai skaitā –
59 skolēni , pirmskolas grupā 24 bērns.
Skolas tradīcijas: 1. septembris – Zinību diena, rudens ziedu, ražas izstāde un rudens tirdziņš,
Tēvzemes nedēļa, Ziemassvētki, Meteņi sākumskolā, Vecāku nedēļa, ritmikas pēcpusdiena,
absolventu salidojums reizi 5 gados, Mātes dienai veltīts koncerts, pēdējā zvana diena,
pēdējā skolas diena un izlaidums.
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No attālākajiem pagasta nostūriem un no kaimiņu pagasta – Aizkalnes, bērnus ikdienu uz skolu
ved divi pašvaldības autobusi. Autobusi tiek nodrošināti braukšanai uz mūzikas skolu un sporta
skolu.
Pelēču kultūras nams
Pelēču kultūras nama vadītāja – Evita Kivriņa
2020. gadā notika 18 pasākumi, apmeklētāju kopskaits - 940. No tiem:
• valsts tradicionālie un pilsētas/pagasta svētki: 1 (apmeklētāju sk.250),
• izglītojošas norise un semināri: 3 (apmeklētāju sk. 40),
• teātra izrādes: 2 (apmeklētāju sk. 105),
• izklaides sarīkojumi: 4 (apmeklētāju sk. 235),
• kino izrādes: 1 (apmeklētāju sk. 20),
• izstādes: 3 (apmeklētāju sk. 200),
• citu iestāžu un organizāciju rīkotas norises: 4 (apmeklētāju sk. 90).
Apmeklētākais pasākums 2020. gadā Pelēču pagastā bija Pelēču kultūras nama rīkotais
pasākums – Pelēču pagasta svētku koncerts “Vasaras pieskāriens”. Savukārt 2020. gada
sakumā Pelēču KN zālē vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja aplūkot krāsās spilgtu darbu
izstādi no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, visu darbu autori- vidusskolas audzēkņi.
Sirsnīgs pasākums tika sarīkots Pelēču pagasta mazākajiem iedzīvotajiem – Bērnības svētki,
kas atmiņā palikuši ar siltiem saules stariem, bērnu priecīgām čalām un fantastiski brīnumaino
burbuļu šovu, ko visiem svētku dalībniekiem demonstrēja lielo burbuļu meistari no Rīgas.
Pirmo reizi uz tika rīkots Valsts dzimšanas dienā gaismas instalāciju un objektu izgaismošanas
pasākums Pelēču pagasta centrā “Gaismas stari Pelēčos”. Sabiedrības interese par pasākumu
bija liela.
Pašdarbības kolektīvi Pelēču KN:
• Pelēču KN deju grupa “FORŠĀS” – 6 dalībnieces,
• Pelēču KN deju grupa “VISS KĀRTĪBĀ” – 5 dalībnieces,
• Pelēču deju studija “BRAVO” – 6 dalībnieces,
• Pelēču KN vokālais ansamblis “IEDVESMA” – 7 dalībnieces,
• Pelēču KN folkloras kopa “PELĒCIEŠI” 7 dalībnieki.
Kultūras nama vadītājas kabinetam tika veikts kosmētiskais remonts un uzlabots
apgaismojums uz skatuves Pelēču Kultūras nama zālē.
Ārdavas bibliotēka, Ārdavas Saieta nams
Ārdavas bibliotēkas un Saieta nama vadītāja ir Sandra Petrova.
Pelēču pagasta Ārdavas Saieta namā un bibliotēkā 2020. gadā notika 9 pasākumi, no
kuriem 5 radošās darbnīcas un 3 kopīgi pasākumi ar kolēģēm no Pelēču un Aizkalnes
bibliotēkām. Katrā pasākumā tiek ielikta sirds un dvēsele, bet, kā tie izdodas, atkarīgs arī no tā,
kā pasākums tiek atbalstīts no cilvēku puses, kuri ierodas, vai arī no sadarbības partneriem.
Pasākumi notika ar ierobežotu cilvēku skaitu, ievērojot visus sanitāros noteikumus.
Ar kolēģēm no Pelēčiem un Aizkalnes, kā arī Priežmales skolas direktori rakstījām
projektu, kurš tika apstiprināts un īstenots. Projekta nosaukums “Sadzirdi un satiec savējos” ar
biedrības ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un British Council pārstavniecības Latvijā
atbalstu. Projekta mērķis bija motivēt seniorus un pirms pensijas vecuma ļaudis izkopt savas
prasmes un zināšanas, socializējoties interešu grupās. Notika divas nodarbības klātienē, divas
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tiešsaistes platformā Zoom, ceļojošā izstāde ”Visas varavīksnes krāsas manā dzimtenē”. Notika
video intervijas ar dažādu tautību pārstāvjiem.
Pašvaldības finansējums fonda atjaunošanai
2018
1219
1219
858
66
361
5

2019
1287
1287
889
59
398
6

2020
1279
1287
839
103
440
5

Bibliotēkas lietotāji
2018
Lietotāju skaits
107

2019
103

2020
83

% sal.ar iepr. gadu.
-3%;-24%

t.sk. bērni

30

26

32

-2%;+19%

Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t.sk. grāmatas
t.sk. periodiskie
izdevumi
t.sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. sk.
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits
t.sk. bērni
Bibliotekārais aptvērums
% no iedzīvotāju skaita
t.sk. bērni

2572
1039
1114

2650
1324
885

1867
843
809

+6%;-42%
+12%;-57%
-8%;-9%

554
47%

573
67%

250
38%

+2%;-129%
+3%;-20%

230
30
47%

225
30
67%

220
28
38%

-5%;-2%
-0%;-2%
+3%;-20%

100%

100%

100%

0%;0%

Finansējums krājuma komplektēšanai
t.sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t.sk. bērnu grāmatām
Periodiskajiem izdevumiem
Finansējums uz vienu iedz. apkalpes
zonā

Pelēču bibliotēka
Pelēču pagasta bibliotēkas vadītāja ir Everita Rasčevska.
Pelēču bibliotēka 2020. gada 22. septembrī tika atkārtoti akreditēta uz 5 gadiem.
Akreditācijas komisijai bija 6 ieteikumi bibliotēkas darba uzlabošanai:
• aktīvi jāpopularizē datu bāzu resursi, to izmantošana,
• aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos
pakalpojumus un e- bibliotēku,
• veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu, darba laiku,
• izveidot norādi uz bibliotēku,.
• rast iespēju veikt kosmētisko remontu,
• atjaunot datortehniku, izvērtējot to nepieciešamības daudzumu, iegādājoties
portatīvo datoru, planšetes.
Ieteikumi jāizpilda laika posmā līdz nākamajai akreditācijai.
Pelēču pagasta bibliotēkas pamatrādītāji
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Rādītāji
Krājums
(grāmatas+žurnāli)
Reģistrētie lietotāji

2018
6964

2019
6859

2020
6930

176

195

163

t.sk. līdz 18 gadiem

68

70

67

Apmeklējums

2667

2331

2043

Izsniegums

5109

4106

3089

Grāmatu iegāde

950 EUR

1145 EUR

1122 EUR

Preses iegāde

490 EUR

549 EUR

574 EUR

Izstādes
Tematiskie pasākumi

35
25

33
29

35
9

2020. gadā lielas pārmaiņas bibliotēkas darbā ieviesa Covid- 19 pandēmija. No 13. marta
līdz 12. maijam un no 21. decembra līdz 31. decembrim bibliotēka apmeklētājiem bija slēgta,
tāpēc visi bibliotēkas darba rādītāji ir kritušies.
Gada laikā tika ieviesti dažādi ierobežojumi, apmeklējot bibliotēku, un bija jāievēro
sanitārais protokols. Sanitārajā protokolā kā galvenie norādījumi ir distances ievērošana, mutes
aizsega lietošana darbiniekam un apmeklētājiem, noteikts skaits apmeklētāju, kas drīkst
vienlaicīgi atrasties bibliotēkas telpās, roku higiēna, ierobežojumi datorpakalpojumu sniegšanā.
Grāmatu iegādei Pelēču bibliotēkā 2020. gadā tika izlietots 1122 eiro, par kuriem tika
iegādātas 133 jaunas grāmatas. Periodikas abonēšanai 2020. gadam iztērēti (avīzes un žurnāli)
– 574 eiro.
Bibliotēkā 2020. gadā bija abonēti 19 žurnāli visām lasītāju vecuma grupām un viens
laikraksts -“Vietējā Latgales Avīze” , bija dāvināti 3 preses izdevumi.
2020. gadā bibliotēkā ir notikuši 9 tematiskie pasākumi un 35 izstādes. Pelēču pagasta
bibliotēka 2020. gadā piedalījās 2 lasītveicināšanas projektos: „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2020” un “Skaļās lasīšanas sacensības”- 5.-6. kl.
Pelēču bibliotēkai ir vairāki sadarbības partneri, ar kuriem sadarbība notiek veiksmīgi
jau daudzus gadus. Bibliotēka sadarbojas ar Pelēču pagasta pārvaldi. Pagasta pārvalde
nodrošināja balvas Pelēču bibliotēkas erudīcijas konkursa “30 dienās apceļo Pelēču pagastu”
uzvarētājiem.
Jau vairākus gadus Preiļu GB iesaista Pelēču pagasta bibliotēku savos projektos.
Pateicoties Preiļu Galvenās bibliotēkas īstenotajam VKKF projektam “Sarunu cikls: Rakstītājs
– lasītājs – bibliotēka”, Pelēču pamatskolā notika tikšanās ar bērnu grāmatu autori Lauru
Vinogradovu. Notika sadarbība ar Preiļu GB un Riebiņu CB, lai nogādātu 2 labākos lasītājus
uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Rīgā, LNB, 2020. gada martā.
Pelēču bibliotēka jau 6 gadus rīko kopīgu dzejas dienu pasākumu ar Preiļu novada
Ārdavas un Aizkalnes bibliotēkām. 2020. gadā dzejas dienu pasākums “Trīspuksti” notika
Ārdavā. Tā bija tikšanās ar dzejnieci, žurnālisti Egitu Terēzi Jonāni.
Bibliotēka sadarbojas ar biedrību “Nīdermuižas draudze” un iesaistījās projekta
senioriem “Sadzirdi un satiec savējos” īstenošanā. Kopīgi tika sarīkota Pelēču pagasta
pārvaldes ēkā ceļojošā izstāde “Visas varavīksnes krāsas manā dzimtenē”, kurā tika izvietoti
dažādu tautību cilvēku darbi no Pelēču, Aizkalnes un Kastuļinas pagastiem.
Nodarbinātības organizēšana
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2020. gadā Pelēču pagasta bezdarbnieki iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Visa gada garumā tika nodarbināti 22 bezdarbnieki. Šī
projekta finansēšanai Pelēču pagastā tika izlietoti 15409,09 eiro. Bezdarbnieki veica darbus,
kas saistīti ar teritorijas sakopšanu – kapu teritoriju, Pelēču pamatskolas teritorijas, Pelēču
pagasta pārvaldes, Ārdavas bibliotēkas un saieta nama teritorijas, Pelēču un Ārdavas ciematu
centru, Nīdermuižas un Ārdavas katoļu baznīcu teritorijas sakopšanu.
2020. gada vasarā tika nodarbināti 9 skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuru darbu
finansēja Preiļu novada dome. Strādāja 5 probācijas dienesta klienti.
Pelēču pagastā lielākās zemnieku saimniecības ir “Jāņu mājas” – “Mucinieki”. Zemnieku
saimniecība “Kalni” nodarbojas ar netradicionālo lauksaimniecību – ražo mājas vīnu. Pelēču
pagasta teritorijā darbojas SIA „Lebara” - tirdzniecība, SIA “Musino” – lopkautuve.
Sociālā darbinieka darbība
Pelēču pagasta teritorijā strādā sociālā darbiniece Silvija Šņepste. Pagastā klientiem
klātienē vai telefoniski tiek sniegtas konsultācijas vai informācija par sociālo palīdzību un
pakalpojumiem, pieņemti dokumenti pabalstu saņemšanai, apsekotas ģimenes. Visi lēmumi,
kuri ir saistīti ar sociālo palīdzību, rehabilitāciju, aprūpi, tiek izskatīti un pieņemti Preiļu
novada Labklājības pārvaldē. Ir iespēja saņemt pārtikas pakas.
Pelēču pagasta pārvaldē Preiļu novada dome izmaksājusi sekojošus pabalstus :
PABALSTA VEIDS
Macību līdzekļu iegadei
GMI pabalsts
Mājokļa pabalsts
Pensionāriem-jubilāriem
Zelta un dimanta kāzu
jubilāriem
Bērna piedzimšanas
pabalsts
Pārejie pabalsti
(apbedīšanas,
veselības,vienreizējie
pab. u.c.
Kopā

2016

2017

2018

2019.

2020.

240,00
7755,38
3680,00
150,00
150,00

320,00
6857,13
3795,00
150,00
0

400
13 127,62
4715
60
0

1000,00
13979,72
3220
60
300

840,00
18131,09
3450,00
90,00
150

990,00

1100

1100

1100

1100,00

2392,30

2182,50

975,00

2849,22

2738,00

15357,68
euro

14404,63
euro

20377,62
euro

22508,22
euro

26499,09
euro

Garantētā minimālā ienākuma pabalstu saņēmušas 27 ģimenes. Mājokļa pabalstu saņēmušas 32
ģimenes.
Preiļu pagasta pārvaldē paveiktais 2020. gadā
Preiļu pagasta pārvaldes autoceļu remonts un uzturēšana - 34500,81 EURO:
• Jaunatnes iela 0,8 km dubultā virsmas apstrāde.
• Preiļi-Pilskalni 0,050 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu.
• Pelši-Anspoki 0,050 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu.
• Litavnieki-Ciši 0,030 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu.
• Daugavieši-Madaras 0,100 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu.
• Zeltiņi-Jermaki 0,030 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu.
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• Lielo Pupāju krust.-Jermaki 0,100 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu
maisījumu.
• Upenieki-Lielie Pupāji 0,100 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu.
• Romanovski-Civkori 0,050 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu.
• Vecliepas-Mazie Leiči 0,100 km - ceļa klātnes labošana ar grants šķembu maisījumu.
• Jaunatnes ielas un Rīgas iela – Vaivodi - asfalta segumā izveidojušos bedrīšu remonts.
• Pagasta auto ceļmalu mehanizētā zāles nopļaušana ar traktora zāles pļāvēju vienu reizi.
• Pagasta grants autoceļu profilēšana un greiderēšana trīs reizes.
• Pagasta autoceļiem ierobežojošo zīmju uzstādīšana pavasarī un rudenī.
Kultūras pasākumi - Novada mednieku balle.
Kopā ar sabiedriskajām organizācijām realizēti LAD projekti:
• Vaivodu kapsēta - bīstamo koku nozāģēšana un žoga nomaiņa,
• Seiļu kapsēta - bīstamo koku nozāģēšana un žoga nomaiņa,
• Moskvinas kapsēta - četru vārtu nomaiņa un daļēja žoga nomaiņa.

Saunas pagasta pārvaldē paveiktais 2020. gadā
2020. gada vasaras sezonā veikti pašvaldības autoceļu uzturēšana un remonta darbi līguma summa 37114,00 eiro.
Prīkuļu kapsētas vecā žoga un vārtu remonts, iztērēts 1413,00EUR. Jakušu kapsētas žoga
remontam izlietots 759,00 eiro. Betišķu kapsētas žoga remontam izlietots 100,00 eiro.
Veikta Smelteru attīrīšanas iekārtu tīrīšana, notekūdeņu atsūknēšana un izvešana Prīkuļu
pārsūknēšanas stacijā Brīvības ielā un Zaļajā ielā, Priekuļu sākumskolas nosēdumaku
izsūknēšana un izvešana, dūņu atsūknēšana un izvešana Prīkuļu attīrīšanas iekārtā, trases
skalošana Prīkuļu ciematā, ūdens pievešana Betišķu un Anspoku kapsētām par līguma summu
829,00 eiro.
Saunas pagasta Prīkuļos veikta ūdensvada pārbūve par summu 1051,00 eiro.
Veikta Saunas pagasta administratīvās teritorijas ceļmalu pļaušana, līguma summa 1347,00 eiro.
Kultūra Saunas pagastā:
•

folkloras kopu sadziedāšanās pasākums “Cik jauki vosor`s laiceņā”,

•

netradicionālo deju sadancis “Ātā, vasariņa”,

•

Pilngadības svētku un bērnības svētku pasākums,

•

pasākums “Sveiks, Jaunais gadiņ!”,

•

Svecīšu diena Saunas pagasta kapsētās.

18

2.4. Dzīvesvietas deklarēšana
Saņemti 93 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
Saņemti 195 iesniegumi izziņu saņemšanai.

2.5. Izmaiņas saistošajos noteikumos
2020. gadā apstiprināti sekojoši saistošie noteikumi:
• Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.2020/15 “Par
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”.
• Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.2020/13
“Grozījumi Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā” ”.
• Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.2020/12
“Grozījumi Preiļu novada domes 2017.gada 7.jūlija noteikumos Nr.2017/04 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” ”.
• Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.2020/11
“Grozījumi Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija noteikumos Nr.2019/04 “Decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā” ”.
• Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/7 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Vīragnas ezerā”.
• Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/3 “Grozījumi 2017.gada 27.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.2017/14 “Par sociālo palīdzību Preiļu novadā””
• Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/10 “Grozījumi Preiļu novada domes
2010.gada saistošajos noteikumos Nr.2010/10 “Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”
”.
• Saistošie noteikumi Nr.2020/1 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu”.
• Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/2 “Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.2009/1 “Preiļu novada pašvaldības nolikums” ”.
• Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/4 “Grozījumi Nr.1 Preiļu novada
domes saistošajos noteikumos Nr.2020/1 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu””.
• Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/8 “Grozījumi Nr.2 Preiļu novada
domes saistošajos noteikumos Nr.2020/1 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu””.
• Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/9 “Grozījumi Nr.3 Preiļu novada
domes saistošajos noteikumos Nr.2020/1 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu””.
• Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/14 “Grozījumi Nr.4 Preiļu novada
domes saistošajos noteikumos Nr.2020/1 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu””.

3.

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Preiļu novada domes budžets 2020. gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes sēdē
2021.gada 21.janvārī. Plānotie budžeta ieņēmumi bija paredzēti 10 499 064 EUR apmērā, ar
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 2 774 057 un izdevumi EUR 13 269 960 apmērā, tai
skaitā aizdevumu atmaksa EUR 760 975 apmērā.
Budžeta izpildes gaitā novada domes pamatbudžeta plānā tika veikti grozījumi 4 reizes
un palielināti ieņēmumi par summu EUR 2 195 438 un izdevumi par summu EUR 2447636 un
tika noslēgti aizdevumu līgumi ar Valsts kasi par summu EUR 59933.
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Preiļu novada domes 2020. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumus un izdevumus
raksturo sekojoši rādītāji:
- tekošā gada ieņēmumu plāns izpildīts 101.3 % apmērā ;
- izdevumu plāns izpildīts 86,31 % apmērā un ir veikta aizdevumu atmaksa
summā EUR 738 966 un veikti ieguldījumi pamatkapitālā EUR 70000.
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
2020. gadā pamatbudžetā ieņēmumos bija saņemti EUR 12 867 312, kur :
o nodokļu ieņēmumi ir EUR 5 000 253, jeb 38,86% no kopējiem ieņēmumiem;
o nenodokļu ieņēmumi ir EUR 65 598, jeb 0.51% no kopējiem ieņēmumiem;
o transfertu ieņēmumi EUR 724 0598, jeb 56,27% no kopējiem ieņēmumiem.
o maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi EUR 560 864, jeb 4,36% no kopējiem
ieņēmumiem.
Pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde
Ieņēmumu veidi
Dotācija no PFIF
Mērķdotācija no valsts budžeta
tai skaitā :
pamata un vispārējai vidējai izglītībai
5 un 6 bērnu apmācībai
interešu izglītībai
pašdarbības kolekt.vadītāju atalgojumam
mācību līdzekļiem
mērķdotācija pašvaldībām autoceļiem (ielām)
Maksājumi no valsts budžeta
tai skaitā :
mūzikas un mākslas skolām
sporta izglītības programmām
brīvpusdienas 1-4. klases izglītojamajiem
dotācija 12.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem
Dotācijas no valsts budžeta
tai skaitā:
asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai
invalīdiem
feldšeru-vecmāšu iestādei
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Eiropas Savienības projektu finansējums
Vērtētie ieņēmumi
tai skaitā :
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
NIN par zemi
NIN par ēkām un būvēm

Apstiprināts
2020.g.

Precizētais
budžets

Izpilde

2640249
1442841

2640249
2040860

2638650
2040860

912170
124344
52374
7146
20757
326050
493474

1411988
194470
80449
7146
20757
326050
493474

1411988
194470
80449
7146
20757
326050
475504

219134
222502
40560

219134
222502
40560

219134
222502
33868

11278
136750

11278
136750

0
136763

8540

7893

112720
15490
13104
67500
4889016

112720
15490
69272
1605633
4889016

112452
16418
150050
1590406
4975634

4527776
240750
80370

4527776
240750
80370

4595869
252911
84494

8540
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NIN par mājokļiem
Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
Valsts ( pašvaldību) nodevas
Naudas sodi
Pārējie ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma realizācijas
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par
sniegtajiem pakalpojumiem
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

Kopā

40120
5100
18500
13800
10200
15000
8000
30000

40120
5100
18500
13800
10200
15000
8450
30000

42360
12903
11716
11615
8934
1027
16264
28413

230400
485130

230400
487798

307688
460885

12694502

12867312

10499064

Vislielākais īpatsvars ieņēmumos - iedzīvotāju ienākuma nodoklim EUR 4 595 869, jeb
35,72 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Otrā lielākā ieņēmumu pozīcija ir transferti no valsts budžeta EUR 2 803 177, jeb 21,79 %
no kopējā ieņēmumu apjoma.
Tad seko ieņēmumi no Eiropas Savienības fondiem EUR 1 59 0406 , jeb 12,36% no
kopējā ieņēmumu apjoma.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai EUR 307 688 , jeb 2,39
% no kopējā ieņēmumu apjoma.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2020 .gadā EUR 2 638 650 , jeb
20,51 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Pamatbudžeta ieņēmumi 2018.g.-2020.g.

Ieņēmumi

2018.g.
izpilde

Izpilde -EUR
Līdzekļu atlikums gada sākumā
782520
Tekošā gada ieņēmumi 15196752
I. Nodokļu ieņēmumi, t.sk.
5271727
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
4813879
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
267520
nekustamā īpašuma nodoklis par
94481
ēkām
nekustamā īpašuma nodoklis par
45655
mājokļiem
azartspēļu , dabas resursu nodoklis 50192
II. Nenodokļu ieņēmumi, t.sk.
36605
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 2122
īpašuma
nodevas un maksājumi
12753
sodi un sankcijas
6942
pārējie nenodokļu ieņēmumi
2137

2019.g
izpilde

2020.g
izpilde

Izpilde -EUR
1853085
17315202
5530337
5104877
250703
82307

Izpilde -EUR
2542805
12867312
5000253
4595869
252911
84494

41258

42360

51192
93767
13037

24619
66253
11615

12674
22831
9707

8934
1027
16264
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ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
III. Transfertu ieņēmumi
valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
Eiropas Savienības struktūrfondu
ieņēmumi
Ieņēmumi no PFIF
pašvaldību budžeta transferti
IV. Budžeta pārējie ieņēmumi
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Ārvalstu finansiālā palīdzība
Saņemtie Aizdevumi
Pavisam ieņēmumi

12651
9355870
2493916

35518
11124230
2315199

28413
7240598
2803177

4815264

5969862

1491083

1660388
386302
532550
528122
4428
2482732
17679484

2223934
615235
566868
560697
6171
3285561
20600763

2638650
307688
560208
460885
99323
622239
13489551

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Preiļu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2020. gadā sastādīja EUR 12 908 666,
tai skaitā :
• izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai EUR 5 596 987, jeb 43,36 % no kopējiem
budžeta izdevumiem;
• pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 3 305 783, EUR jeb 25,61%
no kopējiem budžeta izdevumiem;
• vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai EUR 1 042 101, jeb 8,07 % no
kopējiem izdevumiem;
• sociālajai nodrošināšanai EUR 1 330 233, jeb 10,31 % no kopējiem izdevumiem;
• brīvajam laikam, kultūrai, sportam EUR 986 033, jeb 7,64 % no kopējiem budžeta
izdevumiem;
• ekonomiskajai darbībai EUR 495 984 apjomā, jeb 3,84 % no kopējiem izdevumiem;
• sabiedriskajai kārtībai EUR 128 361 , jeb 0,99 % no kopējiem izdevumiem;
• veselības aprūpei EUR 23 184, jeb 0,18 % no kopējiem izdevumiem;
Pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu izpilde
Izdevumu veidi

Apstiprināts Precizētais
2020.g. budžets

Izpilde

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība ,bāriņtiesa
Ekonomiskā darbība

1130957
1000
132615
361571

1193315
1000
133112
721190

1042101
0
128361
495984

Apsaimniekošana,labiekārtošana
Veselība
Kultūra un sports
Izglītība
Sociālā aizsardzība

3101148
161709
1062955
5361474
1195556

4084485
93201
1108605
6175230
1446483

3305783
23184
986033
5596987
1330233
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PAVISAM IZDEVUMI

12508985

14956621

12908666

12508985

14956621

12908666

Atalgojums

4877840

5568579

5171970

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1392088

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

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
PAVISAM IZDEVUMI

44301
2511764
900846
8135
1100
3500
175049
494057
179857

1560434
45821
2756118
1141975
8135
48610
3500
128627
520137

1920448

1132362
2042323

12508985

14956621

1461552
11949
1887604
895513
7203
25801
2178
79205
506419
1103617
1755655
12908666

Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu
finansēšanai 5 596 987, jeb 43,36 % no kopējiem budžeta izdevumiem.
Preiļu novadā ir šādas izglītības iestādes: Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa“ un
„Auseklītis”’, Preiļu 1.pamatskola, Salas pamatskola, Pelēču pamatskola, Preiļu 2.vidusskola,
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Preiļu
novada bērnu un jauniešu centrs, Preiļu mūzikas un mākslas skola. 2018.gadā tika slēgtas divas
izglītības iestādes: Priekuļu sākumskola un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskola.
2020. gada budžetā tāpat kā iepriekšējā gadā tika nodrošināta bezmaksas ēdināšana 5.9.klašu skolēniem, kas sastādīja EUR 71742, kā arī tika nodrošināta 50% izdevumu segšana
ēdināšanai 10.-12. klašu skolēniem summā EUR 10802. Kā iepriekšējos gados segti ceļa
izdevumi skolēniem un skolotājiem. Novada talantīgāko un aktīvāko audzēkņu atbalstam bija
paredzēts finansējums olimpiāžu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai, Ziemassvētku dāvanu
iegādei.
Izdevumu struktūrā EUR 1 042 101, jeb 8,07 % tika tērēti vispārējo valdības
dienestu darbības nodrošināšanai, jeb 8,07 % no kopējiem izdevumiem. Saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” un atbilstoši Preiļu novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju
pārstāvību nodrošina viņu ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - dome, ko veido 15 ievēlētie
deputāti. Šajā nozarē ir aptvertas novadā patstāvīgi darbojošās komitejas un komisijas,
izpildvaras institūcijas, būvvalde, dzimtsarakstu nodaļa, vēlēšanu komisija, norēķini ar citām
pašvaldībām, aizdevumu procentu maksājumi.
Pašvaldības kompetencē ir uzdoto funkciju administrēšana, tai skaitā pašvaldības
finanšu resursu plānošana un pārvaldība, nodrošinot tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu
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domes darbībā , komunikācijas, tai skaitā ar iedzīvotājiem, nodrošināšana , veicināt novada
atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, noteikt vienotu informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju stratēģiju un attīstības virzienus pašvaldībā un nodrošināt to efektīvu
ieviešanu un darbību .
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju regulāri saņemt informāciju par Domes un tās
institūciju darbību, pašvaldība izdod informatīvo izdevumu „Preiļu Vēstis”, kurā publicēti
Domes sēžu lēmumi, pašvaldības saistošie noteikumi, Publisko iepirkumu komisijas lēmumi,
Būvniecības komisijas lēmumi, informācija par izsludinātājām publiskajām apspriešanām,
pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma izsolēm u. c. Plašāk tika izmantoti sociālie tīkli,
kas papildus www.preili.lv ir oficiālie pašvaldības resursi aktualitāšu atspoguļošanai un
komunikācijai ar sabiedrību. Lai sniegtu pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto un pastāstītu
par plānoto, visos pagastos notika iedzīvotāju sapulces.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tērēti 3 305 783 EUR no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 25,61%.
Tika noslēgts līgums ar SIA „Preiļu saimnieks” par novada sabiedrisko un
koplietošanas objektu labiekārtošanu un ikdienas uzturēšanu. SIA „Preiļu saimnieks”
Komunālā nodaļa uztur un labiekārto pilsētas administratīvo teritoriju sanitārā kārtībā un tīrībā,
rūpējas par apstādījumiem, veic pilsētas kapsētu uzturēšanu. SIA „Preiļu saimnieks” veic
dažādus remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.
Pašvaldības uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” sekmīgi turpina siltumenerģijas ražošanu,
piegādi un realizāciju, ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošanu, pilsētas teritorijas labiekārtošanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Preiļu novada dome 2020. gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi 1 330 233 EUR,
jeb 10,31 % no kopējiem izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēts
Labklājības departaments, Dienas centrs, pansionāts „Preiļi”, „Krīzes centrs”, pakalpojumu
centrs “Līči” un pārējā sociālā nodrošināšana.
Preiļu novada dome savu finansiālo iespēju apmēros katru gadu izmaksā novada
dažādām iedzīvotāju kategorijām pabalstus un sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas
situācijās.
Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie līdzekļi.
Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izlietoti EUR 79253. Dzīvokļu
pabalstiem izlietoti EUR 31629,
Nemainīgi aizvadītajā gadā EUR 35981 apmērā nācies izmantot audžuģimeņu
pakalpojumus, kurās tikuši ievietoti 10 novada bērni. Turklāt visi bērni ievietoti citu
pašvaldību audžuģimenēs. Diemžēl pašvaldības ieguldītā finansējuma no bērnu bioloģiskajiem
vecākiem atgūšana faktiski nav iespējama.
Algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistītajām personām izmaksāta stipendija EUR
55464 apmērā.
Brīvajam laikam, kultūrai, sportam tika izlietoti EUR 986 033 jeb 7,64 % no
kopējiem budžeta izdevumiem.
Kultūras centra struktūrā ietilpst 4 kultūras nami un 3 brīvdabas estrādes. Kultūras
centrā darbojās: 24 tautas mākslas kolektīvi . Preiļu parka estrāde atrodas gleznainā vietā Preiļu
pilsētas parka teritorijā. Labi piemērota vieta vasaras sezonas kultūras un izklaides pasākumu
rīkošanai ar 4000 amfiteātrī izkārtotām skatītāju vietām. Aizkalnes brīvdabas estrāde atrodas
Raiņa memoriālā muzeja teritorijā. Gleznaina vieta, iekopta teritorija, parks. Labi piemērota
vieta vasaras sezonas pasākumu rīkošanai ar 700 skatītāju vietām.
Preiļu galvenā bibliotēka apvieno 7 publiskās bibliotēkas. Preiļu galvenā
bibliotēka ir arī Preiļu Reģionālais mācību centrs, kurš aptver 3 reģionus: Preiļu, Ludzas un
Rēzeknes. Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā izveidota bērnu un jauniešu
nodarbību telpu.
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Muzeja krājums atspoguļo nodarbošanos un dzīves līmeni raksturojoši darba rīki un
sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, Latgales mākslinieku gleznas un grafikas.
Krājums veidots mērķtiecīgi kopš muzeja dibināšanas, tas raksturo novada vēstures notikumus,
saimniecisko, izglītības un kultūras attīstību, ievērojamu personību lomu dažādos novada un
valsts vēstures notikumos.
Ekonomiskajai darbībai 2020.gadā izlietoti līdzekļi EUR 495 984 apjomā, jeb 3,84
% no kopējiem izdevumiem. Šajā nozarē ir izlietoti līdzekļi dažādu mazo projektu
līdzfinansējumam un NVO aktivitātēm; uzņēmēju pieredzes braucienam un semināriem;
novada uzņēmējiem pašvaldības rīkotajā konkursā iesniegto projektu atbalstam;
lauksaimniecības konsultanta darbības nodrošināšanai novadā un lauksaimnieku pieredzes
braucienam , kā arī tūrismam. Novadā izplatīti divi tūrisma veidi: tradicionālais izziņas un
ceļojumu tūrisms un atpūtas -izklaidējošais tūrisms. Preiļu novadā izziņas tūrisms saistāms ar
Preiļu pilsētas, Aizkalnes, Pelēču tūrisma objektiem, savukārt atpūtas tūrisms - ar privāto
piedāvājumu ūdenstilpņu tuvumā.
Preiļu novada dome ir noslēgusi līgumu ar “Latvijas Sarkano Krustu” par
patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu un izdevumi gadā sastādīja EUR
23829.
Sabiedriskās kārtības nozarē izlietoti līdzekļi EUR 128 361 , jeb 0.99 % no kopējiem
izdevumiem. Šajā nozarē izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai sastādīja
EUR 79 812 un novada bāriņtiesai EUR 48 549 Pašvaldības policijas darbu nodrošina 5
darbinieki.
Veselības aprūpei 2020. gadā izlietots finansējums EUR 23 184. Tika nodrošināti
fizioterapeita pakalpojumi novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Piešķirts finansējums donoru
atbalstam. Preiļu novada domei pieder 74.14% SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu. Kopā
slimnīca apkalpo ap 32 tūkstošus iedzīvotāju.
Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, 2020. gada
budžetā uzturēšanas izdevumi sastādīja EUR 11 153 011 jeb 86,40.% un kapitālie izdevumi
EUR 1 755 655 jeb 13,60 %.
Pamatbudžeta izdevumi 2018.g.-2020.g.
Izdevumi
Izdevumi pa nozarēm , t.sk.
vispārējie vadības dienesti
civilā aizsardzība
sabiedriskā kārtība
ekonomiskā darbība
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
veselība
atpūta, kultūra un reliģija
izglītība
sociālā aizsardzība
kopā izdevumi
aizdevuma atmaksa
ieguldījumi pamatkapitālā
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atalgojums

2018.g.
izpilde
16608908
1924960
0
125302
314063
3584736
21533
882068
7417596
1049803
15320061
1208082
80765

2019.g.izpilde
19686094
1850225
0
125614
540366
6867676
30078
977790
6339013
1107858
17838620
1847474
0

2020.g.
izpilde
13717632
1042101
0
128361
495984
3305783
23184
986033
5596987
1330233
12908666
738966
70000

16608908

19686094

13717632

4746545

4863224

5171970
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Valsts sociālās apdroš.
obligātās iemaksas
Mācību, darba komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, energoresursi, biroja
preces un inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi
Pakalpojumi, kurus iestādes
maksā noteikto funkciju ietvaros
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Pašvaldību uzturēšanas
izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
kopā izdevumi
aizdevuma atmaksa
ieguldījumi pamatkapitālā
Naudas līdzekļu atlikums gada
beigās

1419663

1423421

1461552

38077
1573034

40349
1713671

11949
1887604

924909

916533

895513

6101

7040

7203

22006

24650

25801

81046

0

0

3004
54956
527901

1389
71958
472673

2178
79205
506419

561859

1686657

1103617

5435866
15320061
1208082
80765
1853096

6617055
17838620
1847474
0
2767754

1755655
12908666
738966
70000
2539644

AIZDEVUMI
Preiļu novada domei, saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomes lēmumiem, 2018. gadā tika noslēgti ilgtermiņa aizdevumu līgumi ar
Valsts kasi par sekojošiem projektiem:
• projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un
modernizēšana” summā EUR 39 528,00;
• projektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas
Preiļu novadā ”= + EUR 20 405,00.
Preiļu novada pašvaldības saistības

Mērķis
D
Izglītības sektora
attīstība un kvalitātes
paaugstināšana
Katlu mājas
rekonstrukcija

Saistību apmērs

Līguma
noslēgšanas
datums

2021

2022

2023

2024

turpmākajos
gados

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

E

1

2

3

4

8

9

21.06.2005

7,610

31.08.2006

3,449

0

0

0

0

7,610
3,449
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ERAF projekta
"Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība Preiļu
novada Pelēču
ciemā" īstenošanai
ERAF projekta
"Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība Preiļu
novada Prīkuļu
ciemā"īstenošanai"
Preiļu pils
atjaunošana 1.kārtas
1. un 2.etaps ,
investīcijām valsts
nozīmes arhitektūras
piemineklī
Prioritāra investīciju
projekta "Ūdensvada
un kanalizācijas
sistēmas izbūve
Preiļu novada Pelēču
pagasta Ārdavas
ciematā" īstenošanai
ELFLA projekta
"Preiļu novada lauku
ceļu infrastruktūras
uzlabošanas 1.kārta"
īstenošanai "( Nr.1703-A00702-000002 )
Projekta
"Būvprojekta izstrāde
Preiļu novada bērnu
un jaunatnes sporta
skolas stadiona
pārbūvei" īstenošanai
Projekta
"Stāvlaukuma
pārbūve Tirgus
laukums 11, Preiļos"
īstenošanai
Projekta "Preiļu
pilsētas Celtnieku
ielas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
iekšpagalmu,
piebraucamo ceļuun
inženierkomunikāciju
atjaunošana 2.kārta Celtnieku ielas
posma rekonstrukcija
no Brīvības ielai līdz
Kooperatīva ielai"
īstenošanai
Projekta "Preiļu pils
pārbūves 3.kārtas
būvprojekta
aktualizācija"
īstenošanai

14.10.2011

11,583

11,491

11,372

11,274

8,107

53,827

14.10.2011

12,334

12,207

12,157

12,086

5,214

53,998

06.04.2016

7,291

7,111

7,080

6,980

406,399

434,861

31.08.2016

6,630

6,610

6,550

6,430

9,292

35,512

02.05.2017

9,542

8,835

8,721

8,641

200,747

236,486

02.05.2017

7,777

3,341

0

0

0

11,118

10.08.2017

11,912

11,872

11,843

11,816

88,528

135,971

13.11.2017

9,736

9,474

9,451

9,423

208,048

246,132

07.03.2018

6,412

6,608

6,534

6,457

4,481

30,492
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ES fondu ierobežotās
projektu iesniegumu
atlases projekta
"Preiļu novada un
ietekmes areāla
pašvaldību
uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras
attīstība" daļas
"Rīgas un Brīvības
ielas posmu
atjaunošana un
apļveida krustojuma
izbūve Preiļos"
priekšfinansēšanai
Būvprojekta izstrādei
projekta "Intervences
noliktavu ēkas un
funkcionāli saistītās
teritorijas izbūve
Rietumu ielai
pieguļošā teritorijā"
īstenošanai
fondu ierobežotās
projektu iesniegumu
atlases projekta
"Rīteiropas
vērtības"daļas "Preiļu
pils fasādes
vienkāršotās
atjaunošanas"
priekšfinansēšanai
ES fondu ierobežotās
projektu iesniegumu
atlases projekta
"Preiļu novada
pašvaldības ēkas
energoefektivitātes
uzlabošana Raiņa
bulvārī 19, Preiļos,
1.,2.,3.kārta"
priekšfinansēšanai
ELFLA projekta (
Nr.17-03-A00702000069 ) "Preiļu
novada lauku ceļu
infrastruktūras
uzlabošana 2.kārta"
īstenošanai
ERAF projekta
(Nr.8.1.2.0/17/I/019
"Preiļu novada
vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
uzlabošana un
modernizēšana"
īstenošanai
ELFLA projekta
(Nr.17-03-A00702000002) Preiļu
novada lauku ceļu
infrastruktūras

07.03.2018

12,358

11,821

11,742

11,634

267,564

315,119

07.03.2018

11,436

11,396

2,764

0

0

25,596

07.03.2018

9,327

9,305

9,283

9,261

44,247

81,423

09.04.2018

28,877

27,681

27,432

27,264

611,634

722,888

30.05.2018

10,634

10,520

10,410

10,360

231,516

273,460

06.07.2018

15,039

14,983

14,948

14,912

326,878

386,760

16.08.2018

10,034

5,124

5,112

5,090

2,052

27,412
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uzlabošanas 1. kārtas
uzlabošana papildus
darbi
ELFLA projekta (
Nr.17-03-AL21A019.2204-000001 )
"Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana
Pelēču pagastā "
īstenošanai
Prioritārā investīciju
projekta "Latgales
reģiona iedzīvotāju
aktīvu dzīvesveida
īstenošanu iespēju
paplašināšana Aktīvs Latgalē"
īstenošanai
ES fondu projekts
"Preiļu novada
pašvaldības ēkas
energoefektivitātes
uzlabošana Raiņa
bulvērī-19, Preiļos
1,2,3, kārtas
finansēšanai
fondu projekts
"Preiļu novada
pašvaldības ēkas
energoefektivitātes
ulzlabošana
Rēzeknes ielā-26,
Preiļos " finansēšanai
Investīciju projektu
īstenošanai- saistību
pārjaunojums
Investīciju projekts
"Viļānu ielas
atjaunošanas
būvdarbi Preiļos"
Preiļu novada bērnu
un jauniešu sporta
skolas stadiona
pārbūve, 1.kārtas
būvdarbi,
autoruzraudzība un
būvuzraudzība"
ERAF projekts
"Preiļu novada
pašvaldības ēkas
energoefektivitātes
uzlabošana Rēzeknes
ielā-26, Preiļos"
īstenošanai
ELFLA projekts
""Pašvaldības
nozīmes meliorācijas
sistēmas pārbūve
Preiļu novadā"
īstenošanai

05.10.2018

1,256

1,265

911

0

0

3,432

09.10.2018

6,128

6,108

6,093

6,077

22,187

46,593

05.03.2019

18,575

17,361

17,243

17,129

419,547

489,855

05.03.2019

6,877

6,052

52,987

50,841

64,608

181,365

12.03.2019

439,768

439,564

438,607

436,321

2,500,613

4,254,873

04.07.2019

7,794

7,691

7,601

7,539

176,627

207,252

04.07.2019

17,870

17,802

17,761

17,719

404,000

475,152

30.08.2019

3,161

3,082

3,075

3,068

72,369

84,755

30.08.2019

1,486

1,406

1,385

1,315

1,748

7,340
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ERAF projekts
"Preiļu novada
pašvaldības ēkas
energoefektivitātes
uzlabošana Raiņa
bulvāris-19, Preiļos"
īstenošanai
ERAF projekts
nr.5.6.2.0/17/1/024
uzņēmejdarbības
vides uzlabošana un
investīciju piesaistes
veicināšana Preiļu
novadā
ERAF projekts
Nr.5.6.2.0./16/1/013
"Preiļu novada
uzņēmejdarbības
vides infrastruktūras
attīstība" īstenošana
ERAF projekts
Nr.5.6.2.0./17/1/024
"Uzņēmējdarbības
vides uzlabošana un
investīciju piesaistes
veicināšana Preiļu
novadā" īstenošanai
Ielu apgaismojuma
izbūve Pelēču
pagasta ciemā un pie
pagasta ēkas Preiļu
novadā
ERAF projekta
(Nr.8.1.2.0/17/I/019
"Preiļu novada
vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
uzlabošana un
modernizēšana"
īstenošanai
x

30.08.2019

7,138

7,111

7,095

7,078

162,938

191,360

19.09.2019

14,124

21,954

21,864

21,735

531,862

611,539

05.12.2019

11,620

21,867

21,541

21,439

540,945

617,412

05.12.2019

33,183

61,864

61,734

61,627

1,529,070

1,747,478

05.05.2020

3,791

4,912

4,901

4,892

1,909

20,405

29.07.2020

4,748

9,404

9,384

9,364

6,928

39,828

769,500

795,822

827,581

817,772

8,850,058

12,060,733

769,500

795,822

827,581

817,772

8,850,058

12,060,733

9.78

10.11

10.52

10.39

x

Saistību apjoms % no plānotajiem
pamatbudžeta ieņēmumiem

x

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS 2021. GADAM
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 10 064 575.00 kopsummā un tos veido nodokļu
ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām),
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti
(mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas
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galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un
pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2021. gada 1. janvāri bija EUR 2542805.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 4 103 121, par 9.40 % mazāk nekā
2020. gadā.
Ieņēmumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sastādīs EUR 2 585 559, par 2.10%
mazāk nekā 2020. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 250 100, par ēkām un būvēm
– EUR 8 2200, par mājokļiem – EUR 41 470.
Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām sastādīs EUR 269 800, tai skaitā par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pansionāta „Preiļi” sniegtajiem pakalpojumiem u.c.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 12 900 apmērā. Maksas pakalpojumu ieņēmumi
plānoti EUR 456 100 apmērā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti EUR 11700.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 57 000 apmērā veidos valsts, pašvaldības nodevas, naudas
sodi, sankcijas un citi ieņēmumi.
Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu,
interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām astoņiem mēnešiem plānotas EUR 1 191 232. No LR Izglītības un
zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā plānoti EUR 7900. 2021. gadā valsts
budžeta finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei plānots EUR 25 781 apmērā.
Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
invalīdiem plānoti EUR 110 400 apmērā. Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta
mērķdotācija EUR 7 226 apmērā. Šos līdzekļus saņems tie kolektīvi, kas ir noteikti Dziesmu
un Deju svētku likumā un gatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem
paredzēto repertuāru, kā arī vismaz reizi gadā ir piedalījušies Dziesmu un deju svētku
starplaika pasākumos. Valsts budžeta mērķdotācijas Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolai
plānotas EUR 216 664 un Preiļu mūzikas un mākslas skolai EUR 219 077. Mērķdotācija
pašvaldībai autoceļu un ielu uzturēšanai - EUR 326 050.
Lielākais īpatsvars 2021. gada ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 40.7%.
Otrā lielākā budžeta ieņēmumu sadaļa ir dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda - 25.6 %, trešā lielākā sadaļa ir dažādas mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta –
20.4%. Maksas pakalpojumu ieņēmumi sastāda 4.5%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļiem sastāda 3.7%, transferti no citām pašvaldībām – 2.6% .
Vērtēto ieņēmumu apjoms pret 2020. gadu ir samazinājies par EUR 466 000, t.sk. ieņēmumi
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir samazināti par EUR 35 252 un ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināti par EUR 429 838. Izmaiņas ieņēmumos no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa veiktas saskaņā ar likuma ”Par valsts budžetu 2021. gadam” 13.
pantā noteikto, t.i., iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījumā starp valsti un
pašvaldībām 2021. gadā ir noteikts, ka valsts saņems 25%, bet pašvaldības - 75%. Iepriekšējos
gados attiecība bija valstij - 20% un pašvaldībām – 80%. Tajā pašā laikā ar augstākminēto
samazinājumu pašvaldībai saskaņā ar likumdošanu ir jānodrošina minimālās darba algas
celšana līdz EUR 500 mēnesī, pedagogu atalgojuma palielināšana no 2021. gada 1. septembra
par 40 eiro mēnesī un dažādu sociālo pabalstu palielināšana (GMI pabalsts, dzīvokļu pabalsts
u.c.). Tas no pašvaldības budžeta kopsummā prasa papildus vēl ap EUR 240000.
Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra 2021. gadā
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7. attēls

Izdevumi

Preiļu pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu,
plānoti 12 607 380 EUR apmērā (ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas
EUR 769 500).
Vislielākais izdevumu apjoms plānots izglītībai - 43.7 %, tam seko teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana, labiekārtošana un attīstība - 17.9%, sociālā aizsardzība -10.2%, vispārējie
valdības dienesti - 9.7%, kultūra - 7.8 %, aizņēmumu atmaksai - 6.1%, ekonomiskajai darbībai
- 3.0%, sabiedriskajai kārtībai - 1.0%.
Samazinātajā pašvaldības 2021. gada budžetā, tāpat kā iepriekšējos gados, ir iestrādāts
finansējums ēdināšanas izdevumu segšanai. Tiks segti ceļa izdevumi Preiļu novada
vispārizglītojošo skolu pedagogiem par braucieniem līdz darba vietai un atpakaļ saskaņā ar
sabiedriskā transporta izmaksām līdz 2021. gada 31.decembrim. Tiks turpināta pašvaldības
piešķirto stipendiju izmaksa iepriekšējā apjomā novada teritorijā deklarētajiem augstskolu
studentiem. Ir plānoti līdzekļi olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai, transporta izdevumu
segšanai skolēniem. Sakarā ar pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā, kas notiks jaunajās
administratīvajās teritorijās, budžetā ir izveidota jauna pozīcija “Vēlēšanu organizēšana”.
Vispārējie valdības dienesti
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Preiļu novada pašvaldības
nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina viņu ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns - dome, ko veido 15 ievēlētie deputāti.
Izdevumi plānoti EUR 1 226 887 (bez aizdevumu atmaksas) apjomā, un tie paredzēti
pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
•
domes un novada pagastu pārvaldēm EUR 849 218 ;
•
aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 30 680;
•
deputātu un komisiju izdevumiem EUR 127 951;
•
dzimtsarakstu nodaļai EUR 36 987;
•
būvvaldei EUR 65 633;
•
vēlēšanu komisijai EUR 46 309;
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•
sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, kā
reprezentatīvajiem izdevumiem un līdzdalības maksājumiem - kopā EUR 70 109.

arī

Ekonomiskā darbība
Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas
pasākumiem, sabiedriski nozīmīgo projektu atbalstam, novada nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansējumam u.c. , kas kopā ekonomiskajai darbībai sastāda EUR 242135 .
Tūrisma centra izdevumu segšanai – EUR 40 494, atskurbināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai personām, kas atrodas alkohola reibumā - EUR 27 960. Tiks nodrošināts
ekonomiskās darbības atbalsts komercsabiedrībām, saimnieciskās darbības veicējiem un
lauksaimniekiem, kā arī dažādu projektu līdzfinansējumam - EUR 124376. Pašvaldības
stipendijām augstskolu studentiem plānoti EUR 28305.
Veselības aprūpe
Veselības aprūpei piešķirti EUR 27 995, tai skaitā finansējums donoru kustībai – EUR
1200, fizioterapeita pakalpojumu nodrošināšanai novada izglītības iestādēs – EUR 6500,
finansējums „Sarkanais Krusts” Preiļu komitejai – EUR 300 . Valsts dotācija feldšeruvecmāšu punktiem - EUR 19995.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Preiļu novada pašvaldības policijas
un bāriņtiesas izdevumi. Šo funkciju nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 136 172 EUR
apmērā. Novada pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un
drošību Preiļu novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt saistošo noteikumu un citu normu
ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību,
dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību. Lai to nodrošinātu, pašvaldība policijas funkciju
veikšanai plānots turpināt vairākās vietās pilsētā uzstādīt videonovērošanas kameras.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 2021. gada budžetā paredzēti EUR 80 188 un bāriņtiesas
darbības nodrošināšanai - EUR 55 984.
Pašvaldības attīstība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un teritorijas attīstības izdevumiem
2021. gadā plānots izlietot EUR 2 245 455. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido teritorijas,
dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā EUR 228 812, izdevumi ielu apgaismošanai - EUR 136 430, novada attīstības objektu un
infrastruktūras jauno projektu ekspertīžu veikšanai, kā arī pakalpojumu veikšanai - EUR 124
036. Ir plānoti zemes iegādes izdevumi - EUR 21000.
Atpūta, kultūra un reliģija
•
•
•
•
•
•

Atpūtas un kultūras nozarei pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 984 951 EUR, t.sk.:
EUR 115 568 - Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam;
EUR 344 228 - Preiļu novada kultūras centram;
EUR 346 917 - Preiļu novada galvenajai bibliotēkai;
EUR 35 507 - jauniešu centram “Četri”;
EUR 83 572 - Preiļu muižas kompleksam;
EUR 7 226 - valsts dotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam;
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•
•

EUR 3 161 - ziedojumi un dāvinājumi;
EUR 48 772 - dažādiem projektiem.
Izglītība

2021. gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 5 514 786 EUR. Pirmsskolas izglītības
iestādes finansēšanai plānoti 899 815 EUR. Asignējumi pamatizglītībai, vispārējai izglītībai
un interešu izglītībai 2021. gada budžetā plānoti 1 782 412 EUR. Bezmaksas ēdināšanas
izdevumu segšanai 5.-9.klašu skolēniem atvēlēts EUR 111 400, kā arī 50% izdevumu
segšanai ēdināšanai 10.-12. klašu skolēniem summā EUR 27 300. Tiks segti ēdināšanas
izdevumi 1.-4. klašu skolēniem 50% apmērā, jo 50% tiek segti no valsts budžeta.
Ceļa izdevumu segšanai skolēniem un skolotājiem piešķirti EUR 9000. Ziemassvētku
dāvanu iegādei plānoti līdzekļi EUR 3400. Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem
izglītības pakalpojumiem paredzēti EUR 108236. Izglītības pārvaldei EUR 134491,
Informāciju tehnoloģiju centram EUR 193966, dažādu projektu realizācijai EUR 117687.
Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs plānota valsts dotācija EUR 7900.
Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirta astoņiem mēnešiem EUR 1626973.
Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei plānota EUR 25781.
Sociālā aizsardzība
Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 1298258 EUR. No sociālās nodrošināšanas
līdzekļiem tiek finansēta Labklājības pārvalde, pansionāts „Preiļi”, „Krīzes centrs”, Dienas
centrs un pakalpojumu centrs “Līči” . Plānots atbalstīt dažādus sociālās aizsardzības
pakalpojumus: pensionāru, invalīdu, dažādu biedrību pasākumus, iegādāties Ziemassvētku
dāvanas bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes. Ir plānoti izdevumi savstarpējiem
norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem novada
iedzīvotājiem. Tiks atbalstīti pasākumi gan pensionāriem, gan invalīdiem, gan represētajām
personām.
Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 2021. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus
sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, un to nodrošināšanai plānoti EUR 310716 Tāpat
dome arī sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijās.
Iedzīvotājiem ir pieejami sekojoši sociālo pabalstu veidi:
• pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);
• mājokļa pabalsts;
• pabalsts – brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādē un obligātās sagatavošanas
grupās
 trūcīgo ģimeņu bērniem;
• pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē;
• pabalsts mācību līdzekļu iegādei pašvaldības skolēniem;
• pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai;
• pabalsts audžuģimenēm;
• apbedīšanas pabalsts trūcīgās personas apbedīšanai;
• pabalsts – atlaide par īres maksu sociālajā dzīvoklī;
• pabalsts personai (ģimenei) nonākušai ārkārtas situācijā.
 Pašvaldība atbalstījusi arī citu pabalstu piešķiršanu Preiļu novada
iedzīvotājiem:
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• pabalsts 50% apmērā par pusdienām daudzbērnu ģimeņu bērniem;
• vienreizējs gada pabalsts bērnam invalīdam;
• bērna piedzimšanas pabalsts;
• pabalsts zelta kāzu jubilāriem;
• pabalsts dimanta kāzu jubilāriem;
• pabalsts no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotām personām.
Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai tiks izlietoti vislielākie līdzekļi.
Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai plānoti EUR 117758, dzīvokļu
pabalstiem – EUR 42000.
Nemainīgi arī 2021. gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus, kurās tikuši
ievietoti 11 novada bērni un maksājumi audžuģimenēm ir plānoti EUR 25000. Turklāt visi
bērni ievietoti citu pašvaldību audžuģimenēs.
Aprūpei mājās pilngadīgām personām, nodrošinot palīdzību mājas darbu veikšanā un
personiskā aprūpē Preiļu novadā deklarētiem iedzīvotājiem to dzīvesvietā, paredzēti 34258
EUR.
Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai paredzēts 110400 EUR
apmērā.
Sociālās nodrošināšanas līdzekļu sadalījums 2021. gadā :
• Labklājības pārvalde – EUR 564 303;
• Pakalpojumu centrs "Līči"- EUR 63 776;
• Novada Krīzes centrs - EUR 27 418;
• Dienas centrs - EUR 33 047;
• Pansionāts "Preiļi"- EUR 423 757;
• Atbalsts sociālajai nodrošināšanai dažādiem pasākumiem - EUR 33 441.
Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2021. gadā
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8. attēls
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Preiļu novada pašvaldība līdzdarbojas šādās biedrībās:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latvijas Pašvaldību savienība,
Latgales reģionālas attīstības aģentūra,
Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”,
Latvijas atkritumu apsaimniekošanas asociācijā,
Bāriņtiesu asociācija,
Lauku bibliotēku atbalsta biedrība,
Preiļu rajona partnerība,
Izpilddirektoru asociācija,
Tūrisma asociācija,
Sporta skolu direktoru padome,
Reģionālo attīstības centru apvienība.

4.

NOVADA ATTĪSTĪBA UN SVARĪGĀKIE PROJEKTI, KAS
REALIZĒTI 2020. GADĀ NOVADĀ UN TIEK PLĀNOTI
TURPMĀKAJOS GADOS

Preiļu novada attīstības mērķis kļūt par pašvaldību, kurā visu vecuma grupu iedzīvotājiem
ir kvalitatīva dzīves vide, kurā ekonomiskais pamats ir uzņēmējdarbība, kas nodrošina
ilgtspējīgu, viedu attīstību un demogrāfisku izaugsmi, un kurš ir pievilcīgs gan kā biznesa vide,
gan kā kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas vieta - vieta dzīvošanai.
Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāns 2018.-2024. gadam aktualizēts
divas reizes (06.04.2020. un 22.12.2020.). Ir izstrādāts detālplānojums Preiļu pilsētas centra
teritorijai, ieskaitot esošās autoostas ēkas turpmāko izmantošanu. Pabeigta lokālplānojuma
izstrāde Preiļos, A.Paulāna ielā 1a ražošanas objekta izveidošanai uzņēmējdarbībai attīstībai.
Pašvaldības speciālisti aktīvi piedalās Reģionālo attīstības centru apvienību (RACA)
darbībā, iesaistās Latgales plānošanas reģiona jaunās attīstības programmas izstrādē u.c.
Lai realizētu administratīvi teritoriālo reformu, uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Preiļu
novada divu plānošanas dokumentu izstrādes: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada
un Attīstības programmas 2022.-2029.gadam, iesaistot arī Aglonas, Riebiņu un Vārkavas
novadu speciālistus.
Uzņēmējdarbības atbalsta projekti
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. 2.kārtas projektā “Preiļu novada
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” - iekavējās 1.aktivitātes - Rietumu ielas
nodošana ekspluatācijā sakarā ar papildus darbiem. Ar jaunās ielas tiek novirzīta smagā
autotransporta satiksmes plūsma caur pilsētas centru, rezultātā tiks uzlabota Preiļu novada
esošo uzņēmumu sasniedzamība, revitalizēta degradētā teritorija, tādējādi arī veicinot sociālo,
ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu gan novada, gan apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem. Ielas garums ir vairāk kā 3 km, brauktuves platums 7 metri, ierīkota gājēju ietve
un ielas apgaismojums. Uzsākta projekta 2. aktivitāte – Industriālās/ ražošanas teritorijas
izbūve pie Rietumu ielas. Projekta kopējās izmaksas 5 541 256 EUR, no tiem ERAF 3 244 842
EUR.
36

SAM 5.6.2. 3.kārtas projektā “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju
piesaistes veicināšana Preiļu novadā” notiek 2 industriālo teritoriju izbūve: (1) Noliktavu
teritorijas izbūve pie Rietumu ielas; (2) Ražošanas ēkas, laukuma un inženierkomunikāciju
izbūve Meža ielā. Projekta kopējās izmaksas 3 397 072 EUR, no tiem ERAF 877 756 EUR.
Kopumā SAM 5.6.2. projektos tiks izbūvētas 3 ražošanas teritorijas ar
inženierkomunikācijām un tipveida būvēm, piesaistot uzņēmējus ar nomas tiesību izsoli šajos
objektos.
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 uzsākti 2
projekti:
• “Preiļu pils 1.stāvs 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 EUR 949 723, no ERAF 300 000
EUR,
• “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 EUR
574 333, no tiem ERAF 443 008.
Uzņēmējdarbības attīstībai plānots pārbūvēt ēku Preiļos, A.Paulāna ielā 1a, lai
paplašinātu produktu ražošanu, radītu jaunas darba vietas un tādējādi uzlabotu novada
ekonomisko stāvokli, kopējās plānotās izmaksas 352 942 EUR.
Ielu un lauku ceļu izbūve, inženierkomunikācijas
Preiļos pabeigta Viļānu ielas atjaunošana; Preiļu pagasta teritorijā veikta ūdensnotekas
4324411:18 un susinātājgrāvja 4324411:23 pārbūve.
Uzsākti projektēšanas darbi Preiļos - Kārsavas, Kooperatīva, A.Upīša ielu pārbūvei, lai
izveidotu/ uzlabotu lietusūdeņu kanalizāciju, nomainītu apgaismojumu u.c. Uzsākta Kārsavas
ielas laukuma labiekārtošanas koncepcijas izstrāde aktīvo un atpūtas zonu izveidei. Paredzēta
Preiļu pilsētas centra attīstība, balstoties uz izstrādāto detālplānojumu un vizualizācijas
variantiem.
Plānoti darbi ielu un lauku ceļu pārbūvei Preiļu novada pagastos:
• būvprojektu aktualizācija ceļu posmiem: “Arendole-Pelēči”, “Aizkalne-AnenhofaMaskaviciški-Zapori”; “Betišķi-Jašore”;
• jaunu pārbūves projektu izstrāde ceļu posmiem: “Rīgas iela-Vaivodi” un “AizkalneMolauka”.
Uzsākts darbs (projektēšana) pie zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas
ierīkošanas.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija pilsētā un pagastos
Pašvaldībā ir sagatavoti vairāku Preiļu pilsētas un pagastu ielu apgaismojuma
būvprojekti, kas nav realizēti nepietiekamā finansējuma dēļ un kurus būs nepieciešams
aktualizēt. Apgaismojuma ierīkošanai būvdarbus plānots veikt nākamajos gados.
Realizēts LAD projekts “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie
pagasta ēkas Preiļu novadā”, kopējais finansējums 22 614,74 EUR, t.sk. no LAD 19 723,27
EUR.
Dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana
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Turpinājās darbs pie pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanas:
Preiļu novada dome ir piedalījusies ar līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Mehanizatoru ielā 6b, Preiļos (jauna asfalta seguma ieklāšana mājas iekšpagalmā), Rēzeknes
ielā 30, Preiļos (50% no projektēšanas darbu izmaksām auto stāvlaukuma paplašināšanai), Pils
ielā 8a, Preiļos (auto stāvlaukuma paplašināšana pie dzīvojamās mājas (darbi tiks pabeigti
2021.gadā)), pabeigta nobrauktuves izbūve daudzdzīvokļu mājai Viļānu ielā 6, Preiļos ar
līdzfinansējumu biedrībai.
Veikti remontdarbi bērnu rotaļu laukumos, kur bija nepieciešamība, un to uzlabošanu
daudzdzīvokļu namu pagalmos.
Piešķirtā finansējuma ietvaros tiek risināti jautājumi par bērnu rotaļu laukumu
iekārtošanu un uzlabošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos un citās teritorijās, tomēr šos darbus
būtiski kavē attiecīgo zemju piederība privātīpašumā.
Ēku energoefektivitātes uzlabošana
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 2.kārtā “Energoefektivitātes paaugstināšana un
atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībām” 2019. gadā realizētajam projektam “Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” atskaišu apstiprināšana. Projekta
kopējās izmaksas 1 605 650 EUR, no tiem ERAF finansējums 240 952 EUR.
Izstrādāts projekts “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Preiļu novada bērnu un
jauniešu sporta skolā (BJSS) Aglonas ielā 24” un atbalstīts Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā.
Notiek projektēšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Preiļu Kultūras centra
ēkai Raiņa bulvārī 28, Preiļos.
Izglītības iestāžu pārbūve un modernizēšana
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” turpinās projekts SAM 8.1.2.
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, kurā jāpabeidz aktivitātes Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijā (JEPVĢ) un Preiļu 1.pamatskolā (P1P). Pabeigti būvniecības darbi
JEPVĢ un P1P, notiek mācību vides modernizācija, atjaunojot un ergonomiski, interaktīvi
aprīkojot mācību telpas, tai skaitā tiek iegādāts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
aprīkojums. Kopējais finansējums ir 2 417 450 EUR, no tiem ERAF 1 799 767 EUR.
Par pašvaldības līdzekļiem veikts Preiļu Mūzikas un mākslas skolas remonts un plānots
turpināt darbus. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai plānots jumta remonts.
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana
Turpinās SAM 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” projekts “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” – dažādi veselības veicināšanas pasākumi, it
īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem.
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 notiek attālināti. Projekta
finansējums 196 284 EUR ir 100% no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta.
Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
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Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma
“Deinstitucionalizācija” īstenošanai notiek projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā”, kurā ir 19 sadarbības partneri, tai skaitā Preiļu novads. Projekta
ietvaros tiek sniegti sociālie pakalpojumi noteiktām iedzīvotāju grupām.
SAM 9.3.1.1. 2.kārtas “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai” projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība Preiļu novadā, kurā izveidoti 16 grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura
traucējumiem un labiekārtota teritorija (Līčos), tiek uzlaboti Dienas aprūpes centra
pakalpojumi, kā arī vides pieejamība pie Labklājības pārvaldes. Kopējā projekta summa 502
642 EUR, ERAF finansējums 348 734 EUR.
Preiļu muižas komplekss un parks, citi objekti tūrisma attīstībai
Balstoties uz “Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepciju”, turpinās Preiļu
muižas kompleksa un parka kā ievērojama Latgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma
tūrisma objekta attīstība. Preiļu pils ir unikāla celtne, bet parks ir lielākais ainavu parks pilsētas
teritorijā Latvijā. Parka platība un tajā esošā brīvdabas estrāde ir ar lielu potenciālu publisko
pasākumu rīkošanai reģionālā mērogā, jo Preiļu pilsēta ģeogrāfiski atrodas Latgales centrā.
Uzsākts SAM 3.3.1. projekts “Preiļu pils 1.stāvs pārbūve komercdarbības attīstības
nodrošināšanai” (skat. iepriekš), kā arī pārrobežu projekti (skat. tālāk).
Preiļu parkā turpinās teritorijas kopšana, atbrīvošana no bīstamiem, nokaltušiem
kokiem, krūmiem, lai atjaunotu vēsturiskās skatu perspektīvas. Paralēli A.Paulāna ielai tika
atjaunots celiņa uzbērums 240 m garumā un abos celiņa galos veikti labiekārtojumi, bet Ādama
un Ievas salā izvietoti 12 soli. Izveidoti mazās arhitektūras objekti - pie Mīlestības kalniņa
uzstādīta Igora Pliča dāvinātā metāla sirds, bet Lielās lauces malā uzstādīta metāla neogotikas
stila arka (autors metālkalējs Edgars Vronskis). Gada laikā parkā iestādīti vairāk kā 30 koki,
košumkrūmi un pavasara sīpolpuķes. No augiem tika radīts jauns produkts - “Parka Baltās/
Melnās dāmas” tēja (liepziedi, mārsils, vīgrieze) un izmantots kā suvenīrs. Novembra svētkos
un gadumijā Preiļu pils tika izgaismota no iekšpuses, un svētkos tika atskaņota atbilstoša
noskaņu mūzika.

9. attēls. Preiļu pils renovācijas procesā
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Uzsāktie projekti tūrisma vecināšanai:
• tūrisma objekta “Pelēču ezera purva pastaiga taka” izveidošana sadarbībā ar VAS “Latvijas
Valsts meži”;
• mārketinga kampaņa Latgales tūrisma attīstībai un popularizēšanai (vada Latgales reģiona
tūrisma asociācija Ezerzeme).
Pārrobežu projekti
Pabeigti trīs pārrobežu programmu projekti:
• Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekts “Ekotūrisma attīstība, izmantojot
ūdens resursus Latvijā un Lietuvā” (Learn Eco Travel), kurā Preiļu novads bija vadošais
partneris. Notikušas dažādas izglītojošas aktivitātes, iegādāts aprīkojums ūdens tūrisma
attīstībai,
• Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana
LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”
(Open Landscape) - izstrādāts Pelēču ezera purva takas būvprojekts, notikušas izglītojošas
aktivitātes,
• LRAA projekts Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā “Sports riska pusaudžu
sociālajai integrācijai” (RISK FREE), kurā iegādāts sporta aprīkojums.
Turpinās trīs Latvijas-Krievijas pārrobežu projekti:
• “Parki bez robežām” (Parks without borders) - divu tiltiņu un celiņa atjaunošana Preiļu
parkā 68 000 EUR apmērā, ERAF 61 200 EUR,
• “Amatniecība bez robežām” (Craftsmanship without Borders/ Crafts) amatniecības
aprīkojuma iegādei - kopējais finansējums 157 013 EUR, no tiem ERAF 141 312 EUR,
• “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.
Atbalstīti divi Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu projekti:
• uzsākts 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, ERAF 156 060 EUR,
• apstiprināts projekts “Radošā amatniecība kā tūrisma potenciāls” (Crafts-tour) ar
kopējo finansējumu 330 064 EUR, ERAF 297 058 EUR, kurā paredzēta Preiļu muižas
kompleksa bijušās kalpu mājas pārbūve par Amatu māju, kraukļa mobilo aplikāciju izvietošana
Preiļu pilsētā un citas aktivitātes.
Uzsākti divi Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekti:
• “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”
(Save past for future), Preiļu novads - vadošais partneris. Projektā paredzēta Preiļu parka dīķu
tīrīšana, izglītojošas aktivitātes. Projekta kopējais finansējums EUR 577 903 EUR, ERAF
491 218 EUR,
• “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) paredzēta Preiļu pils pārbūves 3.kārta
(2.stāva telpu izbūve muzeja vajadzībām) un 5D ekspozīcijas izveidošana.
Citi projekti
Pabeigtie projekti:
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• Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona
projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā”,
• “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos ar Ukrainu un Gruziju” (finansējums no
Eiropas Komisijas, Latvijas Ārlietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības).
Turpinās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts jauniešiem “PROTI un DARI” (SAM
8.3.3.0/15/I/001), kurā tiek iesaistīti jaunieši, kas nestrādā un nemācās, atrodot viņiem
mentorus un motivējot, palīdzot izvēlēties un uzsākt mācības, darbu u.tml. Projekta
finansējums 61 003 EUR, 100 % ESF finansējums.

5. Uzņēmējdarbības joma
2020. gadā Preiļu novadā tika reģistrēti 26 jauni uzņēmumi, kas ir par vienu mazāk kā
2019. gadā. Likvidēti - 27 uzņēmumi. Pagājušajā gadā populārākā reģistrācijas forma Preiļu
novadā bija SIA– visi 26 uzņēmumi reģistrēja sabiedrību ar ierobežotu atbildību.
Jaunreģistrēto uzņēmumu nozares - uzskaites, grāmatvedības un audita pakalpojumi,
dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, taksometru pakalpojumi, mazumtirdzniecība
specializētajos un nespecializētajos veikalos, kravu pārvadājumi, ēdināšanas pakalpojumi,
izklaides un atpūtas darbība. Novadā reģistrēti 689 uzņēmumi, no kuriem aptuveni 40 % ir
lauksaimniecības uzņēmumi.
Populārākās uzņēmējdarbības nozares Preiļu novadā:
• jauktā lauksaimniecība,
• pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos,
• mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod
pārtikas preces, dzērienus vai tabaku,
• kravu pārvadājumi pa autoceļiem,
• graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana,
• zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana.
Bezdarba līmenis Preiļu novadā - virs 8%.
Uzņēmējdarbības veicināšanai Preiļu novadā kopš 2008. gada darbojas
Uzņēmējdarbības centrs, kurā novada uzņēmēju informatīvajam un finansiālajam atbalstam
tiek rīkoti semināri, lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumi, attīstīta uzņēmēju sadarbības
platforma, organizēts MVK un SDV projektu līdzfinansēšanas konkurss un veiktas citas
uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes.
Preiļu novada pašvaldības rīkotajā Mazo vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursā 2020. gadā tika saņemtui 23 projektu
pieteikumi, atbalstu saņēma18 uzņēmumi šādās nozarēs- pārtikas ražošana, dārzkopība,
kokapstrāde, lauksaimniecības tehnikas ražošana, būvniecība, autoservisa pakalpojumi,
poligrāfija, porcelāna izstrādājumu ražošana, skaistumkopšana un veselība, foto,
grāmatvedības, makšķerēšanas un bērnu pasākumu rīkošanas pakalpojumi. Projektu
līdzfinansēšanas rezultātā tiek iegādātas iekārtas, tiek modernizēti ražošanas procesi, tiek
nodrošināta augstāka pakalpojumu un produktu kvalitāte, tādējādi veicinot šo uzņēmumu
konkurētspēju un ekonomisko attīstību visā novadā. Septembra beigās Olimpiskajā centrā
“Rēzekne” Preiļu novada uzņēmēji piedalījās Iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Latgalē
2020”. Jau sesto gadu ar Preiļu novada pašvaldības finansiālu atbalstu 6 novada uzņēmēji zem
novada simbolikas kopīgā ekspozīcijā iepazīstina izstādes apmeklētājus ar savu uzņēmumu
darbību. Festivālā piedalījās SIA “Himalayan International” (suņu graužamsiera, kraukšķu un
pulvera ražošana), SIA “Volmārcentrs” (CNC frēzēšanas un lāzergravēšanas uzņēmums
Preiļos), SIA “Kaķu sēta” (bērnu atpūtas pasākumu, darbnīcu, izzinošo lekciju rīkošanas vieta),
SIA “SS ANRI” (lauksaimniecības tehnikas remonts un tirdzniecība), Mīļdzīvnieku
skaistumkopšana (mīļdzīvnieku labsajūtas un higiēnas salons) un SIA“Labi Jumti” (jumta
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segumu tirdzniecība un montāža). Izstādes gaitā visi tās dalībnieki tika vērtēti speciālbalvu
nominācijās, starp kurām SIA “Himalayan International” saņēma balvu kā inovatīvākais
uzņēmums. Mājražotāju un amatnieku produkcijas noieta veicināšanai tiek rīkoti tirdziņi, kuri
pulcē ap 80-90 tuvāku un tālāku mazo uzņēmēju.Tiek prognozēts, ka nākamajos gados
veidosies tirdzniecības rīki un iespējas tiešsaistē.
Veiksmīgākai mērķu sasniegšanai uzņēmējiem nozīmīga loma ir arī zināšanām. Tās
Preiļu novada uzņēmēji var iegūt ne tikai klātienes semināros un mācībās, bet nu jau arī par
ikdienu kļuvušos attālinātos semināros dažādās tiešsaistes platformās. Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centrs pagājušajā gadā uzņēmējiem piedāvāja klātienes informatīvus un
izglītojošus seminārus par likumdošanas aktualitātēm, darba tiesībām grāmatvedībā, par
pašizaugsmes iespējām karjeras veidošanā. Tika turpināts 2019. gada nogalē uzsāktais
diskusiju un iedvesmas cikls un janvārī bija iespējams uzklausīt Zero Waste coffee shop
dibinātāju Ullu Milbretu, cilvēka attīstības centra “Rāmzeme” vadītājus Ingu un Gati
Reinfeldus, kā arī Miljons zvaigžņu viesnīcas īpašnieci Santu Komani. Šādas klātienes tikšanās
ir neatsveramas, tās rosina jaunām idejām, jaunai pieredzei un sadarbībai. Sadarbībā ar LTRK,
jau otro reizi tika rīkots Latgales Biznesa kluba pasākums, kas pulcēja Latgales uzņēmējus.
Pasākuma laikā uzņēmēji iesaistījās tīklošanā, daloties ar kontaktiem, diskutēja savā starpā,
apmainījās ar pieredzi un padomiem, kā arī sniedza viens otram dažādas rekomendācijas.
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs piedāvā iespēju uzņēmējiem izmantot Atvērtā
tipa biroja telpas, nodrošinot arī biroja tehnikas izmantošanu. 2020. gadā telpas tika izmantotas
vairāk kā 50 reizes. Pārsvarā telpas uzņēmēji izmanto darba interviju organizēšanai, tikšanās ar
klientiem, sapulču rīkošanai un dokumentu kārtošanai. Pagājušā gada nogalē tika uzsāktas
attālinātas tikšanās ar uzņēmējiem novada jaunumu un citu aktualitāšu informēšanai un
viedokļu apmaiņai. Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra sniegtos pakalpojumus 2020.gadā
gan klātienē, gan attālināti izmantoja izmantoja vairāk kā 500 uzņēmēju.

10. attēls. Preiļu novada uzņēmēju dalība Uzņēmēju dienās Latgalē 2020. gadā

6.
6.1.

INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM VEIKUMIEM UN
NOTIKUMIEM NOVADĀ
Izglītības pārvalde: nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā

Ikmēneša Preiļu novada Google pasākumu kalendāra veidošana izglītības jomā.
Organizētas Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu starpnovadu 18 mācību priekšmetu
olimpiādes. Kopējais dalībnieku skaits olimpiādēs 448 no tiem 341 Preiļu novada skolēni.
Godalgotās vietas ieguvuši 142 Preiļu novada skolēni. 16 mācību priekšmetu olimpiādes tika
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organizētas tiešsaistes režīmā (izņemot latviešu valodas mazākumtautību programmām un
angļu valodas mācību priekšmetu olimpiādes).
Organizēta valsts olimpiāžu uzaicināto dalībnieku dalība mācību priekšmeta olimpiādes
valsts posmā – transporta, naktsmītņu pieteikšana.
Tika veikta Preiļu 1. pamatskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas vadītāju novērtēšana sistēmā NEVIS.
Tika sniegts atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem gatavojoties izglītības iestāžu
akreditācijai Preiļu 1.pamatsklola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu Mūzikas un
mākslas skola, Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola.
Tika veikta olimpiāžu dalībnieku rezultātu apkopošana un prēmiju sadale atbilstoši Preiļu
novada domes apstiprinātajam nolikumam.
Tika koordinēts 9 Metodisko jomu darbs.
Tika veikta pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības koordinēšana, programmu
izvērtēšana un saskaņošana.
Veikta metodiskā darba nodrošināšana, organizēšana un vadīšana.
Veikta Valsts pārbaudes darbu/ centralizēto eksāmenu organizēšana.
Tika nodrošināta CE apvienošana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu skolām
VPIS sistēmā, apvienoto eksāmenu komisiju izveide, nodrošināšana
Tika organizēti informatīvi metodiskie semināri Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu
metodisko jomu koordinatoriem.
Tika izstrādāti mācību priekšmetu olimpiāžu nolikumi, vienota godalgoto vietu
apbalvošanas kārtība – visām mācību priekšmetu olimpiādēm.
Tika organizēti informatīvi metodiskie semināri Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu
izglītības iestāžu vadības komandām.
Tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana.
Tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai», kura mērķis veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu
starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar
risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Iesaistītās izglītības iestādes:
Preiļu 1. pamatskola, Pelēču pamatskola, Salas pamatskola Preiļu 2.vidusskola, JEPVĢ.
Tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai» īstenošana, kura mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Iesaistītās izglītības iestādes: Preiļu
1.pamatskola, Salas pamatskola.
Konsultētas izglītības iestādes darbam ārkārtas situācijā.
Tika sistēmā ZZ DATS veikta budžeta sastādīšana.
Tiek veikta dokumentu atlasīšana un apstrāde nodošanai glabāšanai Valsts arhīvā.
Skolas tika nodrošinātas ar stingrās uzskaites dokumentiem (apliecības, atestāti) un
mācību dokumentāciju pēc pieprasījuma
Veikta IP mājas lapas uzturēšana un aktuālas informācijas ievietošana
(http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html).
Veikti izglītības reģistru aizpildes koordinēšanas pasākumi un informācijas analīze
sadarbībā ar ITC (VIIS un citi IZM pieprasītie reģistri).
Veikta PNIP informācijas apmaiņa ar e-pastu preiluip@preili.lv (IZM – PNIP – izglītības
iestāde un izglītības iestāde – PNIP – IZM).
Veikti PNIP datoru un elektroniskās e-pasta sistēmas uzturēšanas pasākumi (remonti,
datu atjaunošana un nepieciešamo arhīvu veidošana sadarbībā ar ITC).
Veikti PNIP datortehnikas iepirkumi sadarbībā ar ITC.
Veikti Pelēču un Salas pamatskolas datorklašu uzturēšanas un atjaunošanas darbi
sadarbībā ar ITC.
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Veikti novada izglītības iestāžu datorklašu, datortīklu un skolvadības datoru izpētes darbi
un par to atbilstību mācību procesa uzdevumu realizēšanai informēti PNIP, ITC.
Veikta PNIP realizēto projektu izglītības jomā atbalsta pasākumi informācijas
tehnoloģiju jomā.
Konsultētas izglītības iestādes, pašvaldības darbinieki par iespējām informācijas
tehnoloģiju jomā sadarbībā ar ITC.
Veikti kopā ar ITC atbalsta pasākumi informācijas tehnoloģiju jomā Preiļu novada
izglītības iestādēs.
Tika novadītas 11 pedagoģiski – medicīniskās komisijas, kurās izskatīti 37 bērni, viņiem
noteikta diagnoze un ieteiktas skolas, tiek pārrunāts arī ar bērnu vecākiem, konsultācijas.
Bērnu tiesību pārkāpumi: izpēte veikta divās iestādēs.
Darbs ar nemācošiem bērniem, kuri izskatīti starpinstitucionālā komisijā.
Organizētas apmācības skolu tehniskajiem darbinieki bērnu tiesību aizsardzībā.
Projekta “Darbīgās kopienas” koordinēšana novadā.

6.2.

Preiļu novada izglītības iestāžu pārskati par darbu
Pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” juridiskā adrese: Celtnieku ielā 10A,
Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, kur atrodas divpadsmit bērnu grupas. Iestādes sešas bērnu
grupas un peldbaseins atrodas ēkā pēc adreses – Mehanizatoru iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV5301 un viena bērnu grupa – A.Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301.
Izglītības iestādi apmeklē bērni no:
• pilnām ģimenēm – 65,8 %,
• nepilnām ģimenēm – 9 %,
• daudzbērnu ģimenēm –20,3 %,
• trūcīgām ģimenēm –1,3 %,
• sociālo problēmu ģimenēm – 2%,
• audžu ģimenēm – 1,6 %.
Izglītības iestādi pārsvarā apmeklē Preiļu novadā deklarētie bērni – 88,5%, bet – 11,5%
no citiem novadiem – Vārkavas, Riebiņu, Rēzeknes, Dagdas, Līvānu, Varakļānu, Daugavpils,
Viļānu un Ludzas novadiem.
Audzēkņu skaits iestādē pēdējos gados
Mācību gads
1,5-3 gadi
2016./2017.
81
2017./2018.
79
2018./2019.
76
2019./2020.
74

3-5 gadi
146
155
147
146

5-6 gadi
119
125
144
162

2019./2020. mācību gadā (uz 1.septembri) iestādi apmeklēja 382 audzēkņi vecumā no
1,5 - 7 gadiem un 2021.gada martā – 411 audzēkņi.
Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 19 grupas:
1. grupa “Sprīdīši”, 2. grupa “Cāļuki”, 3. grupa “Knīpas un Knauķi”, 4. grupa “Ezīši”,
5. grupa “Zirnīši”, 6. grupa “Saulēniņi”, 7. grupa “Rūķēni”, 8. grupa “Kāpēcīši”, 9. grupa
“Taurenīši”, 10. grupa “Kamenītes”, 11. grupa “Zaķēni”, 12. grupa “Mārītes”, 13. grupa
“Pūcītes”, 14. grupa “Bitītes”, 15. grupa “Zīļuki”, 16. grupa “Lāčuki”, 17. grupa “Zvaniņi”, 18.
grupa “Odziņas”, 19. grupa “Riekstiņi”.
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Izglītības iestādē strādā 51 pedagogs:
1 iestādes vadītājs, 2 vadītāja vietnieki izglītības jomā, 38 pirmsskolas izglītības
skolotāji, 4 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāji, 1 pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, 3
logopēdi, 2 psihologi.
Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības
Pedagogi
No tiem iegūst Ar
augstāko T.sk. pedagoģijas
augstāko
pedagoģisko
maģistri
pedagoģisko
izglītību
izglītību
Pedagogi
t.sk. izglītības iestādes vadītājs

1

50
1

12
1

2

2

37

3

Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs

4

3

Pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs

1

Skolotājs logopēds
Izglītības psihologs

3
2

Izglītības iestādes vadītāja
vietnieks izglītības jomā
Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

1
2

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” izglītības programmas tiek īstenotas
atbilstoši 21.11.2018. MK noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Iestāde strādā pēc trīs licencētām
pirmsskolas izglītības programmām - Pirmsskolas izglītības programma (kods – 01011111),
Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (kods – 01011121) un Speciālā
pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods – 01015511).
Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām 2019./2020. mācību gadā
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Izglītības
Licences
programmas Licences
programmas nosaukums
Nr.
kods
01011111
Pirmsskolas
izglītības V-5611
programma

Licences
izsniegšanas
datums
08.10.2012.

Bērnu skaits
izglītības
programmā
350

01011121

03.10.2012.

20

11.06.2015.

12

01015511

Mazākumtautību
V-5591
pirmsskolas
izglītības
programma
Speciālā
pirmsskolas V-7987
izglītības
programma
izglītojamajiem
ar
valodas traucējumiem
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Vadlīnijās noteiktais obligātais mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz bērnam būtiskāko
mācību satura apguvē, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss bērna mācīšanās
rezultāts ilgākā laika periodā. Saskaņā ar vadlīnijām pirmsskolas izglītības obligāto saturu
veido vispārīgās jeb caurviju prasmes (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un
uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes) un
zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes
mācību jomās, kā arī vērtību un tikumu apguve (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība,
centība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte).
Iestādes piedalīšanās projektos un dažādās aktivitātēs
• Piedalīšanās Izglītības Iniciatīvu centra īstenotajā projektā “Darbīgās kopienas” (Tēva
dienas pasākums un puķu piramīdas un garšaugu kastīšu gatavošana, iestādes audzēkņu un
viņu vecāku piedalīšanās māla puķu podu radošajās darbnīcās un sīpolpuķu audzēšana, eglītes
rotājumu apgleznošana).
• Piedalīšanās Latvijas skolu sporta federācijas organizētajā Latvijas skolēnu 74.
spartakiādē – skolu rudens krosa stafetēs (Preiļu parkā iestādes 6gadīgo grupu audzēkņi kopā
ar saviem vecākiem piedalījās dažādās kustību spēlēs un atrakcijās).
• Piedalīšanās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas organizētajā aktivitātē (iestādes 5gadīgo
grupu audzēkņi iepazinās ar Kristinas Rūšiftes skaitāmo un skatāmo grāmatu “Visi skaitās”).
• Piedalīšanās žurnāla “Pūcīte” organizētajā 5.Pūcītes olimpiādē (žurnāla “Pūcīte” vāka
veidošana).
• Piedalīšanās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas
programmā "Bērnu grāmatu lasīšanas žūrija” (5+) (piedalījās iestādes 6gadīgo grupu
audzēkņi).
• Iestādes audzēkņu Piedalīšanās Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja
organizētajās dažādās izglītojošās programmās.
• Iestādes darbinieku vokālā ansambļa “Rasa” piedalīšanās Pelēču kultūras nama
organizētajā marta pasākumā.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 171
Pedagoģisko darbinieku skaits - 29
Tehnisko darbinieku skaits - 20
Realizējamās izglītības programmas:
• Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods: 23013111),
• Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma no 2020. gada (kods: 23013111),
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(kods: 31013011),
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods: 31011011),
• Vispārējās vidējās izglītības programma no 2020. gada (kods: 31016011).
Īstenotie projekti:
• Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas
partnerību projekts “WATER” (”ŪDENS”) Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1.
septembris – 2021. gada 31. augusts. Piešķirtais finansējums: 29 141,00 EUR . DalībvalstisLatvija, Lietuva, Francija, Turcija, Vācija, Lietuva,
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• Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas
partnerību projekts “Education and Traditions in Europe“ (”Izglītība un tradīcijas Eiropā”).
Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. septembris – 2020.. gada 31. augusts. Piešķirtais
finansējums: 11 158,00 EUR. Dalībvalstis- Latvija, Nīderlanade,
• turpinās aktīva darbība projektā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”,
• dalība projektā „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”,
• dalība projektā PuMPurs ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”,
• projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.
Sasniegumi
2020. gadā iegūtas 3 godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs- latviešu
valodā, vēsturē un krievu valodā.
2020. gada sākumā ģimnāzijā aktīvi darbojās pašdarbības kolektīvi: tautas deju kopas
„Gaida” un „Dancari” kuri uzrādīja ļoti labus rezultātus dziesmu un deju svētku atlases skatē,
vokālais ansamblis. Skolas telpu noformēšana lielu darbu iegulda floristikas pulciņš. Veiksmīgi
darbojās un dažāda mēroga sacensībās ar ļoti labiem rezultātiem startēja robotikas pulciņš.
Ģimnāzisti regulāri piedalījās dažādos konkursos, skatēs, sporta sacensībās un gūsts
godalgotas vietas. No 2020. gada marta dažādu ierobežojumu un karantīnu dēļ šīs aktivitātes
praktiski nenotika.
Metodiskais darbs tika organizēts, lai palīdzētu skolotājiem apgūt attālinātā mācību procesa
darba formas un metodes, kā arī veiksmīgi uzsākt kompetencēs balstītā mācību satura
ieviešanu 7. un 10. klasēs.
Augstskolās iestājās 93% absolventu, no tiem 74% budžeta grupās.
2020. gadā ģimnāzija notika akreditācija, ģimnāzija
un ģimnāzijas realizējamās
programmas tika akreditētas uz 6 gadiem.
Preiļu 1. pamatskola
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 466.
Pedagoģisko darbinieku skaits – 50.
Tehnisko darbinieku skaits – 23.
Realizējamās izglītības programmas:
• Vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111), licence Nr. V-4434,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611), licence Nr. V-4286,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811), licence Nr. V-5447,
• Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods 23013111), licence Nr. V-8643,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). licence Nr. V8879 (http://www.p1p.edu.lv/par-skolu/izglitibas-programmas/).
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 2020. gadā - 306528 eiro.
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Informācija par skolas aktivitātēm Preiļu 1.pamatskolas mājas lapā: http://p1p.edu.lv/
un
Preiļu
1.pamatskolas
uzturētajā
Facebook
vietnē
(izglītojošs
portāls)
https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/
Projekti
I. VISC, VIAA, IKVD / ESF un KM projektos:
1) VISC/ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM 8.3.2.
"Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. Īstenošanas laiks: 2019./2020.- 2020./2021.m.g.
Iegūstot papildus speciālā pedagoga pedagoģisko atbalstu izglītojamajiem, kuri apgūst
speciālās pamatizglītības programmas, pedagoga palīga atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanas
traucējumiem un mācīšanās grūtībām un pedagoģiskais atbalsts izglītojamajiem, kuriem
nepieciešams papildus individuālais pedagoģisko atbalsts STEM jomas mācību priekšmetos 1.6.klasei. Ir pieejams papildus logopēda atbalsts izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
Izglītojamiem no 5.-9.klasēm ar augstiem sasniegumiem ir iespēja uzlabot dabaszinātņu
priekšmetu zināšanas dabas zinātņu pulciņā.
Ar 2019. gada novembri Tehnoloģiju gada ietvaros 1.-3.klašu skolēniem uzsākta Robotikas
pulciņa darbība, kura turpinājās līdz 2020.gada martam. Ar pašvaldības atbalstu – papildus
piešķīrums 8 stundām mēnesī interešu izglītības nodarbībām robotikas pulciņa 1.-3.klasēm
darbība turpinājās arī 2020. gada novembrī, decembrī līdz Covid-19 pandēmijas
ierobežojumiem klātienes nodarbībām.
Tehnoloģiju gada ietvaros ( 2019.-2020.m.g.) dabas zinātņu pulciņu atbalstam skolai tika dota
iespēja veidot pieteikumu dabas zinību aprīkojumam- fizikas sensoriem (STEM un vides joma)
EUR 6500,0 apmērā. Pasūtījums tika veikts 2020.gada nogalē, saņemts 2021.gada februārī.
2) VIAA/ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. Decembris. Izglītojamie iegūst
papildus iespējas piedalīties karjeras izglītības pasākumos, apmaksātās mācību ekskursijās,
nodarbībās, kopš 2020.gada marta arī attālinātas nodarbības
3) IKVD/ESF projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu,
pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības
un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Izglītojamie iegūst papildus pedagoģiskās
konsultācijas, sociālā pedagoga, psihologa atbalstu, papildus atbalstu ēdināšanai pēcpusdienās,
u.c.. No 2020.gada marta arī attālināti
4) Preiļu 1.pamatskola turpināja darboties VISC realizētajā projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002
“Kompetenču pieeja mācību saturā”/Skola 2030 kā viena no 100 skolām valstī, kuras piedalās
šī projekta aprobācijā. Skolas komanda ( vadība, sākumskolas un pamatskolas komandas)
intensīvi piedalījās jaunās mācību pieejas apguvē, izvērtēja skolas darbu, apguva izmēģināja
jaunās mācību stratēģijas, Sociāli emocionālās mācīšanās stundas 1.-6.klašu audzināšanās
stundās. Pēc projekta noslēguma, 2020./2021.m.g. tika uzsākta jaunā mācību satura realizācija
1., 4., 7.klasēs.

48

5) Esam iesaistījušies Latvijas Kultūras ministrijas programmā „Latvijas skolas soma”
2019./2020.mācību gadā nodarbības notiek gan klātienē, ievērojot epidemioloģiskos drošības
nosacījumus, gan attālināti.
II. Pašvaldības infrastruktūras attīstības projekti
Projekts “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” : būvdarbi tika realizēti Preiļu 1.pamatskolā
2017./2018.mācību gadā, noslēdzoties 2018.gada beigās. Kopējā projekta līdzekļu kvota Preiļu
1.pamatskolai – EUR 1 133 434,12, t.sk. IKT aprīkojumam un mēbelēm EUR 346 200,26.
2019./2020.m.g. turpinājās aprīkojuma iegāde pašvaldības iepirkumos.
III. Citi projekti
1) Preiļu 1.pamatskola regulāri iesaistās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
socioloģiskajos pētījumos – OECD Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS 2018,
OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā ( globālā kompetence) PISA 2018 /
publicēts šogad, Starptautiskajā matemātikas un dabas zinātņu izglītības attīstības tendenču
pētījumā TIMSS 2019
2) 2018./2019.m.g. ir parakstīts līgums ar RTA un 2019./2020.m.g. mācību gadā skola turpināja
sadarbību ar RTA ESF projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla
stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” (projekta numurs: 8.2.2.0/18/I/002)”
) – ir noslēgts līgums par RTA docētāju stažēšanos pie skolas skolotājiem, kuri realizē iekļaujošo
izglītību un māca STEM jomas mācību priekšmetus, lai rezultātā veidotu mācību metodiskos līdzekļu
pedagogu darba atbalstam.

3) Turpinām uzturēt Preiļu 1pamatskolas kā e- Twinning skolas statusu. Esam atkal
ieguvuši šo statusu uz vēl 2 gadiem.
2020. gada oktobra beigās 25 Latvijas izglītības iestādes, kas aprīlī ieguva “eTwinning Skola”
statusu, beidzot saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola”
atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un
jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.
https://etwinning.lv/25-latvijas-izglitibas-iestades-sanem-etwinning-skola-atzinibas-zimi-uneiropas-komisijas-pateicibas-vestuli/
25 Latvijas izglītības iestādes ir starp tām 2139 iestādēm visā Eiropā, kam eTwinning
Centrālais atbalsta dienests šī gada aprīlī uz diviem gadiem piešķīra “eTwinning Skola”
statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un
pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības
zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning
sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību
.. E-Twinnig projektu koordinatore mūsu skolā skolotāja Laila Vibornā ir ieguvusi
e-Twinning
vēstnieces
statusu
2019./2020.m.g..
https://etwinning.lv/komanda/
4) 2019.gada vasarā tika apstiprināts jauns Nordplus Junior 2019 starptautiskais
projekts 2019./2020.m.g. “Wonders of the digital world” “Brīnumi digitālajā pasaulē”
5.-7.klašu skolēniem kopā ar Dānijas, Igaunijas un Lietuvas partnerskolām, kurā
iesaistās dabas zinību skolotāji – Laila Vibonā un Ieva Babre. Šobrīd projekta
aktivitātes ir apturētas Covid -19 pandēmijas dēļ.
5) Preiļu 1.pamatskola turpina darbu MOT skolu kustībā , kas ir Norvēģijā radusies
un Latvijā biedrības MOT LATVIJA
iedvesmojoša motivācijas programma
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mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Apmācības kursu rezultātā divi skolas pedagogi
Ieva Babre (skolas kordinators) un Intars Mežinieks ieguva trenera tiesības vadīt MOT
nodarbības 13 -16 ( 7. - 9. klase) gadus veciem jauniešiem.
6) Skola veiksmīgi sadarbojas ar Biedrību “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” biedrības
realizētajos projektos ( biedrības darbojas skolas telpās, skolas pedagogi, izglītojamie un
viņu vecāki izmanto biedrības piedāvāto un iegādāto inventāru, nodarbības)
•

“Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un
mācību procesa dažādošanai”
Projekta ietvaros tika iegādāts interaktīvais galds nodarbībām un uzstādīta siltā smilšu
iekārta. Biedrība skolas telpās vada nodarbības vecākiem un bērniem, ir iegādātas un
pieejami Montesori pedagoģijas mācību metodiskie materiāli. Pedagogiem tiek
organizētas tālākizglītības nodarbības. Projekta kopējās izmaksas: - 10366.56 EUR
http://preilupartneriba.lv/jaunumi/get/nid/130?caldate=2019-4&dt=
•

•

2020.gada martā tika apstiprināts biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””
projekts “Aprīkojuma un inventāra iegāde saturīgai brīvā laika pavadīšanai”
(Projekts Nr. 19-03-AL21-A019.2205-000002), kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta ietvaros tiks
iegādāts ziemas aktīvās atpūtas inventārs (121 dažādu izmēru slidu pāris, 35 hokeja
nūjas, 100 hokeja ripas un apavu žāvētājs), nometņu un izbraukuma apmācību
tehniskais inventārs (1 ekrāns, 1 tāfele, 2 termosi, 6 saliekamie galdi ar soliem, 40
āra krēsli, 1 nojume, 1 projektors), nometņu un izbraukuma apmācību radošā
aprīkojuma inventārs (2 piepūšamo slēpju komplekti, 4 gaismas galdi un 1
aktivitāšu kubs). Viss iegādātais aprīkojums būs pieejams ikvienam interesentam
bez maksas.. Sporta inventārs tiek glabāts skolas konteinertipa mazēkā/ slidu
novietnē (vagoniņš SAM projekta 8.1.2. ietvaros ) pie skolas sporta laukuma.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR14999,25
https://preili.lv/201364/apstiprinats-biedribas-gimenu-atbalsta-centrspukuzirnis-projekts-aprikojuma-un-inventara-iegade-saturigai-briva-laikapavadisanai/

Sasniegumi
Preiļu 1.pamatskolas mājas lapā – skat. http://www.p1p.edu.lv/par-skolu/mes-lepojamies/
Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureāti
http://159.148.6.161/media/filer_public/57/ad/57adf823-50c0-4f1e-99768efe4c146827/macibu_olimp_19_20.pdf
Sasniegumi sporta sacensībās
http://159.148.6.161/media/filer_public/ec/1f/ec1f48b3-87f4-430f-acaa7682654cf965/sasniegumi_sporta_2019_2020_m_g_.pdf

Preiļu 2. vidusskola
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Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 214.
Pedagoģisko darbinieku skaits – 34.
Tehnisko darbinieku skaits – 16.
Realizējamās izglītības programmas:
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011),
• Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121, 2.modelis),
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem (kods 21015621),
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (kods 21015821),
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programma
(kods 31011013),
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (tālmācības) programma
(kods 31011014).
Valsts un pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai:
• Pamatbudžets – 200 927,00 EUR,
• Dotācija 1.-4.klašu ēdināšanai, valsts mērķdotācija – 7 439,00 EUR,
• Dotācija 1.-4.klašu ēdināšanai, pašvaldības finansējums – 7 812,00 EUR,
• Dotācija 5.-9.klašu ēdināšanai, pašvaldības finansējums – 23 868,00 EUR,
• Dotācija vidusskolu ēdināšanai, pašvaldības finansējums – 7 823,00 EUR,
• Valsts mērķdotācija – 180 919,00 EUR,
• Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei – 3 866,00 EUR,
• Latvijas skolas soma 2020 – 2 750,00 EUR.
Projekti:
• ESF programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās iestādēs”,
• Eiropas Sociālā fonda projekts „Ieguldījums tavā nākotnē”,
• IKVD Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”,
• Latvijas valsts simtgades programma „Latvijas skolas soma”,
• Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt
KOPĀ”,
• Projekts „Starp mums, meitenēm”,
• Projekts “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei”,
• Akcija „Tīrai Latvijai”, makulatūras un bateriju vākšana,
• Izglītības attīstības centra (IAC) projekts “Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI),
• Medijpratības projekts “Pilna doma”,
• Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekts ”Esi Līderis”.
•
•

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:
Starpnovadu olimpiādēs – 17 godalgotas vietas un atzinības,
Valsts olimpiādēs – 1 godalgota vieta.
2019./2020.mācību gada starpnovadu olimpiāžu rezultāti
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Nr.p Vārds, uzvārds
.k.
1.
Ksenija Luriņa

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

6.

matemātika (5.-8.kl.)

1.

2.

6.

matemātika (5.-8.kl.)

3.

7.

latviešu valoda (7.-8.kl.)

2.

4.
5.

Maksims
Martinovs
Sofija
Kudrainicka
Nikita Galkins
Ivans Ivanovs

Marija
Tarasova
Marija
Tarasova
Vija Daukšte

8.
8.

latviešu valoda (7.-8.kl.)
matemātika (5.-8.kl.)

3.
Atzinība

6.

Dāniels Kitovs

8.

latviešu valoda (7.-8.kl.)

1.

7.

Darja Romanova

10.

krievu valoda (9.-12.kl.)

3.

8.

Artjoms Vasiļjevs

10.

matemātika (9.-12.kl.)

2.

9.

Laura Grigule

11.

latviešu valoda un
literatūra (11.-12.kl.)
bioloģija (9.-12.kl.)

2.

3.

matemātika (9.-12.kl.)
10.

Darina Piskunova

11.

ģeogrāfija
krievu valoda (9.-12.kl.)

11.

Žanete Litavnieka

12.

krievu valoda (9.-12.kl.)

12.

Ksenija
Zabalujeva

12.

latviešu valoda un
literatūra (11.-12.kl.)
krievu valoda (9.-12.kl.)

angļu valoda (10.-12.kl.)

1.,
uzaicināta
uz valsts
olimpiādi
2.
3.
2.,
uzaicināta
uz valsts
olimpiādi
3.
2.
1.
Valsts
olimpiādē
– 3.vieta
Atzinība

Rita Lazda
Tatjana
Svetlova
Rita Lazda
Nataļja
Kondratjeva
Tatjana
Svetlova
Žanna
Ļebedeviča
Nadežda
Kovalenko
Marija
Tarasova
Jeļena Saulīte
Nataļja
Kondratjeva
Nataļja
Kondratjeva
Žanna
Ļebedeviča
Nataļja
Kondratjeva
Valentīna
Nikolajeva

Dalība pasākumos, konkursos, zinātniskajās konferencēs
• Latgales reģionālās skolēnu ZPD konference: 3.pakāpes Diplomi – Laura Grigule 11.kl.
(skolotāja Nadežda Kovalenko), Ksenija Zabalujeva 12.kl. (skolotāja Jeļena Saulīte), Žanete
Litavnieka 12.kl. (skolotāja Larisa Arestova), Anastasija Dekterjova 9.kl. (skolotāja Nadežda
Kovalenko),
• Preiļu novada Skolēnu skatuves runas konkurss 1.kārta: Valērija Točilkina 3.kl. –
Atzinība, skolotājas Irina Kovaļenko, Vija Daukšte,
• „Tatjanas dienai” veltītie konkursi valsts līmenī: 43 godalgotas vietas, t.sk. Laura
Grigule 11.kl. – GRAND PRIX nominācijā «Моя родословная», skolotāja Nataļja
Kondratjeva,
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• Starptautiskajā olimpiādē “Olimpis” piedalījās pamatskolas un vidusskolas posma
skolēni un ieguva 105 godalgotas vietas,
• Satiksmes drošības konkurss “Gribu būt mobils” 6.-8.kl.: 6.kl. komanda – Atzinības
raksts, skolotāja Inna Zenovjeva,
• Satiksmes drošības konkurss “Jaunais autovadītājs”: Vjačeslavs Krupins 10.kl. – viens
no 30 labākajiem valstī, skolotāja Inna Zenovjeva,
• Ceļu satiksmes drošības direkcija nosauca Preiļu 2.vidusskolu, ka vienu no labākajām
konkursā "Labākā CSDD satiksmes drošības skola", skolotāja Inna Zenovjeva,
• Konkurss "Pārsteidz Drako": 6.klases dalība, skolotāja Jeļena Saulīte,
• Radošo darbu konkurss „...Es esmu tikai laika izteicējs” (J.Rainis) Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzijā: Laura Grigule 11.kl. – konkursa laureāts, skolotāja Žanna Ļebedeviča,
• R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkurss: Laura Grigule 11.kl. – Atzinība (par
analītiskām prasmēm), skolotāja Žanna Ļebedeviča,
• R. Mūka Vislatvijas radošs konkurss Galēnos: Laura Grigule 11.kl. – 3.vieta, Ksenija
Zabalujeva 12.kl. – Atzinība, skolotāja Žanna Ļebedeviča,
• Skaļās lasīšanas sacensības: Oļesja Romančaka 6.kl. – piedalījās novadu reģionālajā
finālā Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Nikita Skutelis 6.kl., Darja Darina Šalkovska 6.kl. –
veicināšanas balvas, skolotāja Žanna Ļebedeviča,
• Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekts ”Esi Līderis”, dalība
biznesa spēlēs "Ceļš uz bagātību" pusfinālā Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā: 10.-11.klases,
skolotāja Sandra Eiduka,
• Republikas fotokonkurss, veltīts Borisa Pasternaka 130.gadadienai «И дольше века
длится день...»: Nikita Galkins 8.kl. – 3.vieta, Kristīne Denisova 8.kl. – 2.vieta, Vjačeslavs
Krupins 10.kl. – 3.vieta, skolotāji Larisa Arestova, Vjačeslavs Stepanovs,
• Starptautiskais Godīgas Spēles komitejas virtuālais zīmēšanas konkurss: Daniils
Danilovs 2.kl. – 2.vieta, skolotājas Olga Borisova, Nadežda Masenkova,
• Fonda “Sibīrijas bērni” skolēnu sacerējumu konkurss “Sibīrijas bērni 1941/1949 –
Trimdas bērni 1944”: Laura Grigule 11.kl., eseja „Neraudi māmiņ...” – 1.vieta un avīzes
“Diena” speciālbalva, skolotāja Žanna Ļebedeviča,
• Avīzes “Segodņa” literārais konkurss “Latvija 2020”: Katrīna Semjonova 8.kl. –
sacerējumu konkursa laureāts, skolotāja Larisa Arestova,
• Attālināta starptautiskā olimpiāde “Sankt-Peterburga. Vēsture un kultūra”: Žanete
Litavnieka 12.kl. – dalībnieka sertifikāts, skolotāja Larisa Arestova,
• Attālināta starptautiskā Aleksandra Puškina olimpiāde skolēniem no ārzemēm: Žanete
Litavnieka 12.kl. – dalībnieka sertifikāts, skolotāja Larisa Arestova,
• Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un 4.maija deklarācijas kluba organizētajā Vizuālo
darbu un dzejas konkurss “Brīvība, mana un mūsu”: Eva Vjakse 12.kl. – Pateicība, skolotāja
Žanna Ļebedeviča,
• Akcija „Tīrai Latvijai”, makulatūras vākšana – 1.vieta Latgalē (6956 kg.).
Sasniegumi sportā
Skolotāji: Olga Borisova, Aleksandrs Iļjins, Artūrs Livmans
• Latvijas čempionāts soļošanā Rīgā: Ksenija Zabalujeva 12.kl. – 1.vieta, Varvara
Kursīte 7.kl. – 2.vieta,
• Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā Preiļos: Ksenija Zabalujeva 12.kl. –
1.vieta (2003.g.dz. un vec. sievietēm 1000m soļošanā ar rez.5:17.5); Deniss Dronovs 9.kl. –
1.vieta (2004.g.dz. jauniešiem 1000m soļošanā ar rez.5:50.5); Varvara Kursīte 7.kl. – 2.vieta
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(2004.g.dz. jaunietēm 1000m soļošanā ar rez.5:27.5); Daniils Kožemjakins 6.kl. – 2.vieta
(2004.g.dz. jauniešiem augstlēkšanā ar rez.150),
• Preiļu novada BJSS jauno vieglatlētu lēcēju sacensības Preiļos: Kristīna Zinovjeva 3.kl.
– 3.vieta (2010.g.dz. un jaun. meitenēm augstlēkšanā),
• Tatjana Ivanova 3.kl. – 2.vieta (2010.g.dz. un jaun. meitenēm tāllēkšanā un tāllēkšanā
no vietas); Viktorija Ignatjeva 3.kl. – 2.vieta (2010.g.dz. un jaun. meitenēm augstlēkšanā),
• Latgales reģiona 2019./2020.m.g. Veiklo stafetes (2008.-2011.g.dz. meiteņu un zēnu
grupā): Preiļu 2.vidusskolas komanda – 3. vieta,
• Valmieras pusmaratons: Vjačeslavs Krupins 10.kl. – jauns skolas rekords (1:45:04),
• 11.Vārkavas novada čempionāts vieglatlētikā: Varvara Kursīte 7.kl. – 1.vieta soļošanā
1000m; Daniils Kožemjakins 6.kl. – 2.vieta augstlēkšanā; Deniss Dronovs 9.kl. – 1.vieta
soļošanā 3000m; Vjačeslavs Krupins 10.kl. – 2.vieta skriešanā 1500m; Žanete Litavnieka
12.kl. – 2.vieta soļošanā 3000m,
• Preiļu novada čempionāts vieglatlētikā: Eva Vjakse 12.kl. – 1.vieta pieaugušo un U-20
(2000.-2001.g.dz.) grupas sievietēm šķēpa mešanā ar rez.23.79 m; Arianda Ivanova 8.kl. –
2.vieta U-16 (2004.-2005.g.dz.) grupas jaunietēm 400m skrējienā ar rez.1:15,14; Deniss
Ivanovs 9.kl. – 2.vieta U-16 (2004.-2005.g.dz.) grupas jauniešiem 1500m skrējienā ar
rez.5:55,36; Ksenija Luriņa 6.kl. – 2.vieta U-14 (2006.-2007.g.dz.) grupas meitenēm lodes
grūšanā ar rez.8,79 m; Maksims Martinovs 6.kl. – 3.vieta U-14 (2006.-2007.g.dz.) grupas
zēniem lodes grūšanā ar rez.8,09 m; Daniils Kožemjakins 6.kl. – 2.vieta U-14 (2006.2007.g.dz.) grupas zēniem augstlēkšanā ar rez.1,45 m,
• Preiļu novada BJSS jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva": D grupas zēni,
meitenes: Danils Maslobojevs 4.kl. – 2.vieta (60 m/b); Daniils Danilovs 2.kl. – 2.vieta (1000m
soļošana); Diāna Jakimova 4.kl. – 3.vieta (1000m soļošana); C grupas zēni, meitenes: Daniils
Kožemjakins 6.kl. – 2.vieta (60m), 2.vieta (augstlēkšana), 2.vieta (tāllēkšana); Daniils
Grigorjevs 6.kl. – 2.vieta (1000m soļošana); Braiens Multiņš 4.kl. – 2.vieta (1000m soļošana);
Oļesja Romančaka 6.kl. – 1.vieta (1000m soļošana); Ksenija Luriņa 6.kl. – 1.vieta (lode),
2.vieta (60m); Anastasija Ivanova 6.kl. – 2.vieta (1000m); Alija Ivčenko 6.kl. – 3.vieta (lode),
• Latvijas čempionāts galda tenisā: Aleksandrs Pahomovs 11.kl. (daudzkārtējs uzvarētājs.
Pelēču pamatskola
2020. gadā Pelēču pamatskolā mācījās 80 audzēkņi - 57 pamatskolas posmā, 23 pirmskolas programmā.
Pelēču pamatskola realizēja sekojošas izglītības programmas:
• Pirmsskolas izglītības programmu 01011111,
• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem 01015811,
• Pamatizglītības programma 21011111,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015611,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015811.
Programmu realizācijai tika iesaistīti 15 pedagoģiskie darbinieki, to skaitā logopēde un
psiholoģe, kā arī 14 tehniskie darbinieki.
Pelēču pamatskolai izglītības programmu realizācijai no pašvaldības budžeta 2020.
gadā tika piešķirti 160717 euro. Par šo naudu, paralēli kārtējo ēkas uzturēšanas un personāla
algošanas izdevumu segšanai, tika veikts daļējs telpu kosmētiskais remonts un
elektroinstalācijas nomaiņa. Tika iegādāts gumijas segums sporta laukuma skrējceliņa seguma
uzlabošanai. Budžeta līdzekļi tika ieguldīti arī apkārtnes labiekārtošanai un žoga izbūvei ap
bērnu rotaļu laukumu.
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2020. gadā Pelēču pamatskolas skolēni piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un sporta sacensībās, kā arī ieguva godalgotas vietas:
• Atzinība starpnovadu vēstures olimpiādē (R.Rasčevskis 9.kl., sk. G.Ratenieks),
• 2.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē (M.Daniva 5.kl., sk . I.Štagere),
• 1.vieta starpnovadu skolu sacensībās 2008.g.dz. un jaunākām meitenēm ”Tautas
bumba”. (sk. O.Šņepsts),
• Labākā lasītāja nacionālās skaļās lasīšanas sacensībā – A.Karpušenko 5.kl.,
• Preiļu novada atklātajā čempionātrā vieglatlētikā  Zelta medaļa 1500 m E.Soma 9.kl.,
 Sudraba medaļa 1500 m R.Sparānam 9.kl.,
 Bronzas medaļa tāllēkšanā R.Sparānam 9.kl.,
 Sudraba medaļa lodes grūšanā K.Klodānam 7.kl.,
 Bronzas medaļa 800 m K.Klodānam 7.kl.,
• 1.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” 1.kārtā pildbumbas mešanā
(A.Macenko 4.kl.,)
• 1.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” 2.kārtā pildbumbas mešanā
(A.Macenko 4.kl.),
• 2.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” 1.kārtā pildbumbas mešanā
(V.Trubiņam 4.klase),
• 1.vieta Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” 1.kārtā tāllēkšanā (A.Višņevskim
4.kl.).
2020. gadā skolā turpinājās vairāku projektu realizācija.
Turpinājās dalība Erasmus + skolēnu projektā “Veselīgākas brokastis, gudrāki prāti.”
(Portugāle, Spānija, Horvātija, Polija, Latvija) (Sk. J.Macenko)
10 Pelēču pamatskolas un 2
skolotāji piedalījās braucienā uz Spāniju. Nedēļas laikā skolēni uzlaboja savas zināšanas
vairākās jomās. Projekta komanda strādāja pie bloga izveidošanas, kā arī video veidošanas un
ievietošanas www.youtube.com kanālā. Skolēni organizēja arī debates par dažādiem kultūras,
reliģijas, sociālekonomiskajiem ēšanas paradumiem. Tika izveidots otrais projekta žurnāls, ar
kuru iepazīstinās citus skolēnus, ģimenes un skolotājus.
Turpinājām dalību ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.
specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus” projektā 8.3.4. 0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”, kā arī ES sociālā fonda projektā nr. 8.3.5.0/16/I001 „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Salas pamatskola
Skolēnu un pirmskolas bērnu skaits- 62;
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits- 11,945;
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 11,65;
Budžeta (pašvaldības) izdevumi- 162 456 €.
Olimpiādes, konkursi 2019./2020.m.g.
•
•
•

Starpnovadu matemātikas olimpiāde- 3.vieta-1, atzinības-1
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība – atraktīvā lasītāja-izvirzīta uz reģionālo konkursu,
2 pateicības.
Skatuves runas konkurss – diploms par uzvaru, izvirzīta uz Latgales reģionālo
konkursu, 2 atzinības.
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•
•

∞
∞
∞
∞

Reģionālais skatuves runas konkurss – II pakāpe diploms,
Latgales Jaunatnes čempionāts futbolā U-11 Jēkabpilī zēniem.
Paveiktais 2020. gadā
Darbojamies projektos
ESF Projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”,
ESF Projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”,
ESF Projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”,
Engaging Rural Youth (ENGAGE) Erasmus+ projektā Nr. 2019-1-IS01-KA20101C7DFDE.

5 skolēni vasarā strādāja skolā.
Licencētas 3 mācību programmas.
Rīgas Mākslas un Mediju tehnikuma skolotāju uzņemšana skolā.
Olimpiskā diena 2020 – vingro svaigā gaisā.
Piedalīšanās Latvijas Skolas soma projektā.
Erasmus+projekts divas tiešsaites prezentācijas konferences skolēniem ar Somijas,
Zviedrijas, Islandes skolēniem.
• Iepirkts mauriņa traktors Cub Cadel XT1 0S107.

•
•
•
•
•
•

2020.gadā skolā ārkārtas situācijas dēļ notiek arī attālinātas mācības, pamatojoties uz
MK noteikumiem

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 595
Pedagoģisko darbinieku skaits - 26
Tehnisko darbinieku skaits – 13
Realizējamās izglītības programmas:
• 20V813001 - basketbols,
• 20V813001 - galda teniss,
• 30V813001 – galda teniss,
• 20V813001 - futbols,
• 30V813001 – futbols,
• 20V813001 - vieglatlētika,
• 30V813001 – vieglatlētika,
• 20V813001 - volejbols,
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• 20V813001 - BMX riteņbraukšana.
Sasniegumi:
Basketbola nodaļas komandas piedalījās Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas (LJBL) U-12 un Baltais
kauss U-10.
BMX riteņbraukšanas audzēkņi izcīnīja 1.vietu Latvijas mēroga sacensībās. Audzēkņi piedalījās
Latvijas čempionātos (LČ), SMS CREDIT sacensībās un atklātajos čempionātos.
Futbola nodaļas komandas piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionātā meistarības grupā U-15, attīstības
grupa U-14; Latvijas Jaunatnes čempionātā (Latgales zonā) no U-7 līdz U-14 gr., LJČ telpu futbolā
(TF),LČ telpu futbolā sievietēm, LČ 2.Līgā un tika izcīnītas 1.vieta-LČ telpu futbola sievietēm 1. līgā.
Latvijas izlases dalībnieki: Latvijas nacionālā sieviešu futbola izlase – Paula Linda Liniņa,WU-19Agnese Stolipina, U-19 telpu futbols-Rūdolfs Pastars;kandidāti-U-15-Valters Pūdžs,U-14 – Aleksandrs
Geduševs, Romāns Paļenkovs, Eduards Podskočijs, Pēteris Stupāns, Rainers Tomass Urujevs.
Galda tenisa audzēkņi piedalījās LR jaunatnes m/sacīkstēs, LČ 2020. gada komandām, “Stiga Kausa
izcīņā”, starptautiskās sacensībās. Latvijas mēroga sacensībās dažādas vecuma grupās izcīnītas 18
medaļas (zelta - 5, bronzas - 9,sudraba -4). Latvijas izlases dalībnieki: Diāna Afanasjeva, Aleksandrs
Pahomovs, Romāns Streļčuks, Franciska Liniņa, Nellija Afanasjeva.
Volejbola nodaļas meiteņu komandas piedalījās Latvijas jaunatnes čempionātā U12, U-15 un U-16
grupā, LČ pludmales volejbolā (PV) U-14, U-16, U-18,U-20 grupā un Vasaras spēlēs volejbolā U-11,
U-13, U-15 grupā. Latvijas izlases dalībniece U-16 gr. meitenēm Zaiga Kalvāne.
Vieglatlētikas nodaļas audzēkņi piedalījās LČ U-20, U-18, U-16, U-14 grupās, Baltijas Valstu
sacensībās, Starptautiskās sacensībās vieglatlētikā. Latvijas čempionātos dažādās vecuma grupās 22
medaļas (6 - zelta, 11 - sudraba, 5 - bronzas), Baltijas Valstu čempionātos (divas 5.vietas un viena
7.vieta ). Latvijas izlases dalībnieki 6 audzēkņi: U-20 grupā- Edgars Pastors, Ksenija Zabalujeva ,
Raivo Liniņš, Juris Avsiščers; U-18- Raivo Liniņš, Andis Briška; izlases kandidāti - U-18-Una Kraupša,
Dāvis Salcevičs;U-16-Elīna Aizpurviete, Sofja Kirillova.
Skolu sports - tika organizētas Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas skolu sacensības 4-ās
vecuma grupās telpu futbolā, basketbolā, ”Tautas bumbā”, galda tenisā, pavasara krosā. Latgales
reģionālās skolu sacensības novadītas basketbolā un “Tautas bumbā”. Valsts līmenī – Latvijas skolu
sporta federācijas (LSSF) 74. finālsacensības rudens stafešu krosā un pavasara vieglatlētikas krosā;
Eiropas skolu sporta diena, volejbola sacensībās „Piena spēks”.
Visa gada garumā tika veikts mācību, ārpus stundu un metodiskais darbs, organizētas Valsts mēroga,
Latgales un novada sacensības , semināri - pedagogu profesionālās tālākizglītības pilnveidei,
mērķtiecīgi organizēts skolas atbalsta komandas darbs, pilnveidotas sadarbības, kā arī izglītojošā darba
formas ar skolēnu vecākiem, sadarbība ar citiem novadiem, sporta veidu federācijām. Piedalījāmies
starptautiskā godīgas spēles komitejas virtuālajā, Latvijas Olimpiešu kluba rīkotajos zīmēšanas
konkursos. Tika organizēts novada sporta laureāts, BJSS izlaidums.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Preiļu Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā un
mūzikā.
2020. gadā skolā mācījās sekojošs audzēkņu skaits:
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1. tabula. Preiļu Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo skaits pa apakšprogrammām uz
01.010.2020.
Izglītības
programmas
nosaukums

Apakšprogrammas Programmas Audzēkņu skaits
nosaukums
kods
apakšprogrammā
uz 01. 10. 2020.

Taustiņinstrumentu
spēle

Klavierspēle

Stīgu instrumentu
spēle
Pūšminstrumentu
spēle

Vijoles spēle

Akordeona spēle

Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trombona spēle
Trompetes spēle
Tubas spēle
Eifonija spēle

Sitaminstrumentu
spēle
Vokālā mūzika

Sitaminstrumentu
spēle
Kora klase

Kopā mūzikas nodaļā
Vizuāli plastiskā
Vizuāli plastiskā
māksla
māksla

20V 212
011
20V 212
011
20V 212
021
20V 212
031
20V 212
031
20V 212
031
20V 212
031
20V 212
031
20V 212
031
20V 212
031
20V212
041
20V 212
061
20V 211
001

Kopā visās programmās

56
23
16
8
6
13
2
5
1
6
2
14
154
77
231

Skolas administrācijas darbu un metodiskā darba vadību nodrošina:
Skolas administrācijas darbu un metodiskā darba vadību nodrošina:
•

Skolas direktors – 1 slodze;

•

Skolas direktora vietnieks mācību darbā (mūzika) – 0,6 slodze;

•

Skolas direktora vietnieks mācību darbā (māksla) – 0,4 slodze;

•

Izglītības metodiķis – 0,5 slodze;

•

Saimniecības vadītājs – 1 slodze;

•

Metodisko komisiju vadītāji – 4.

Pedagoģisko likmju skaits – 18,3
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Saimnieciskā personāla likmju skaits – 6,6
Skolas darbību nodrošina finansējums, kas sastāv no valsts budžeta mērķdotācijas (219
134.00 EUR) un pašvaldības budžeta (176 158.00 EUR), tai skaitā vecāku līdzfinansējuma
(14019.90). Vecāku līdzfinansējums ir mazāks par plānoto (-7851.00 Eur), jo ar domes sēdes
lēmumu ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumi valsts ārkārtas situācijas laikā tika atcelti.
Skola strādā, lai piesaistītu papildus finanšu līdzekļus no ES fondiem, individuālajiem
ziedotājiem u.c. avotiem. 2020. gadā tika izstrādāts un realizēts Projekts VKKF Latgales
kultūras programmas 2020 ietvaros Izcilā Latvijas komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos
1560 EUR. Tika noslēgts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākumā Darbību
īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju, sadarbībā ar Preiļu novada mūzikas attīstības biedrību
Kamille projekts Tautas tērpu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu korim – 2834.58
Euro.

2020. gadā notika skolas, izglītības programmu un direktora atestācija. Vērtēšanas norises
laiks iestādē notika no 2020. gada 18. maija līdz 22.maijam attālināti; no 2020. gada
14.septembra līdz 18. septembrim izglītības iestādē. Visas izglītojamo programmas ar
vērtējumiem “labi” un “ļoti labi” akreditētas uz sešiem gadiem līdz 30.11.2026.
Šajā gadā skolā pilnveidota datorklase un veidošanas klase. Taču skolas mūzikas nodaļas
remonta pieteiktais projekts tika pārtraukts iepirkuma stadijā, līdz ar ko telpu remonts paliek
visakūtākais jautājums Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanā.
Trešo gadu skolā sekmīgi darbojas interešu izglītības programmas – 5.-9. klašu koris
(diriģente D. Koļesņičenko/I.Valaine) un Modes studija (vadītāja I. Abdulajeva).
31. janvārī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās 6.
Latgales un Vidzemes reģionu mākslas skolu Netradicionālās modes skatē-konkursā FLORA
UN FAUNA, ko organizēja Špoģu Mūzikas un mākslas skola. Konkursā tika piedāvātas trīs
netradicionālās modes kolekcijas, kuras tika darinātas skolotājas Ilonas Abdulajevas vadībā.
Jaunākās grupas kolekcija Muša Cakatuša ieguva pirmo vietu.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola ir inicējusi un rīko divus Latvijas mēroga pasākumus, kuri
jau uzskatāmi par tradicionāliem un notiek katru gadu:
•

Trešais Jāzepa Pīgožņa konkurss jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā, kurš tiek
rīkots sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeju. 2020. gada 19. septembrī notika jau trešā šāda konkursa balvas pasniegšanas
ceremonija (skat. https://preilumms.edu.lv/2020/09/29/jazepa-pigozna-balva-latvijasainavu-gleznieciba-jauniesiem/) Trešā Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu
glezniecībā jauniešiem aizceļoja uz Rēzeknes Dizaina mākslas vidusskolu. Kā atzina
vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, māksliniece Laura Pīgozne, darbu kvalitāte ar
katru gadu ir ievērojami augusi. Ainavu glezniecība ir ieņēmusi ievērojamu vietu
jauniešu radošajā darbībā.

•

Komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos, pasākumu kopums, kurā tiek uzkopta J.
Ivanova piemiņas vieta Babru sādžā, realizēts Otrais Jaundarbu konkurss mūzikā un
mākslā, kā arī atskaņota J. Ivanova mūzika koncertā ar mērķi pievērst audzēkņu,
jauniešu uzmanību Jāņa Ivanova daiļradei, iepazīt to, censties izprast to un kas zina,
varbūt iemīlēt to! Šoreiz Preiļos muzicēja simfoniskais orķestris A.Broka vadībā
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Daugavpils Sinfonietta (skat. https://preilumms.edu.lv/2020/10/14/izcila-komponistajana-ivanova-dienas-preilos/ mājaslapā sadaļā “Galerija”).
Profesionālās ievirzes izglītības iestādēm nav valsts noteiktu pārbaudes darbu, taču ir
Valsts noteiktie konkursi katru gadu citai specialitātei, šajā gadā akordeona spēle un vizuāliplastiskā māksla.

Laiks

Konkursa
nosaukums
22.Latvijas
23.01.2020. profesionālās
ievirzes mūzikas
izglītības iestāžu
20V izglīrtības
programmas
Taustiņinstrumentu
spēle- Akordeona
spēle audzēkņu
Valsts konkursa II
kārta Staņislava
Broka Daugavpils
Mūzikas
vidusskolā
12.02.2020. Latvijas
profesionālās
ievirzes mūzikas
izglītības iestāžu
20V izglīrtības
programmas
Taustiņinstrumentu
spēle- Akordeona
spēle audzēkņu
Valsts konkursa
Finālā III kārta
Rīgā

Izglītojamo individuālie sasniegumi
2020. gads

Sasniegums Klase Audzēknis/programma Pedagogs/koncertmeistars
1.vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
Atzinība
Atzinība

1.kl.
4.kl.
5.kl.
3.kl.
5.kl.
2.kl.

Jānis Bērzinieks
Andrejs Gžibovskis
Ralfs Brics
Kristīne Baumane
Alija Ivčenko
Evelīna Anspoka

Artūrs Savickis Artūrs
Savickis Artūrs Savickis
Svetlana Stepanova
Svetlana Stepanova
Artūrs Savickis

2.vieta

1.kl.

Jānis Bēzinieks

Artūrs Savickis

Skolā liela uzmanība tiek vērsta uz audzēkņu radošo un māksliniecisko spēju attīstību.
Talantīgākajiem audzēkņiem tika piedāvāts plašs koncertuzstāšanās spektrs Preiļu novada un
arī Latgales reģiona ietvaros. Par skolas audzēkņu spējām liecina sasniegumi dažādos
starptautiskos, valsts un reģiona mēroga konkursos:

Laik
s

Izglītojamo individuālie sasniegumi
2020. gads
Konkursa nosaukums
Sasniegu Klas Audzēknis/program
ms
e
ma

Pedagogs/koncertm
eistars
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15.0
1.20
20

X Terēzes Brokas Jauno
dziedātāju konkurss

2 vieta

4.kl.

Beāte Cirša

3. vieta
Atzinība

4.kl.

Keitija Patrīcija
Kokina Duets:
Viktorija Dronova un
Viktorija Isajeva

23.25.0
1.20
20.

XXV Latvijas mūzikas
skolu audzēkņu
Pūšaminstrumentu un
Sitaminstrumentu
izpildītāju konkurss veltīts
Ludviga van Bēthovena
250 gadu jubilejai

Diploms

7.kl.

Daniels Jānis Pastars
Klarnetes spēle

28.0
1.
2020
.

Pekina, Ķīna
Sertifikāts
Bērnu un jauniešu
konkurss-izstāde EUCHINA CHILDERNS
ART EXHIBITION 2019

10.0
2.20
20.

Starptautiskā bērnu
mākslas izstādekonkurss
LIDICE 2020 Čehija
“Daba un augi”

Latvijas
kārtas
laureāti

27.28.0
2.20
20.

IV Starptautiskais
pūšaminstrumentu spēles
jauno izpildītāju
konkurss “Naujene
WIND 2020” Daugavpilī

2. vieta

1.kl.

2. vieta

1.kl.

2. vieta

3.kl.

3. vieta

3.kl.

3. vieta

5.kl.

3. vieta

7.kl.

3. vieta

4.kl.

Annija Akmentiņa
Daniils Grigorjevs
Dita Ruzģe
Everita Stikāne
Evita Aizpuriete
Ilona Kraule
Ksenija Luriņa
Marta Jenaua
Nellija Vaivode
Jolanta Rubene
Rūta Mičule
Viktorija Jakovļeva
Ieviņa Sprukte
Valērija Točilkina
Evelīna Andersone
Daniils Grigorjevs
Marta Teilāne
Viktorija Jakovļeva
Dita Ružģe
Kate Trūpa

Renārs Koļesņičenko
Trompete
Alise Savicka Klarnete
Daniels Prikuls
Trombons
Artis Borovskis
Sakofons
Sabīne Vaivode
Saksofons
Daniels Jānis Pastars
Klarnete
Evelīna Skutele
Flauta

Edgars Znutiņš
Kcm. Kristina Sauliša
Zita Barševska
Zita Barševska

Oļegs
Koļesņičenko,
Kcm. Kristina
Sauliša

Jānis Livdāns,
Kcm. Ilze Savicka
Oļegs
Koļesņičenko,
Kcm. Ilze Savicka
Jānis Livdāns,
Kcm. Irina
Skvorcova
Oļegs
Koļesņičenko,
Kcm. Kristina
Sauliša Oļegs
Koļesņičenko,
Kcm. Kristina
Sauliša Oļegs
Koļesņičenko,
Kcm. Kristina
Sauliša Viktorija
Krilova,
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Kcm. Ilze Savicka

04.0
3.20
20.

V Latgales jauno
lociņinstrumentālistu
konkurss “Pavasara
stīgas”

3. vieta

28.0 Preiļu novada bērnu un
2.
jauniešu centrs “Radi
2020 rotājot”
.

12.0
3.20
20.

VII Latgales mūzikas
skolu IP
Pūšaminstrumentu spēle
un Sitaminstrumentu
spēle audzēkņu konkurss

Atzinība,
darbi
izvirzīti
uz
Latgales
novada
vizuālās
un vizuāli
plastiskās
mākslas
darbu
konkursu
2. vieta

3.kl.

Justīne Erte
vijole

Laima Sondore,
Kcm. Irina
Skvorcova

Ksenija Luriņa
Evelīna Andersone

5.kl.

Sabīne Vaivode
saksofons

Oļegs
Koļesņičenko,
Kcm. Kristina
Sauliša

Ne mazāk svarīga loma skolā ir kolektīvās muzicēšanas prasmju veidošanai un kolektīvu:
stīgu instrumentu ansamblis, akordeonistu ansamblis, vokālais ansamblis, koris un pūtēju
orķestris darbības nodrošināšanai. Audzēkņi šeit ne tikai pilnveido muzicēšanas prasmes, bet
arī iesaistās Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, tālākā attīstīšanā un tradīciju
pārmantošanā, gūstot atzīstamus rezultātus valsts mērogā.
Kolektīvās muzicēšanas formas
2020. gads
Laiks

Konkursa
nosaukums

12.02.

II
Latvijas Atzinības
mūzikas
skolu raksts
izglītības
programmu
Pūšaminstrumentu
spēle
un
Sitaminstrumentu
spēle
audzēkņu
ansambļu festivāls
Latgales

2020

Sasniegums

Klas
e

Audzēknis/program
ma

Pedagogs/koncertmeista
rs

Trio:Sabīne
Ieva
Vaivode, Armands Romanovska
Pūga, Daniels Jānis
Pastars

Vizma
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svilpaunieki

12.02.2
020.

Vokālās
II
pakāpes
mūzikas konkurss Diploms
“Balsis
2020”
Preiļu novadā

1.-4.
kl.
Preiļu Zita Barševska,
Mūzikas un mākslas Kcm. Kristina Sauliša
skolas
Zēnu
vokālajam
ansamblim

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs (turpmāk tekstā – Centrs) ir Preiļu novada domes
dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un citas izglītības
programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.
Centra nolikums apstiprināts ar Preiļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.5/17.
Interešu izglītība – bērnu un jauniešu individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Tā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav
nepieciešams noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.
PERSONĀLS:

Nodarbināto skaits Centrā 2020.gadā bija 30 darbinieki, no kuriem 26 pedagogi un 4 tehniskie
darbinieki. Pedagoģisko likmju skaits – 9,185. Saimnieciskā personāla likmju skaits – 3,10.
Pārskata periodā darbu Centrā sāka 1 jauns darbinieks. No Centrā strādājošiem 22 ir sievietes
un 8 vīrieši.
Centra darbinieki savu profesionālo kvalifikāciju paaugstināja, piedaloties konferencēs, kursos,
semināros, gan novadā, gan Latvijā. Pārskata periodā 90% Centrā nodarbināto bija augstākā
izglītība.

FINANSĒJUMS:
•
•
•

Pašvaldības budžeta līdzekļi Centra uzturēšanai – 68547,94 euro.
Valsts mērķdotācija pedagogiem – 78195,99 euro.
Pašvaldības budžeta līdzekļi projektam “Dziesmu un deju svētki” – 936,63 euro.

2020.GADA IZAICINĀJUMS - attālinātais mācību process. Bērniem, audzēkņiem,

pedagogiem, Centra vadībai un darbiniekiem, audzēkņu vecākiem nācās pielāgoties
apstākļiem, kas bija negaidīti un nezināmi. Šis gads bija citādāks darbos, sajūtās un gaidās.
Mācījāmies pielāgoties, meklēt risinājumus, vēl vairāk sadarboties vienam ar otru.
Tehnoloģijas ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANA:

Audzēkņu skaits interešu izglītības programmās (01.10.2020.) – 574 (t.sk. unikālie bērni –
405) vecumā no 3 līdz 25 gadiem:
• Kultūrizglītības programmās – 440
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•
•

Tehniskās jaunrades programmās – 58
Citās izglītojošās programmās - 76

Īstenoto interešu izglītības programmu skaits – 29 (44 grupas), t.sk. pa jomām:
• Kultūrizglītība. Dejas. - 4 (4 grupas)
• Kultūrizglītība. Mūzika. – 8 (13 grupas)
• Kultūrizglītība. Folklora – 2 (2 grupas
• Kultūrizglītība. Teātris. – 1 (1 grupa)
• Kultūrizglītība. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla. – 6 (12 grupas)
• Tehniskā jaunrade. Konstruēšana un tehniskā modelēšana – 3 (5 grupas)
• Tehniskā jaunrade. Citas – 1 (1 grupa)
• Citas interešu izglītības programmas – 4 (6 grupas)
Pārskata periodā tika slēgta 1 interešu izglītības programma, bet darbību uzsāka 3 jaunas
interešu izglītības programmas.
Centra audzēkņi regulāri piedalās dažādos projektos, konkursos, skatēs, gūstot pieredzi un
labus panākumus, t.sk. arī godalgotas vietas. Sasniegumi interešu izglītības un audzināšanas
darba valsts nozīmes konkursos (skatēs) 2020.gadā:
• Divi 1.pakāpes diploms Skolēnu skatuves runas konkursā 1.kārtā
• 1.pakāpes diploms vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2020” 2.kārtā
• Laureāta diploms 48.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2020" (darbs
izvirzīts konkursam “Lidice 2020” Čehijas Republikā)
• Eiropas Savienības un Ķīnas bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “EU-CHINA
CHILDREN’S ART EXHIBITION 2019” – pirmo reizi konkursa vēsturē Latvijas
pārstāves (Preiļu novada bērnu un jauniešu centra audzēknes) darbs ir iekļauts
2020.gada kalendārā (jūnijs)
• Divi augstākās pakāpes diplomi un viens 1.pakāpes diploms XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu”
repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē.
• Divi 1.pakāpes diplomi Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo, instrumentālo
kolektīvu un popgrupu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” kategorijā –
popgrupas un viens 1.pakāpes diploms kategorijā - vokāli instrumentālie ansambļi.
• Divi 2.pakāpes diplomi (darbi izvirzīti trešajai kārtai) XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Radi rotājot”
2.kārtā

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS DARBA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA:
Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam 2.3.rīcības virziena “Ārpus
formālās izglītības iespēju un pieejamības bērniem un jauniešiem paplašināšana”
2.3.1.uzdevumu: Motivēt bērnus un jauniešus līdzdalībai neformālās, t.sk., interešu izglītības
pasākumos, Centrs rīko valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, interešu izglītībā, tehniskajā
jaunradē un audzināšanas darbā. 2020.gadā tika rīkoti 10 šādi pasākumi (novada un
starpnovadu). Izglītojamo līdzdalība šajos pasākumos ir viņu darbības interešu izglītībā
kvantitatīvais un kvalitatīvais rādītājs, jo viņu sniegums tiek vērtēts un vienlaikus pedagogiem
sniegtas metodiskās rekomendācijas un ieteikumi izglītības procesa pilnveidei.
Mūzikas joma:
• Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” 1.kārta (12.02.2020.)
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XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku KORU koncerta
“Dziesmubērns” repertuāra apguves KOPMĒĢINĀJUMS. (03.02.2020.) Piedalās
Preiļu, Aglonas un Līvānu novadu izglītības iestāžu kori.
Dejas joma:
• Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate –
koncerts “Ceļā uz svētkiem!” (18.02.2020.)
• XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta
“Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku ATLASES skate.
(12.03.2020.) Piedalās Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas
deju kolektīvi (ar Rīgas žūriju)
Teātra joma:
• Skolēnu Skatuves runas konkursa 1.kārta (17.02.2020.)
• Skatuves mākslu Teātra vasaras skolas diena “Soli pa solim 2020” (03.07.2020.)
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas joma:
• 48.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “Lidice 2020” (02.-08.01.2020.)
• Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot” (28.02.2020.)
Audzināšanas darba joma:
• Interešu izglītības un audzināšanas darba jomu konkursu, skašu uzvarētāju un
laureātu APBALVOŠANAS pasākums (attālināti, V.2020.). Tika veikta konkursu
rezultātu apkopošana un naudas balvas sadale atbilstoši Preiļu novada Domes
apstiprinātajam nolikumam. Naudas balvas (kopā 2885 euro) saņēma 75 Preiļu
novada izglītības iestāžu skolēni par sasniegumiem valsts nozīmes konkursos un 21
skolēns – par sasniegumiem starptautiskajos konkursos. Kā arī 26 viņu pedagogi
saņēma naudas balvas (kopā 810 euro).
• Izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu sadraudzības pasākums “Rūķu BURZIŅŠ
Pelēčos”. (31.01.2020.) Piedalās Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības
iestāžu skolēnu pašpārvalžu komandas.
•

Pārskata gadā interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumu rīkošanu ļoti ietekmēja no
13.marta (un līdz pat gada beigām) valstī noteiktie dažādie epidemioloģiskie ierobežojumi
(Covid-19). Tika atcelta 8 valsts nozīmes pasākumu rīkošana (Mazo vokālistu konkurss “Cālis
2020”, Jāņa Pauniņa XXI piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē, Tehniskās jaunrades konkurss
“Spice”, Koru skate, utt.)

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS DARBA KOORDINĒŠANA UN METODISKAIS ATBALSTS:
Nodrošināta informācijas aprite interešu izglītības un audzināšanas darba jomās Preiļu
novada izglītības notikumu kalendārā (https://preili.lv/nozares/izglitiba/maciklogramma)
Lai sekmētu interešu izglītības īstenošanu novadā, kā arī nodrošinātu bērnu un jauniešu
iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs, Centrs sniedza metodisko atbalstu pedagogiem, rīkojot
informatīvi izglītojošus seminārus un profesionālās pilnveides kursus un seminārus un
popularizējot pedagogu labās prakses piemērus.
•

•
•
•
•

Pedagogu kvalifikācijas pilnveides kursi (6 stundas) “Ievads eTwinning” (19.08.2020.)
– 12 dalībnieki
Nodrošināta Talsu novada interešu izglītības jomas pedagogu pieredzes apmaiņas vizīte
Preiļu novadā (18.09.2020.) – 20 dalībnieki
Repertuāra apguves semināri tautas deju kolektīvu vadītājiem – 2 semināri
Izglītojoši semināri izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā un
ārpusstundu darba organizatoriem – 4 semināri, t.sk. 2 attālināti
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•
•
•

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem – 1 seminārs
Nodrošināta izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju metodiskās apvienības
darbība (virsvadītāja Gaida Ivanova) un mūzikas (interešu izglītībā) jomas metodiskās
apvienības darbība (konsultants Ilze Valaine).
Līdzdalība IZM Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības ekspertu komisijas
darbā (komisijas locekle Centra direktore Aija Caune).

Turpinājās aktīvs darbs, lai nodrošinātu Preiļu novada dalību XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku (pārcelti uz 2021.gada vasaru) sagatavošanas norišu procesā – Preiļu
novada pašvaldības koordinators. Iesaistītās izglītības iestādes - Preiļu 1.pamatskola, Preiļu
mūzikas un mākslas skola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Pelēču pamatskola, Salas
pamatskola, Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs.
Pārskata
periodā
Centrs
administrēja
https://www.facebook.com/PreiluBJC

komunikāciju

sociālajos

tīklos

-

LĪDZDARBĪBA PROJEKTOS:
•
•
•

•

Dizaina studijas un Tehniskās modelēšanas pulciņa audzēkņi sadarbībā ar Daugavpils
bērnu un jauniešu centru “Jaunība” tehniskās modelēšanas pulciņa audzēkņiem īsteno
eTwinning projektu “Mana Ziemassvētku dāvana ģimenei”.
Pulciņš “Ceļojums” turpina īstenot jauniešu pašaudzināšanas Award The Duke of
Edinburgh’s International Award programmu (Award Latvia apliecinājums Nr.AV026-12018)
Dalība Izglītības iniciatīvu centra īstenotajā British Council projektā “Darbīgās kopienas”
o Preiļu Kopienas Resursu centra (atklāts 26.01.2020. Preiļu novada bērnu un
jauniešu centra telpās) darbības administrēšana (saņemtas materiālās vērtības un
pakalpojumi 4375,76 euro apmērā)
o Puķu podu veidošanas meistarklases interešu izglītības skolotāja, ķeramiķa Raivo
Andersona vadībā – kopā 4
o Pasākums “Virtuālā Rūķošanās nedēļas garumā!”
Tika nodrošināta Latvijas simtgades programmas kultūrizglītības programmas “Latvijas
Skolas soma” īstenošana. Piešķirtais valsts finansējums 2020.gadā - 13104 euro. Iesaistītās
izglītības iestādes – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 2.vidusskola, Preiļu
1.pamatskola, Pelēču pamatskola, Salas pamatskola.
(https://preili.lv/nozares/izglitiba/latvijas-skolas-soma/)

6.3. Preiļu novada jauniešu centrs “Četri”
Jaunatnes politiku plāno, koordinē un darbu ar jauniešiem Preiļu novadā veic Preiļu
novada Jauniešu centrs “ČETRI”

Centra «ČETRI» mērķis - atbalstīt un veicināt Preiļu novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt
jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Darbinieku likmju skaits – 2 (centra vadītāja – Santa Ancāne-Novikova; jaunatnes lietu
speciāliste – Sintija Ančeva)
Tiešā mērķauditorija – novada jaunieši vecumā 13 – 25 gadi (daudzās aktivitātēs līdz 29
gadiem)
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Centrs apmeklētājiem atvērts:
Pirmdien, otrdien - no 13:30 – 17:30;
Trešdien – no 13:30 – 19:00
Ceturtdien, piektdien – no 13:30 – 20:00
Brīvdienās un svētku dienās: pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Maksas pakalpojumi:
BodyFit sporta nodarbības (pirmdien/trešdien)
CiGun vingrošanas nodarbības (otrdien)
Deju nodarbības bērniem.
Telpu noma.
2020.gadā liels skaits aktivitāšu un pasākumu jauniešiem tika atceltas vai ierobežotas,
saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju epidēmijas Covid-19 ierobežošanai.
Klātienes pasākumi jauniešiem bija aizliegti vai stingri ierobežoti:
- no 12.marta līdz 9.jūnijam
- no 9.novembra līdz 31.decembrim (turpinās arī 2021.gadā)
- 2020.gada novembrī un decembrī bija atļauts tikai individuāls darbs ar jaunieti.
 Neskatoties uz sarežģīto situāciju, notikuši vairāk kā 30 pasākumi. Nozīmīgākie no tiem:
- Apbalvošanas ceremonija “Jauniešu gada Balva 2019”
- Lekcijas vecākiem par jauniešu atkarības problēmām.
- Pasākums Pelēčos “Ziemai ziemas prieki”
- Radošās meistardarbnīcas jaunu prasmju apguvei (sveču liešanas, ziepju gatavošanas,
skaistuma stunda meitenēm, kroņu darināšanas u.c.)
- Ēnu diena 2020
- Spēļu vakari/turnīri (novuss, galda futbols, gaisa hokejs, flipper)
- Jauniešu diena 2020
- Improvizācijas teātra vakari, tikšanās ar interesantām personībām.
- Āra aktivitātes, foto orientēšanās, dažādi izaicinājumi skriet/iet/nūjot .
- Atpūtas un izklaides pasākumi (Silent Disco, vakars ar DJ )
- Kino vakari.
- Individuālas konsultācijas par dažādām tēmām.
 Jauniešu statistika 2020. gadā
Jauniešu skaits (13 – 25 gadi) Preiļu novadā
Gads
Skaits
Procentuāli

2014
1790
16 %

2015
1505
14,2 %

2016
1324
12,5 %

2017
1287
12,7%

2018
1250
12,2 %

2019
1201
12 %

2020
1064
11,8 %

Pasākumu un aktivitāšu skaits jauniešiem Preiļu novadā.
Gads
2013.
Pasākumu un aktivitāšu 25

2014.
40

2015.
38

2016.
64

2017.
63

2018.
60

2019.
70

2020.
33

(Covid-19
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ierobežojumi)

skaits

Apmeklējumu skaits centra telpās Kārsavas ielā 4
Gads
2016
2017
2018
2019
2020
Apmeklētāju skaits
2241
4556
5292
5354
2695*
*2020.gadā sakarā ar pandēmijas Covid-19 ierobežojumiem, telpas bija ciet martā, aprīlī, maijā,
novembrī, decembrī.

Finansiālais nodrošinājums
Gads
Pašvaldības finansējums
Valsts (IZM Jaunatnes valsts
finansējums
Eiropas fondu finansējums

2018.
29 940
programmas) 3166

2019.
31 979
5570

2020.
35 972
3270

10 834

38 843

15 470

-

400

410

Citi ieņēmumi (telpu noma)

(Covid-19
ierobežojumi)

Vasaras nodarbinātība – iesaistīti 8 jaunieši.
Brīvprātīgais darbs – iesaistīti 25 jaunieši

 Darbinieku apmeklētie semināri, apmācības un kvalifikācijas celšana:
•

Informatīvais seminārs “Darba projektu iespējas jauniešu nodarbināšanai” , 2.septembrī,
Preiļos

•

12. maijā, plkst. 10:00 - “Būt kopā ar jauniešiem ar kustību traucējumiem”, tiešsaistē

•

mācības “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas jauniešiem” (12,13.oktobris), tiešsaistē

•

"Kā uzrunāt un iesaistīt jauniešus lauku teritorijās?" 8-10. oktobris, Līvāni

•

“Aizrautība mācīties 2020” (Passion for Learning 2020). (19-21.maijs, tiešsaistē par
Erasmus projektiem)

•

"Tiešsaistes mācības "Darbs ar psiholoģiski sarežģītiem jauniešiem NEET situācijā". 1. un
2. decembris

•

Jauniešu centru pārstāvju mācības, kas notika no 24. līdz 25.novembrim tiešsaistē

•

vebinārs „Aptauju veidošana jauniešiem” 27.aprīlī

•

Darbs ar palīdzības saņēmējiem – ko darīt un ko nedarīt?” 19. septembris (Paliec mājās,
COvid), tiešsaistē

•

Tiešsaistes mācības par starpnovadu sadarbības iespējām projektu konkursu jaunatnes jomā
ietvaros – 29.-30.aprīlis

•

tiešsaistes tikšanās 03.11. ar IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora
vietnieci jaunatnes jomā Lauru Anteinu, uzzinātu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
aktualitātes jaunatnes jomā
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•

Pieredzes apmaiņas semināru darbā ar jaunatni iesaistītajiem “Cik gigabaitos var ietilpināt
jaunatnes darba pieredzi?” – 9.-10. oktobris, tiešsaistē

•

16. septembris – konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni”, tiešsaistē

•

Darbnīca “Digitālie rīki”. , 24. augusts, tiešsaistē

•

JD asociācijas izveides darba grupa – 9. decembris, tiešsaistē

•

“Kā padarīt jauniešu balsis dzirdamas? , 12. novembris, tiešsaistē

•

„Digitālais darbs ar jaunatni: šodiena ar skatu nākotnē” , 22. aprīlis , tiešsaistē

•

Vebinārs "Pieredzes stāsti digitālajā darbā ar jaunatni" , 23. aprīlis, tiešsaistē

 Pārmaiņas jaunatnes jomā, kuras notikušas 2020.gada laikā Preiļu novadā:
- Liels izaicinājums 2020.gadā bija Covi-19 izraisītā pandēmija un ar to saistītie
ierobežojumi, kas ļoti apgrūtināja darbu ar jauniešiem un lika meklēt jaunus veidus un
līdzekļus, kā veikt darbu ar jaunatni turpmāk.
- Liels uzsvars 2020.gadā tika likts uz dažādu digitālo rīku apgūšanu, kā arī digitālā un
attālinātā darba ar jaunatni apguvi un ieviešanu ikdienā.
- Sekmīgi 2020.g.turpinās projekts “PROTI un DARI!” ( 10 NEET jaunieši pabeiguši 4
mēnešu individuālās programmas) darbs gan individuāli, gan attālināti.
- Apstiprināti jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa PUMPURS.LV projekti 3 biedrībām
(4600 EUR x 3 ). Šobrīd apturēti, tiks realizēti pēc ierobežojumu atcelšanas.
 Preiļu novada prioritātes darbam ar jaunatni 2021. gadā:
•

Jaunizveidojamā Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības dokumentu
veidošana, konkrētu sadarbības modeļu un plānu apstiprināšana, esošās
situācijas izpēte un analīze.

•

Mobilais jaunatnes darbs pagastos, situācijas izpēte un risināšana.

•

Jauniešu līdzdalības attīstība jaunizveidotajā novadā (Jauniešu Dome, Jaunatnes
Konsultatīvā padome, Skolēnu pašpārvaldes)

•

Digitālā jaunatnes darba attīstība un speciālistu kapacitātes stiprināšana.

•

Jaunatnes darba struktūras izveide un ieviešana, sadarbības stiprināšana.

6.4. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā
PREIĻU NOVADA KULTŪRAS CENTRS
Preiļu novada kultūras centrs 2020. gadā apvieno 5 struktūrvienības:
Preiļu kultūras namu, Aizkalnes tautas namu, Saunas tautas namu, Pelēču kultūras namu,
Ārdavas saieta namu.
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Kultūras centra štati gada sākumā : 39 darbinieki ( uz 02.01.2020.)
Kultūras centra štati gada beigās : 38 darbinieki ( uz 31.12.2020.)
Gada laikā Preiļu KN noorganizēti :
108 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 23720
No tiem :
21 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki -5550 apmeklētāji
17 Izglītojošas norises un semināri-1890 apmeklētāji
17 Profesionālo un vietējo kolektīvu koncerti- 6910 apmeklētāji
3 Teātra izrādes - 530 apmeklētāji
36 Izklaides sarīkojumi - 7870 apmeklētāji
7 Kinoizrādes – 910 apmeklētāji
Savas korekcijas, gada sākumā un gada nogalē, pasākumu organizēšanā un apmeklēšanā
ieviesa pandēmija Covid-19, bet tomēr, Preiļu KN kuplāk apmeklētie šī gada pasākumi bija:
Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonija ,,Asmu Latgalīts”, Preiļu novada senioru atpūtas
sarīkojumi, Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku gada balle, Bērnības svētki, Tēvu dienas
sarīkojums. Koncertizrāde ,,Lubāns un Rāzna” ar dziedātāju Olgas Rajeckas un Daiņa Skuteļa
piedalīšanos, grupas ,,Līvi” , ,,Sestā jūdze”, valsts kora ,,Latvija”, Daugavpils simfoniskā
orķestra koncerti. Mazais Šlāgermūzikas koncerts. Teātra izrādes ,,Ne viss ir tā, kā izskatās”,
,,Jau tā gribas precēties”, Vaira Nartiša instrumentālā Standup izrāde ,, Pūt un palaid”, cirka
izrādes.
Organizētas interesentas tikšanās- Roberto Melone un viņa pavārgrāmatas prezentācija,
tikšanās ar profesoru Anatoliju Danilānu un šovmeni, televīzijas seju Valteru Krauzi.
Preiļu pilsētas svētki ,,Ar krāsu un prieku”, kuros notika opermūzikas mākslinieku, Intara
Busuļa, Laura Reinika koncerti. Svētku ietvaros tika organizēti pasākumi pilsētas
mikrorajonos -latgaliešu mūzikas pieturas ar grupām ,,Ginc un Es”, ,,Dricānu dominante” un
kultūras centra tautas mākslas kolektīvu piedalīšanos. Arī Valsts tradicionālie svētki šogad tika
svinēti citādi- Lāčplēša dienas gaismas rakstu veidošana pilsētas Svētku laukumā, Latvijas
dzimšanas dienas multimediālā projekcija uz KN ,,Mana Latvija”, kā arī Pilsētas egles
iedegšana Svētku laukumā un Ziemassvētku dāvanu prieks pirmsskolas vecuma bērniem KN
terasē. Iespēju robežās tika demonstrētas arī jaunākās filmas- ,,Jaungada taksometrs 2’’,
,,Klases salidojums 2’’, filma bērniem ,,Sarkanās kurpītes un 7 rūķīši” , dokumentālā filma
,,Valkātājs “ un tikšanās ar režisoru Ivaru Zviedri, kā arī filma ,,Pilsēta pi upis” demonstrēšana
un tikšanās ar režisoru Viesturu Kairišu un aktieriem.
Gada laikā Pelēču KN noorganizēti:
18 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 940
No tiem:
1 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki – 250 apmeklētāji
3 Izglītojošas norises un semināri- 40 apmeklētāji
3 Izstādes- 200 apmeklētāji
2 Teātra izrādes - 105 apmeklētāji
4 Izklaides sarīkojumi - 235 apmeklētāji
3 Kinoizrādes – 20 apmeklētāji
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Apmeklētākais pasākums 2020. gadā Pelēču pagastā bija Pelēču kultūras nama rīkotais
pasākums – Pelēču pagasta svētku koncerts “Vasaras pieskāriens”. Savukārt 2020. gada
sakumā Pelēču KN zālē vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja aplūkot krāsās spilgtu darbu
izstādi no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, visu darbu autori- vidusskolas audzēkņi.
Pats sirsnīgākais un mīļākais pasākums tika sarīkots Pelēču pagasta mazākajiem iedzīvotajiem
– Bērnības svētki, kas atmiņā palikuši ar siltiem saules stariem, bērnu priecīgām čalām un
fantastiski brīnumaino burbuļu šovu, ko visiem svētku dalībniekiem demonstrēja lielo burbuļu
meistari no Rīgas.

Gada laikā Aizkalnes TN noorganizēti:
11 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 2030
No tiem:
1 Teātra izrādes- 100 apmeklētāji
4 Izklaides pasākumi- 1245 apmeklētāji
2 Valsts,tradicionālie un pagasta svētki-320 apmeklētāji
1 profesionālo kolektīvu koncerti- 150 apmeklētāji
2 garīgās mūzikas koncerti- 115 apmeklētāji
Interesantākie pasākumi bija:
1.Ansambļu sadziedāšanās pasākums
2.Erudīcijas spēle ,,Es mīlu tevi, Latvija”
3.Aizkalnes pagasta sporta spēles
Gada laikā Saunas TN noorganizēti
7 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 778
No tiem:
4 izklaides sarīkojumi- 253 apmeklētāji
2 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki- 51 apmeklētājs
1 izglītojošas norises un semināri -15 apmeklētāji
Interesantākie pasākumi bija:
1. Pasākums ,, Sveiks Jaunais gadiņ…”
2. Pasākums ,, cik jauki vosor,s laiceņā”
3. pasākums ,, Atā vasariņa ..”
2020. gadā kultūras centrā darbojas 24 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar kopējo
dalībnieku skaitu 291. No tiem 9 deju kolektīvi, 7 vokālie ansambļi, 5 folkloras kopas,
amatierteātra kolektīvs, skolotāju koris ,,Latgale” un jauniešu pūtēju orķestris.
PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Preiļu GB ir pašvaldības iestāde ar 6 struktūrvienībām (Aizkalnes, Līču, Saunas,
Saunas pagasta Smelteru, Pelēču, Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēkas).
Preiļu reģiona bibliotēku tīklu veido četru novadu 24 bibliotēkas. Pamatojoties uz
2015.gadā noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp pašvaldībām par reģiona funkciju veikšanu
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pašvaldību publiskajās bibliotēkās, Preiļu GB metodisko un konsultatīvo darbu aizvadītajā
gadā veica Riebiņu, Aglonas, Vārkavas un Preiļu novadā.
Galvenie statistikas rādītāji:
Gads

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
(bez sociālajiem tīkliem)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērni
Lietotāji
%
no
iedzīvotāju
skaita
apkalpes zonā
t. sk. bērni līdz 18.g.
Iedzīvotāju skaits
(Preiļu pilsēta)
t. sk. bērni līdz 18.g.

2018
2845
1246
50 802
17 704

2019
2763
964
48 488
16 750

2020
2162
733
15 539
4 356

16 326

14 228

19 846

73 473
38 971
33 378
14 725

71 303
38 239
31 841
10 909

44 217
34 236
9922
8364

42

42

33

116

92

69

6722

6618

6528

1073

1048

1056

Darbinieku likmju skaits - 20 (t.sk. 15 bibliotekārie darbinieki)
Finansiālais nodrošinājums:
Gads

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

2018

2019

2020

288 672
237 590
51 082
1132
0
2035
47 915

296 097
249 578
46 519
1381
50
1960
43 128

266805
265621
1184
584
0
600
0

Preiļu GB darba prioritātes
• Adaptēšanās darbam Covid-19 apstākļos (attālinātais darbs, darbinieku karantīnas
lapas, telpu dezinfekcija, lasītāju informēšana par darbu Covid-19 apstākļos, u.c.);
• Oriģinālliteratūras un lasītprasmes popularizējošu pasākumu rīkošana pilsētas, novada
un reģiona mērogā;
• Konsultatīvas un metodiskas palīdzības sniegšana Aglonas, Preiļu, Riebiņu un
Vārkavas novada bibliotēkām;
72

• Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada bibliotēku akreditācija;
• Konsekvents darbs krājuma sakārtošanā;
• Krājuma inventarizācija;
• Bibliotēkas darbinieku profesionālā pilnveide apmeklējot kursus,
konferences klātienē vai tiešsaistē;
• Novadpētniecības digitālo kolekciju veidošana un pilnveidošana;
• Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;
• Kultūras un izklaides pasākumu organizēšana;
• Bibliotekāro darbinieku profesionālā pilnveide;
• Bibliotēkas materiāli tehniskā stāvokļa uzlabošana.

seminārus,

Jauni pakalpojumi
• Pilnveidojot Ģimenes digitālo aktivitāšu centra darbību, interesentiem tika izveidots
robotikas pulciņš, kurā tika dota iespēja apmeklēt robotikas nodarbības bērniem jau no piecu
gadu vecuma. Ņemot vērā lielo ieinteresētību, 2020.gadā tika nopirkti seši “Lego WeDo 2.0”
pamatkomplekti sākumskolas vecuma bērniem. Nodarbībās bērni apgūst konstruēšanas
prasmes, viegli uztveramu programmēšanas valodu, vienlaikus apgūstot arī matemātiku un
citas dabaszinātnes. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, aizsāktās grupas nodarbības tika
aizstātas ar individuālajām. Robotikas nodarbību apmeklētāji atzina, ka interesantāk un
aizraujošāk darboties ir kopā ar domubiedriem, izjūtot veselīgu konkurenci un savstarpējās
saskarsmes prieku.
• Jaunāko klašu un pirmsskolas skolēnu darbošanās zonā tika izveidota burtu taka, kas ir
veiksmīgs papildinājums dažādām bibliotekāro nodarbību aktivitātēm.
• Labiekārtots pusaudžu un jauniešu atpūtas stūrītis BLN.
Nozīmīgi/jauni projekti
• VKKF projekts “Lasītāju tikšanās ar rakstniekiem “Autoru! Autoru!”” ar mērķi pievērst
jaunākās paaudzes uzmanību kultūrvērtību saglabāšanai, iepazīstot grāmatu autoru daiļradi un
personības.
• VKKF projektā “Sarunu cikls: Rakstītājs – lasītājs – bibliotēka” 2. kārta pieaugušo
auditorijai tika atbalstītas četras tikšanās ar latviešu literātiem: Lauru Vinogradovu, Sanitu
Dāboliņu, Svetlanu Ambergu, Andri Bērziņu.
• Dalība EDIC Austrumlatgalē projektā (vadošais partneris Rēzeknes novada
pašvaldība), kur saņemts liels atbalsts pasākumu organizēšanai un bibliotēkas 90 gadu jubilejas
izdevuma “Preiļu Galvenā bibliotēka paver ceļu iedzīvotāju iespējām piekļūt informācijai”
izdošanai.
Nozīmīgākie notikumi, sasniegumi
Bibliotēkas 90 gadu jubileja;
• Bibliotēkas 90 gadu jubilejas izdevuma “Preiļu Galvenā bibliotēka paver ceļu
iedzīvotāju iespējām piekļūt informācijai” izdošana.
• patriotiskās dzejas konkursa 5.-12. klašu skolēniem “Latvija, cik daudz Tev vēlos
teikt!” organizēšana un dzejas grāmatas “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” izdošana.
• VKKF projekta “Sarunu cikls: Rakstītājs–lasītājs–bibliotēka” 2. kārta ietvaros notika
divas tikšanās pieaugušo auditorijai:
o
ar rakstnieci Lauru Vinogradovu,
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o
ar rakstnieci Svetlanu Ambergu.
• VKKF projekta VKKF projekta “Lasītāju tikšanās ar rakstniekiem „Autoru! Autoru!””
ietvaros notika trīs tikšanās:
o ar dzejnieci Liānu Langu;
o ar rakstnieci un mākslinieci Agnesi Aizpurieti;
o ar rakstnieku Dzintaru Tilaku un dziesminieku Āri Ziemeli.
• Veiksmīga lasīšanas veicināšanas pasākumu norise („Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”, „Grāmatu starts”, „Krauklis iesaka izlasīt”; “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”; “Jaunie
literāti”);
• Nacionālās Skaļās Lasīšanas reģionālo sacensību organizēšana;
• Izstāžu organizēšana un rīkošana;
Vairāk informācijas apkopots Preiļu Galvenās bibliotēkas gada pārskatā
PREIĻU VĒSTURES UN LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJS
. 1. Apmeklētāju skaits:
• kopējais - 8353
• t.sk. individuāli - 5093
• grupās - 3175
• t.sk. ārzemnieki - 158
2. Krājums:
• Kopējais vienību skaits - 21061
• t.sk. pamatkrājumā - 16775
• jaunieguvumi - 342
• t. sk. pamatkrājumā - 240
• Nacionālajā Muzeju kopkatalogā ievadīto vienību skaits - 7457
• Finansiāli novērtēto vienību skaits - 21061
• Finansiāli novērtēto vienību kopējā vērtība - 315667.53 EUR
3. Ekspozīciju un izstāžu darbs
• Muzeja piedāvāto pamatekspozīciju skaits - 6
• Gada laikā organizēto izstāžu skaits - 9
• t.sk. muzejā - 4
• ārpus muzeja - 5
• tai skaitā no muzeja krājuma - 6
4. Pasākumu skaits - 8
5. Izglītojošo programmu norišu skaits - 65
6. Sagatavoti un publicēti raksti par muzeja darba tēmām - 15
Muzeja darbinieku skaits - 8
Pašvaldības budžeta piešķīrums - 117487 EUR
No VKKF piesaistītie līdzekļi - 1216 EUR
Biļešu ieņēmumi - 341 EUR
Maksas pakalpojumi - 616 EUR.

6.5 Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darbība
Pasaules Tūrisma organizācija konstatējusi, ka pēdējos 10 gadus līdz vīrusa Covid-19
pandēmijas sākumam bijuši izaugsmes un attīstības gadi. Šī vīrusa pandēmija ir vissmagākā
krīze, ar kuru ir saskāries starptautiskais tūrisms kopš tā uzskaites sākuma 1950. gadā. Covid74

19 krīze ir skārusi visas nozares, taču tūrisma nozare viena no pirmajām un arī vissmagāk
izjuta krīzes izraisītās sekas. Slēgtās valstu robežas krasi samazināja ceļotāju skaitu un pēc tam
arī pilnībā apstādināja tūristu plūsmu, tādējādi samazinot tūrisma nozares ienākumus un
atstājot bez darba daudzus tūkstošus nozarē strādājošo.
Tūrisma nozarē nodarbinātie Latvijā ik gadu rēķinās, ka tūrisma sezonu ietekmē ne vien
paša ieguldītais darbs, bet arī neplānotie faktori. Ja citus gadus dažkārt tā bija ceļotāju
paradumu maiņa, jaunu un interesantu tūrisma objektu atklāšana blakus vai tālāk, laikapstākļi,
tad šogad neplānotais un neietekmējamais faktors bija pandēmijas sākšanās visā pasaulē, kā arī
tam sekojoša ārkārtas situācijas izsludināšana Latvijā gada sākumā un beigās. 2020. gads
iesākās cerīgs un ar sajūtu, ka tas, kas notiek tālajā Ķīnā, tas jau mūs neskars. Bet viss izvērtās
savādāk – neprognozējami un daudz izaicinošāk. Šis bija lielu pārmaiņu un noteikti arī
pielāgošanās gads.
Apkopojot Latgales tūrisma statistiku, Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme” secināja,
ka Latgalē 2020. gadā bijis par 37% tūristu mazāk kā gadu iepriekš, 98% bijuši vietējie tūristi,
un ārvalstu tūristu skaits samazinājies par 82%. Tā kā Latvija kopā ar pārējām kaimiņvalstīm
vasarā bija diezgan labā epidemioloģiskajā situācijā, šīs trīs valstis tika popularizētas kā
vienots ceļojumu “burbulis”, līdz ar to šo valstu iedzīvotāji vairāk ceļoja savā un uz kādu no
citām Baltijas valstīm. Tas parādās arī ārvalstu tūristu apkopojumā – 46% no ārvalstu tūristiem
Latgalē bijuši no Lietuvas, 16,7% no Igaunijas.
2020. gads tūrismā Preiļos, tāpat kā citur Latvijā, iedalījās 3 periodos. Pirmais periods kā ik gadu maz aktīvi ziemas mēneši un tam sekojošs ārkārtas situācijas periods līdz 9. jūnijam,
kad valstī praktiski nekas nedrīkstēja notikt, uzņēmēji nedrīkstēja uzņemt viesus, TIC - grupas.
Līdz ar to ieņēmumu praktiski nevienam nebija vai bija izteikts to samazinājums. Šajā laikā
parādījās pastiprināta interese par dabas tūrismu – takām, objektiem, skatu torņiem utt. Preiļos
popularitāti guva nesen atklātā Dižkoku taka Preiļu parkā.
Otrs periods no 10. jūnija līdz oktobra beigām, kad ierobežojumi tika būtiski samazināti,
bet uz rudeni valstī sāka palielināties saslimstība ar Covid-19, tomēr vēl nebija izsludināta
ārkārtas situācija valstī. Preiļu novadā vasaras sezonā bija jūtams liels tūristu pieplūdums, lai
gan, pēc novērojumiem, tās vairāk bija ģimenes uz vienu dienu, ar iespēju atgriezties savā
dzīvesvietā (tā drošāk), neizmantojot naktsmītņu pakalpojumus. Bet bija arī vairāku dienu un
pat nedēļas tūristi, kas, netiekot uz ārvalstīm, nolēmuši apceļot Latgales reģionu nevis konkrētu
objektu, pilsētu vai novadu. Preiļos šogad varēja novērot izteiktu aktīvās tūrisma sezonas
pagarinājumu līdz pat oktobra beigām, citus gadus tā beidzās septembra vidū. Daudzi uzņēmēji
piedzīvoja labāko tūrisma sezonu tā pastāvēšanas vēsturē, savukārt daudziem neveicās tik labi,
jo atsevišķās jomās (piemēram, muzejos) bija valstiski noteikti apmeklētāju skaita un citi
ierobežojumi.
Trešais periods - no oktobra beigām/novembra - atkal valsts noteikti ierobežojumi
uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, grupu tūrisms pārsvarā nenotiek, individuāli
apmeklējumi objektos, kas vēl drīkst strādāt.
Kopumā, neskatoties uz pilnīgi neaktīviem gada sākuma un gada beigu mēnešiem, bet
ļoti intensīvu periodu no jūnija līdz oktobrim, nepilnus 5 mēnešos tūristu skaits, salīdzinot ar
2019. gadu, Preiļu novadā ir samazinājies par 20%. Uzskatām, ka tas vēl ir diezgan labs
rādītājs, varēja būt vēl ļaunāk. Preiļu novads, atšķirībā no lielajām pilsētām Daugavpils un
Rēzeknes, visvairāk apkalpo individuālos tūristus un grupas, kas apmeklē tūrisma objektus,
nevis dodas uz lielajiem pasākumiem koncertzālēs vai teātros, kam šogad bija aizliegums
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darboties, līdz ar to tūristu samazinājums pie mums ir mazāks kā lielajās pilsētās. Atsevišķos
objektos jūtams būtisks tūristu pieaugums, īpaši aktīvajā atpūtā, dabas objektos. Savukārt,
Preiļu novada naktsmītnēs būtisks nakšņotāju samazinājums - nakšņojusi tikai trešā daļa,
salīdzinot ar 2019. gadu. Viens no iemesliem ir tāds, ka novada pilsētas naktsmītnes jau
vēsturiski vairāk apkalpo darījuma tūristus, bet šogad, mainoties darba paradumiem,
samazinājusies arī nepieciešamība pēc komandējumiem, visas biznesa darīšanas cilvēki vairāk
veikuši attālināti.
Ja skatāmies TIC apmeklētāju statistiku, secinām, ka apmeklētāju skaits TIC
samazinājies par 30%. Toties 2020. gads 21 gada pastāvēšanas vēsturē izcēlies ar to, ka
skaitliski bijis visvairāk pieteikto TIC gides vadīto ekskursiju, kas rezultējies arī par 20%
lielākiem ienākumiem kā 2019. gadā. Varam teikt, ka mums bija mazāk, bet maksātspējīgāki
tūristi. Šī bija visintensīvākā TIC tūrisma sezona tā pastāvēšanas vēsturē, jo 5 mēnešos
apkalpoti apmēram 90% no visa gada apmeklētājiem.
Preiļu novada TIC iekasētās summas par maksas pakalpojumiem
Gads
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.

Iekasētā summa
966,96 EUR
1101,40 EUR
1400,33 EUR
1842,37 EUR
1679,29 EUR
2049,45 EUR
2292,17 EUR

11. attēls
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Uzskaitīto tūristu skaits Preiļu novadā uz 01.11.2020.
Naktsmītnes
Amatnieku darbnīcas
Muzeji/ekspozīcijas
Kultūrvēsturiskie un
sakrālie objekti
Apskates
saimniecības
Aktīvā atpūta
Dabas objekti
KOPĀ:

2017. gads
5911
2236
50380
4732

2018. gads
6468
2481
32356
4219

2019. gads
5786
2548
38620
5801

2020. gads
1885
1979
30003
4104

7940

8138

9585

11360

259
Nav uzskaites
71458

346

476

56574

65554

678
80
50089

Pašvaldības un valsts iestāžu, kas sniedz tūrisma pakalpojumus, uzskaitīto
apmeklētāju dati (uz 01.11.2020.)
Tūrisma informācijas centrs
Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzejs
P.Čerņavska
keramikas
māja
Preiļu kapela
Raiņa muzejs „Jasmuiža”
Pakalpojumu centrs "Līči"
(naktsmītnes tūristiem)
Viesnīca “Preiļi”
Preiļu pils (ar atļaujām,
pasākumos)

2017. gads

2018. gads

2019. gads

3329

2566

2738

6221

1156

3420

2149
4732
3659

2052
4219
2400

2245
5254
2700

241
0
Nav
uzskaites

1146
0
Nav
uzskaites

1373
85
347

2020. gads
1920
2253
1365
3300
1650
30
384
684

Daudzi tūrisma uzņēmēji līdz gada beigām atrodas dīkstāvē vai būtiski samazinājuši savu
darbību, pārplānojuši pakalpojumu sniegšanas veidu, tomēr cenšas būt pozitīvi un gatavoties
jaunajai tūrisma sezonai. Nekas neliecina, ka 2021. gadā latvieši masveidā dosies uz ārvalstīm,
līdz ar to ir pamats domāt, ka, uzlabojoties saslimstības rādītājiem un mazinoties valsts
noteiktajiem ierobežojumiem, atkal varētu būt intensīva un aktīva tūrisma sezona, uzņemot
vietējos tūristus. Un tai gatavojas arī Preiļu novada uzņēmēji.
2020. gadā savu darbību ir uzsākuši arī daži tūrisma uzņēmēji. Gada sākumā, pateicoties
pašvaldības līdzfinansējumam projektā, savus pakalpojumus ir sācis sniegt makšķerēšanas gids
Rainers Džeriņš. Pakalpojumi pieejami visā Latgalē, un ir iespēja arī iznomāt nepieciešamo
inventāru makšķerēšanai.
Tāpat rudens sākumā darbību uzsācis jauns apskates objekts-kolekcija “Kaķu sēta”, kurā
ir apskatāmi suvenīri, uz kuriem ir attēloti kaķi. Ēkas pirmajā stāvā pieejama arī bērnu atpūtas
istaba.
2020. gadā TIC darbinieki piedalījās tūrisma izstādēs:
•

13.-20.janvāris – Utrehta, Nīderlande,
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• 23.-26.jūnijs Viļņa, Lietuva,
• 31.janvāris – 2.februāris Rīga, Latvija.
2020. gadā, pateicoties LIAA Tūrisma departamenta un/vai LRTA “Ezerzeme”
atbalstam, viesojās un savu auditoriju ar Preiļu novada tūrisma objektiem iepazīstināja vairāki
tūrisma žurnālisti:
• 5.jūnijs – Igaunijas laikraksta “Postimees” žurnālists viesojās porcelāna darbnīcā “Piece
of Touch”,
• 14.jūnijs – Londonas žurnālistu vizīte metāla mākslas galerijā “Nester Custom Melat
art Gallery”,
• 3.jūlijs – sešu britu žurnālistu vizīte vairākos Preiļu tūrisma objektos.
2020. gadā Preiļu TIC uzlaboja maketu un iespieda Preiļu novada tūrisma bukletu ar
ielīmētu karti, kā arī uzsāka darbu pie maketēšanas informatīvajam tūrisma stendam pilsētas
centrā (autoostas teritorijā).
Laikā, kas TIC nedrīkstēja klātienē uzņemt apmeklētājus, notika intensīvs attālinātais
darbs, informējot sabiedrību gan par populārajiem tūrisma objektiem, gan “atklājot” mazāk
apmeklētos vai zināmas vietas novadā, tās apmeklējot un fotografējot arī nesezonā. Piemēram,
Preiļu novada augstākā virsotne Aizkalnes pagastā Molaukas kalns, Aizkalnes pagastā
Obeļnīcas la;ns, Latvijas Valsts mežu atpūtas vietas Dovales mežos, potenciālu pārgājienu
maršrutu izveide tajās u.c. Šajā laikā notika arī pastiprināta interese no dažādām tūrisma
aģentūrām, vietējo žurnālu un laikrakstu žurnālistiem (galvenokārt par dabas tūrismu novadā).
Turpinājās darbs pie LAT – RUS pārrobežu sadarbības programmas projekta “630 versts
Full of Feelings” īstenošanas kopā ar Alūksnes novada pašvaldību (vadošais partneris) un
Latvijas Piļu un muižu asociāciju (Preiļu dome šajā projektā ir sadarbības partneris asociācijai).
Tika iegādāti trīs senatnīgi tērpi, veikta tērpu demonstrācija un fotosesija Preiļu parkā.
Izsludinātas divas tirgus izpētes skaņu soliņa iegādei, kas noslēdzās bez rezultāta. Intensīvs
darbs pie kopīgās mobilās lietotnes, kopīga bukleta, video filmēšana, 3D stāstnieka kanvas
izveide un saskaņošana u.c. kopīgi darbi projekta ietvaros.
Preiļu novada TIC uztur mājaslapu www.visitpreili.lv, kas ir LV, RUS un ENG valodās,
kā arī aktīvi darbojas sociālajos tīklos. TIC Facebook kontam ir 1736 sekotāji (par 352 vairāk
kā pagājušajā gadā), savukārt TIC Instagram kontam 335 sekotāji (pieaugums par 230
sekotājiem).
Kopš 2017. gada beigām TIC sniedz pakalpojumu arī Riebiņu novadam, bet bez viņu
novada pārstāvja tiešas darbības TIC, kas diezgan apgrūtina kopējo sadarbību. Saskaņā ar
noslēgto sadarbības līgumu Preiļu novada TIC darbinieki apkopo ikgadējo tūrisma statistiku,
kā arī uztur, atjauno un administrē kopīgo tūrisma portālu www.visitpreili.lv (arī
www.visitriebini.lv), pēc Riebiņu novada domes pārstāvju pieprasījuma ievieto afišas un
notikumus kopīgā pasākumu kalendārā, publicē jaunumus sociālajā tīklā Facebook, ja tādi tiek
atsūtīti. Lai gan līgums paredz, ka komunikāciju ar Riebiņu novada tūrisma uzņēmējiem
nodrošinās Riebiņu novada speciālisti, praksē tā visbiežāk nenotiek. Uzņēmēji paši vēršas
Preiļu TIC un vēlas sadarboties, tāpat arī mums ir vieglāk strādāt bez starpniekiem, lai gan
jāatzīst, ka sadarbība ir kļuvusi daudz smagnējāka.
TIC iesūta labojumus un aktualitātes arī tūrisma portāliem www.visitlatgale.com,
www.latvia.travel un www.latgale.travel , kā arī pēc pieprasījuma citiem tūrisma informācijas
avotiem, aģentūrām, gidiem. Tomēr pati aktuālākā informācija tiek publicēta TIC Facebook un
Instagram kontā.
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6.5. Preiļu novada Bāriņtiesas darbs
Atbilstoši Bāriņtiesu likumā paredzētajiem darbības principiem, bāriņtiesa savā darbībā
pamatojas uz Latvijas Republikas likumiem un Starptautiskajām tiesību normām un, risinot
jautājumus savas kompetences ietvaros, vadās no bērna vai aizgādnībā esošas pilngadīgas
personas tiesību un interešu prioritāra aizsardzības principa. Saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto bērnu un aizgādnībā esošo personu personisko un mantisko interešu aizsardzības
jautājumus:
• bāriņtiesa pieņem lēmumus bērna un aizgādnībā esošās personas interesēs,
• pieprasa nepieciešamo informāciju aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību
saistīto jautājumu izlemšanai,
• veic pasākumus aizbildnības un aizgādnības uzraudzībā,
• iesniedz prasības pieteikumus tiesā bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēs,
• Sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, lai veiktu savus uzdevumus.
Preiļu novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Preiļu novada
pašvaldības apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, Civillikumu, citu
normatīvo aktu un publisko tiesību principiem, prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošo
personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna un
aizgādībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesas sastāvā ir
bāriņtiesas priekšsēdētāja Valentīna Krīvāne, priekšsēdētājas vietniece Anna Lazdāne,
bāriņtiesas locekļi: Anna Dzidra Bernāne, Līvija Pastare. Bāriņtiesas lietvedības sekretāre ir
Nellija Kondratjeva. Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir pienākumu veikšanai atbilstoša
izglītība. Regulāri tiek celta profesionālā kvalifikācija, apmeklējot kursus un seminārus.
Lai pilnveidotu savas zināšanas, bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas seminārus un diskusijas, kā arī Latvijas pašvaldību mācību centra u.c.
rīkotos seminārus bāriņtiesas kompetences jautājumos, kā arī piedalījušies dažādos semināros
un konferencēs Bērnu tiesību aizsardzības un personu ar ierobežotu rīcībspēju jautājumos.
Katru gadu bāriņtiesā tiek organizēta konsultatīva tikšanās ar Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas darbiniekiem, kurā aicināti piedalīties visi interesenti.
Bāriņtiesas locekļi piedalās bāriņtiesas sēdēs, pieņem lēmumus, veic ārpusģimenes
aprūpē un aizgādnībā esošo personu dzīves apstākļu pārbaudes, sniedz atbalstu un konsultē
aizbildņus, aizgādņus, audžuģimenes un adoptētājus, sniedz atbalstu personai, kuras aprūpē
nodots bērns vecāku prombūtnes laikā, veic mantisko un personisko tiesību uzraudzību šajās
ģimenēs, pārstāv bāriņtiesu tiesas sēdēs, pārstāv nepilngadīgo kriminālprocesā, saskaņā ar
amatu aprakstu vai pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma, izpilda citus pienākumus.
Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli, izņemot
gadījumus, kad, konstatējot apdraudējumu bērnam, bērns atrodas veselībai vai dzīvībai
bīstamos apstākļos un ir jārīkojas nekavējoties, lai nodrošinātu bērnam drošus apstākļus. Šajos
gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu
par bērna nošķiršanu, aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, aizbildņa vai audžuģimenes
atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un bērnu nogādāšanu drošā vietā.
Bāriņtiesa strādā ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS),
audžuģimeņu informācijas sistēmu (AĢIS), izmanto Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
Sodu reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas
sistēmas datus.
Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai pārskata gadā nosūtīti 478 dokumenti un to
pielikumi, saņemti 411 ienākošie dokumenti (iesniegumi, informācija, pieprasījumi).
Bāriņtiesas lēmumi 2020. gadā
Pārskata periodā bāriņtiesa pieņēmusi 59 lēmumus, tai skaitā 3 vienpersoniskie lēmumi.
Pārskata gadā ierosinātas 23 jaunas lietas. Uz pārskata perioda beigām (2020. gada 31.
decembri) bāriņtiesā aktīvas 402 lietas.
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Aizgādības tiesības
Bāriņtiesa sadarbojas ar Preiļu novada Labklājības pārvaldi, Pašvaldības policiju, krīžu
centru „Rasas pērles”, Latgales ģimeņu atbalsta centru “Daugavpils”.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 22. panta 11. daļu, bāriņtiesa, ierosinot lietu par
aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, veic riska izvērtēšanu, informē vecāku par sekām un
uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērnu attīstībai
nelabvēlīgos apstākļus. Tikai tad, ja vecāki šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai
nelabvēlīgos apstākļus, un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un
veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no
ģimenes. 2020. gadā bāriņtiesa izņēmusi 7 bērnus no ģimenēm, pārtraucot 11 vecākiem
aizgādības tiesības. Visos gadījumos, kad tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, bāriņtiesa par
pieņemto lēmumu sniedz informāciju Sociālajam dienestam un lūdz sniegt nepieciešamo
palīdzību bērna vecākiem, kā to paredz Bāriņtiesu likuma 39. panta 1. daļa un Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 27. panta 5. daļa, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē. Ja bērna
aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto aizgādības
tiesību atjaunošanu vecākiem, sagatavojot lietu par iespējamu bērna pārtraukto aizgādības
tiesību atjaunošanu vecākiem, pārliecinās vai nepastāv apstākļi, kas pastāvēja laikā, kad
vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības, pieprasa sociālā dienesta atzinumu, noskaidro vai
nepastāv citi pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanas riski, izvērtē, vai atgriežoties ģimenē,
bērnam tiks nodrošināta pilnvērtīga aprūpe, audzināšana un labvēlīga vide.
2020.gadā pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 2 vecākiem un 2 bērni atgriezti
ģimenē.
Civillikuma 203. pantā noteikts, ka, ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas
nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem. Aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, kā galējo līdzekli, piemēro
tiesa. Prasības pieteikums par aizgādības tiesību atņemšanu rajona tiesā 2020. gadā celts pret 2
vecākiem.
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimenes, aizbildņi, bērnu nami, krīzes centri)
Gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāku gādības (bērna vecāki miruši, ilgstošas
slimības dēļ lūguši nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai atņemtas
aizgādības tiesības), bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes veida piemērošanu bērnam –
aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā. Katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Ja tā nav bioloģiskā ģimene, tad
ģimenisko vidi var nodrošināt gan aizbildņi, gan audžuģimene, gan bērns var tikt adoptēts. Kā
to paredz normatīvie akti, tad tikai gadījumos, kad bērnam nav iespējams nodrošināt ģimenisku
vidi, bērns tiek ievietots institūcijā, bet laikā, kad bērns ir institūcijā, bāriņtiesa meklē iespēju
nodrošināt bērnam ģimenisku vidi.
Preiļu novada bāriņtiesa 2020.gadā nav pieņēmusi nevienu lēmumu par bērnu
ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē (bērnunamā), visiem ir atrastas audžuģimenes un
aizbildņi. Procentuāli lielākais bērnu skaits atrodas aizbildnībā. Aizbildņi pilnībā aizstāj
bērniem vecākus, veic bērna interešu pārstāvību ar vecāku tiesībām, pārstāv bērnu visās lietās
valsts un pašvaldību iestādēs, nesaņemot tam īpašu pilnvarojumu.
Pārskata periodā kopējais aizbildņu skaits ir 26, no kuriem 17 ir bērna radinieki.
Pārskata periodā aprūpe audžuģimenē izbeigusies 2 bērniem, sasniedzot pilngadību.
Preiļu novada teritorijā ir 2 audžuģimenes, kurās kopā ir ievietoti 1 bez vecāku gādības
palicis bērns.
Audžuģimene bērna intereses pārstāv tikai dažās jomās ar bāriņtiesas pieņemto lēmumu
par pilnvarojumu.
Gan tiesu procesos, gan valsts iestādēs, pieņem lēmumus par valsts robežu šķērsošanu,
finanšu izlietojumu, audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses pārstāv
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bāriņtiesa. Bāriņtiesa veic regulāru audžuģimeņu izvērtējumu, pieprasa bērnu psihofizioloģisko
attīstību pārskatus, atskaites par pabalstu izlietojumu bērnu vajadzībām, pieprasa informācija
no mācību un veselības aprūpes iestādēm par izglītības un veselības aprūpes nodrošināšanu
bērniem u.c.
Preiļu novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus būt aktīviem un atbalstošiem,
dalīties mīlestībā, kļūstot par audžuģimeni bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības.
Uz 2020. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē nodrošināta 46 Preiļu novada
bērniem, no kuriem 35 bērni ir aizbildnībā, 9 bērni ievietoti audžuģimenēs, 2 ilgstoši atrodas
ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Viens bērns ir adoptēts.
Visos gadījumos, kad bērnam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, bāriņtiesa veic
ikgadējās dzīves apstākļu pārbaudes, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību,
noskaidrotu bērnu viedokli, sekotu līdzi darbībām ar bērna mantu.
Bāriņtiesa 2020. gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai pieprasījusi 17 bez
vecāku gādības esošajiem bērniem apliecības sociālo garantiju saņemšanai.
Lai nodrošinātu bāriņtiesas darbību sastādīti 200 dzīves apstākļu pārbaudes akti,
sastādīti 150 sarunas protokoli un 75 gada pārskati.
Atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” prasībām bāriņtiesa pārskata periodā 2 bērnus informējusi sarunās, gan arī
izsniedzot rakstisku informāciju par tiesībām uz sociālajām garantijām pēc pilngadības
sasniegšanas, paralēli informējot sociālo dienestu par jauniešiem, kuriem būtu nodrošināmas
sociālas garantijas pēc pilngadības sasniegšanas.
Sadarbība ar tiesām
Laikietilpīga un īpaši sarežģīta ir bāriņtiesas darbības funkcija – atzinumu sniegšana
pēc tiesas pieprasījuma lietās par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna
dzīvesvietas un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu. Minētajās lietās vecāki
nav varējuši vienoties par bērna interesēm atbilstoša lēmuma pieņemšanu un bērni šajos vecāku
strīdos tiek izmantoti kā ieroči savstarpējā cīņā. 2020. gadā bāriņtiesa šajās lietās sniegusi 5
atzinumus.
Pārskata gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi ir piedalījusies 20
Daugavpils tiesas sēdēs.
Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs , gan tiesas pieaicināta iestāde – viedokļa
un atzinuma sniegšanai, gan kā nepilngadīgā pārstāvis kriminālprocesā.
Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība
Nepilngadīgiem bērniem var piederēt manta, ko dāvinājuši, vai atstājuši mantojumā
vecāki, vecvecāki vai citi radinieki. Bāriņtiesai, saskaņā ar Civillikuma normām nepieciešams
pieņemt lēmumus par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu nodrošināšanu
vai aizstāvību. Vecāki bērnu vārdā bez bāriņtiesas atļaujas nevar mantojumu, dāvinājumu
pieņemt vai atraidīt, kā arī rīkoties ar bērna mantu. Bērniem var piederēt konti bankās,
nekustamie īpašumi vai vecāku atstāti mantojumi.
Bāriņtiesa veic bērna mantisko tiesību ievērošanu, katru gadu pieprasot no bērna vecāka
vai aizbildņa norēķinu par bērna mantas pārvaldību, pārbauda norēķina pareizību, veic bērnam
piederošā nekustamā īpašuma apskati, gadījumos, kad vecāki, aizbildņi un aizgādņi kavējas
iesniegt atskaites, pieprasa informāciju no kredītiestādēm. 2020. gada 31. decembrī bāriņtiesas
pārraudzībā ir 21 aktīva lieta par bērna mantas pārvaldību.
Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē
Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli
jautājumi par bērna nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem.
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2020. gada 31. decembrī aktīvas ir 4 lietas par bērnu nodošanu citu personu aprūpē, kurās
bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas uzraudzību.
Aizgādnības lietu pārraudzība
Aizgādnību nodibina pilngadīgai personai, kurai ar tiesas spriedumu ierobežota
rīcībspēja. Civillikumā noteikts, ka personas, kurai ir garīga rakstura vai citi veselības
traucējumi, rīcībspēju var ierobežot, ja tas nepieciešams šīs personas interesēs, un ir vienīgais
veids, kā tās pasargāt. Aizgādņus pār pilngadīgajiem ieceļ attiecīgā bāriņtiesa. Atbilstoši
Bāriņtiesu likumā noteiktajam, bāriņtiesa, saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par
aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam, lai nodrošinātu
mantojuma uzraudzību un apsaimniekošanu. Bāriņtiesa piedalās lietu izskatīšanā tiesā,
iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietās par rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu
aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu. Pēc sprieduma par
rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par
aizgādņa iecelšanu.
2020. gada 31. decembrī aktīvas ir 43 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar
ierobežotu rīcībspēju. Pārskata periodā 3 personām iecelts aizgādnis, savukārt 2 aizgādņiem
noteikts pilnvaru apjoms jau esošās aizgādnības lietas ietvaros, pamatojoties uz tiesas
spriedumu par rīcībspējas pārskatīšanu. Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un interešu
ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves
apstākļu pārbaudes.
Arhīvs

Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas.
Preiļu novada bāriņtiesas uzziņu sistēma: vairāklīmeņu arhīviskā apraksta sistēma. Arhīviskais
apraksts un uzskaites saraksti, nomenklatūra ir saskaņoti ar Daugavpils zonālo arhīvu.
Citas lietas
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos: vecāku domstarpību lietās par nodokļu
atvieglojumiem par bērniem, par ģimenes valsts pabalsta izmaksu, vecāku domstarpības bērnu
audzināšanas jautājumos, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar
vecākiem, viesošanos pie radiniekiem, viesošanos viesģimenēs, piespiedu ārstēšanu, tiek
izpildīti saņemtie pieprasījumi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda par vecāku un bērnu dzīves
vietas noskaidrošanu.
Sadarbībā ar probācijas dienestu – probācijas dienesta klientu dzīves vietas apsekošana,
viedokļu noskaidrošana un cita probācijas dienesta pieprasītā informācija.
Regulāri tiek
sniegta palīdzība vecākiem un aizbildņiem prasību pieteikumu
sagatavošanā par uzturlīdzekļu piedziņu, aizgādņiem – prasības pieteikumu sagatavošanā
tiesai par rīcībspējas noteikšanu vai personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu
Regulāri informācija par bāriņtiesā pieņemtajiem lēmumiem tiek ievadīta Nepilngadīgo
personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS), Audžuģimeņu informācijas sistēmā (AĢIS).
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sniegta informācija par pieņemtajiem lēmumiem
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldei, Uzturlīdzekļu
garantijas fondam, Latgales ģimeņu atbalsta centram.
Notariālās darbības
Bāriņtiesas pienākumos ietilpst darījuma aktu sagatavošana un apliecināšana - pirkuma
līgums, dāvinājuma līgums, nomas līgums un citi līgumi, vienošanās, nostiprinājuma lūgums
Zemesgrāmatai un tā apliecināšana, testamentu sastādīšana vai atsaukšana, pilnvaru
sagatavošana un apliecināšana, pilnvaru atsaukšana, paraksta apliecināšana, noraksts vai
izraksta sastādīšana un apliecināšana, mantojuma saraksta sastādīšana, fotokopijas
apliecināšana. 2020. gadā Bāriņtiesā veikti 266 notariālie darījumi :
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• 117 nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai,
• 136 pilnvaras,
• 56 darījuma akta projekti,
• 13 citas darbības (fotokopiju apliecināšana, paraksta paraugi u. c).
Pēc notāra rīkojuma ir sastādīts 4 mantojuma inventāra saraksti.
Ikdienā bāriņtiesa sniedz konsultācijas Preiļu pilsētas un Preiļu novada iedzīvotājiem
bāriņtiesas kompetences jautājumos. Tāpat būtiski atzīmēt, ka ir palielinājies ienākošo zvanu
un telefoniski sniegto konsultāciju apjoms.

6.6.

Pašvaldības policijas darbs sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

Preventīvais darbs (mutiski brīdināti, paņemti paskaidrojumi) – 406.
Apsekoti ezeri (reizes) – 45.
Uz ezeriem pārbaudītas personas – 79.
No ezera izvilkts: 2 ūdas, 5 tīkli -25,5; 3 gab-50 m, 90 m, 1 murds, 6 paštaisīti - ar 5
āķiem.
Apsekoti sociālie dzīvokļi - 67 reizes.
Preventīvais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem – 96 reizes.
Personas, kuras nodotas ĀMP/nogādātas ārstniecības iestādē – 5 personas.
Aizturētas personas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un nodotas Valsts policijai – 11
personas.
Aizturētas personas, kuras atrodas Valsts policijas meklēšanā – 1 persona.
Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas, kuras nodotas patversmē-atskurbtuvē –
57 personas.
Savstarpēji pasākumi (kopēji norīkojumi, notikuma vietas apsargāšana, slēpņi u.c.) ar
Valsts policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un cīņā ar noziedzību (skaits / darbinieki /
stundas) – 6/12/10.
Savstarpēji pasākumi ar Preiļu novada domes iestādēm, struktūrvienībām (skaits /
darbinieki / stundas): 93/166/124:
• Bāriņtiesa – 43/75/59,
• Labklājības pārvalde – 11/21/13,
• Domes nekustamo īpašumu daļa – 50/90/63,
• Inkasācija – 4/6/4,
• SIA “Preiļu saimnieks” – 1/2/1.
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli kopā – 363:
• Preiļu novada domes saistošo noteikumu pārkāpumi – 3,
• CSN p. – LAPK 149.23.p 2.d. – 44,
• LAPK 167.p. – 1,
• LAPK 171.p. -206,
• LAPK 173.p. – 11,
• LAPK 106.p.- 4,
• LAPK 42.1.p.- 80 (tai skaitā 5 nepilngadīgi),
• LAPK 75.p.- 9,
• LAPK 171.1.- 4 nepilngadīgie,
• LAPK 152.1.- 1.
Pieņemtie lēmumi lietās par CSN pārkāpumiem – 44.
CSDD sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi (skaits / naudas sodu
summa euro) – 21 (780 eiro).
Lietvedībā esošās administratīvo pārkāpumu lietas kopā – 363.
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Uz citām iestādēm nosūtīti materiāli izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai (tai skaitā arī
atbildes uz šo iestāžu pieprasījumiem) pēc piekritības – 29:
• Tiesa – 1,
• Citas (norādīt kādas) iestādes – 28 (Adm. komisija).
Materiālu sagatavošana un izsūtīšana fiziskām (juridiskām) personām - 26.
Pieņemta un atstrādāta informācija (informācija saņemta pa telefonu) par sabiedriskās
kārtības traucēšanu u.c. notikumiem, kā arī notikumi, kad veicot pārbaudi, nav konstatēts
normatīvo aktu prasību pārkāpums – 454.
Fizisko un juridisko personu iesniegumi, pieteikumi, sūdzības (skaits kopā) – 24.
Sadarbības pasākumi ar citām (UGD, VID, VVC, PVD, ZTI u.c.) institūcijām (skaits /
darbinieki / stundas) – 1/2/2.
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana publiskos pasākumos (skaits/darbinieki/
stundas) –16/37/69, ielu slēgšana -16/37/69.
Citi, ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu nesaistīti (kurjera pakalpojumi,
personu pārvadājumi un tml. darbības) pasākumi (skaits / darbinieki / stundas):
• Preiļu novada domes darbinieki – 36/72/24,
• Preiļu novada iedzīvotāji – 9/18/7,
• Riebiņu novada kārtībnieki – 4/8/7.

6.7. Sociālā nodrošināšana un aprūpe
Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada domes izveidota pašvaldības iestāde,
kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām personām profesionālu sociālās
palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psiho sociālu atbalstu, kā arī veic sociālo
pakalpojumu administrēšanu.
2020. gada 12 mēnešos, izvērtējot personu ienākumus, trūcīgās personas/ģimenes statuss ir
piešķirts 206 ģimenēm jeb 328 unikālām personām.
Tāpat kā iepriekšējos gados lielākie naudas līdzekļi izlietoti pabalsta GMI (garantētā
minimālā ienākumu) līmeņa nodrošināšanai. 2020. gada 12 mēnešos šī pabalsta nodrošināšanai
kopējā summa sastāda 78073,54 eiro. Preiļu novadā GMI pabalsta līmenis tiek noteikts divās
kategorijās: atbilstoši valstī noteiktajam gan pieaugušajam, gan bērnam 64,00 eiro mēnesī un
atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam, ka GMI līmenis pilngadīgai
personai ar invaliditāti un pensijas vecuma personai ir 120,00 eiro mēnesī. GMI pabalstu
saņēmušas 94 trūcīgās ģimenes un 71 pensionāri/invalīdi, kuri dzīvo un deklarēti mājoklī
vieni.
2020. gadā 47 ģimenēm piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.
Dzīvokļa pabalsts (pabalsts kurināmā iegādei vai saņemtā apkures pakalpojuma apmaksai)
piešķirts 195 trūcīgām ģimenēm par summu 23070,00 eiro, 66 pensijas vecuma vai personām
ar invaliditāti piešķirtais finansējums ir 8055,00 eiro. Kopā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanā
ieguldīti 31125,00 eiro.
Bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 76 ģimenes par summu 13200,00 eiro.
Pabalsts 50% atlaidei par bērnu ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē daudzbērnu
ģimenēm sastāda 9449,75 eiro un 444,69 eiro trūcīgām ģimenēm.
Pēc atgriešanās no soda izciešanas ieslodzījumā izmaksāts pabalsts 6 personām par kopējo
summu 240,00 eiro.
Apbedīšanas pabalsts piešķirts 135 personām, neizvērtējot personas vai ģimenes
ienākumus, kur izmaksātā summa kopā sastāda 13410,00 eiro un 4 trūcīgām personām 1200,00
eiro.
Medicīnas pabalstu saņēmušas 22 trūcīgas personas par summu 226,72 eiro un 25 pensijas
vecuma personas, kurām ir izvērtēts ienākumu līmenis par summu 878,82 eiro.
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Pabalsts mācību līdzekļu iegādei piešķirts 25 trūcīgām ģimenēm par kopējo summu
1840,00 eiro un 128 daudzbērnu ģimenēm par summu 9520,00 eiro.
Pabalstu pensionāriem jubilāriem, kuri sasnieguši 90 un vairāk gadus, ir saņēmušas 96
personas, to izmaksai bijuši nepieciešami 2880,00 eiro.
Zelta un dimanta kāzas 2020. gadā svinējušas 8 Preiļu novada ģimenes, pabalstu
nodrošināšanai kopējā summa sastāda 1270,00 eiro.
Pabalsta audžuģimenēm nodrošināšanai nepieciešamā summa ir 31039,61 eiro, bērniem
bāreņiem pabalstos kopā pa gadu izmaksāts 7027,17 eiro.
2020. gadā 149 personas ir pieprasījušas atbalstu pacienta iemaksu segšanai līdz divām
dienām stacionārā, nestrādājošiem pensionāriem un/vai nestrādājošām personām ar invaliditāti,
neizvērtējot personas ienākumus, par 3351,88 eiro.
Materiālais atbalsts rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu
pildīšanu, ja lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa, pabalstu 50
eiro apmērā saņēmusi 31 persona, kopā - 1550,00 eiro.
Šogad, kā ikkatru gadu, pabalsts 15 eiro apmērā ir saņēmuši vientuļie pensionāri par
summu 2415,00 eiro, politiski represētās personas par summu 405,00 eiro, personas ar 1. un 2.
grupas invaliditāti 9825,00 eiro. Pabalsta izmaksa tiek veikta novembra un decembra mēnešos.
Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Preiļu novadā
nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts ar 48 vietām. 2020. gada 12
mēnešos Preiļu novada pansionātā nodrošināts pakalpojums 71 personai. Preiļu novada 7
personām gada laikā nodrošināts pakalpojums citas pašvaldības pansionātos. Gada laikā
izlietoti finanšu līdzekli par nodrošināto pakalpojumu “V un SAC “Dagda” – 5346,39 eiro,
Vārkavas novada pašvaldības iestādē SAC “Vārkava” - 4633,11 eiro.
2020. gadā Preiļu novada Labklājības pārvalde organizēja un nodrošināja aprūpes mājās
pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kas
vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. Aprūpes
mājās pakalpojumu nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība “Aprūpes
mājās birojs”. Aprūpes mājās pakalpojums gada laikā nodrošināts 28 novada iedzīvotājiem, no
tiem 1 persona darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, pārējās 27 pensijas vecuma personas.
Aprūpes pakalpojumu sniedz pašnodarbinātās personas, pakalpojumu ir sniegušas 15
aprūpētājas. Par pakalpojumu aprūpe mājās klienti veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas ir
atbrīvotas no līdzmaksājuma. Šī gada 12 mēnešos aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai
izlietoti 24864.00 eiro.
Valsts SAC sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem 26 personas, 4
personas gaida rindā uz pakalpojuma saņemšanu. Labklājības pārvaldē tiek nodrošināts
kāpurķēžu pacēlāja komplektā ar riteņkrēslu pakalpojums pēc personas pieprasījuma. Novada
iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un tiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, tiek nodrošināts
specializētā transporta pakalpojums nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi. Asistenta pakalpojums ir
paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties
ārpus mājokļa, kuras to funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu
vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas aprūpes
centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). 2020. gadā Labklājības pārvalde 116 novada
iedzīvotājam ar 1. un 2. grupas invaliditāti nodrošināja valsts apmaksātu asistenta
pakalpojumu.
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Pēc VDEĀVK pieprasījuma 2020. gadā veikti ikdienā veicamo darbu un vides
novērtējumi 1. grupas invalīdiem īpašas kopšanas nepieciešamībai 27 personām.
Jau vairākus gadus pašvaldībā notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdzfinansēto
deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) projektu ietvaros saņemtu sociālos pakalpojumus bērni
un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem līdz 18 gadu vecumam un pilngadīgas personas ar
smagiem vai ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem. Pilngadīgās personas ar smagiem vai
ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem turpina saņemt Dienas aprūpes centra
pakalpojumus.
Novada iedzīvotāji no dažādām mērķa grupām (jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem,
jaunās māmiņas, bērni, seniori, personas ar ļoti zemiem ienākumiem, vai bez ienākumiem) ir
iecienījuši Dienas Aprūpes centra nodarbības, ar katru gadu apmeklētāju skaits turpina pieaugt,
jo apmeklētājiem arvien tiek piedāvātas jaunas inovatīvas idejas.
Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem

Sekmīgi strādā starpprofesionāļu komanda darbam ar problēmģimenēm un viņu bērniem.
Sociālais darbs gada garumā veikts ar 41 ģimeni. Pārskata periodā LP Krīzes centra
pakalpojumu saņēmuši 16 bērni, kuri nonākuši krīzes situācijā, un 4 pilngadīgas personas.
Labklājības pārvaldē strādā psihologs, kas ir liels atbalsts gan sociālajā, gan bāriņtiesas
darbā, Iedzīvotāji interese pieaug un labprāt tiek izmantotas psihologa konsultācijas dažādu
sadzīves un eksistenciālo situāciju risināšanā.
Pieprasīts ir dušas pakalpojums, vidēji mēnesī pakalpojumu izmanto 32 reizes, veļas
mazgāšanas pakalpojums mēnesī vidēji tiek izmantots 25 reizes.
Sociālais darbs ar pilngadīgām personām
12 mēnešos veiktas 310 apsekošanas personu dzīvesvietā. Sociālie darbinieki snieguši
3070 individuālas konsultācijas, kuras pieejamas visiem novada iedzīvotājiem bez maksas, ko
iedzīvotāji labprāt izmanto.
2020. gada laikā veikts motivējošs sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām
personām, lai atpazītu līdzatkarību un iesaistītu atkarīgās personas pasākumos, kas mazinātu
tieksmi lietot atkarību izraisošas vielas.
2020. gada 12 mēnešos reģistrēti un apstrādāti 1460 klientu iesniegumi sociālās palīdzības
saņemšanai. Sagatavoti 1773 pamatoti lēmumi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
piešķiršanu vai atteikumu.
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros 12 mēnešu periodā
izsniegtas pārtikas, higiēnas, mācību līdzekļu komplekti un dezinfekcijas līdzekļi, kopā 4441
komplekts.
ESF projekta ietvaros apmācībām un supervīzijām sociālā darba speciālistiem pašvaldībām
tiek piešķirts līdzfinansējums 70%. Pašvaldībai sociālā darba speciālistiem jānodrošina
darbiniekiem regulāras supervīzijas, ne mazāk par 21 stundu gadā un 24 stundas apmācības.
9.2.1.1. pasākuma “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” 2020. gadā supervīzijām
darbiniekiem tika izlietoti līdzekļi 2800,00 eiro apmērā, no kuriem 1960,00 eiro apmērā
Labklājības Ministrija atgrieza kā kompensāciju Preiļu novada pašvaldībai.
2020. gadā LP sociālais darbinieks ir apmācīts grupu vadīšanā “Ceļvedis audzinot
pusaudzi”, un jau šogad tika organizētas un vadītas pirmās atbalsta grupas vecākiem, kuriem
ir radušās grūtības mūsdienu pusaudzi audzinot.
Pakalpojuma centrā “Līči” pieejams izmitināšanas pakalpojums, kuru arī labprāt izmanto
novada iedzīvotāji, gada nogalē bija apdzīvotas visas esošās istabas. 2020. gada laikā
sagatavoti 8 līgumi un 33 vienošanās par pakalpojumu saņemšanu.
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Covid-19 pandēmijas laikā nodrošināta pārtikas paku komplektēšana un izdale pašvaldības
noteiktajām mērķa grupām. Kopumā komplektētas 896 pārtikas pakas. Tāpat uzsākta
vienreizējo higiēnisko sejas masku izsniegšana normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām.

6.8.

Pašvaldības darba pilnveidošana komunikācijai ar iedzīvotājiem

Komunikāciju ar iedzīvotājiem 2020. gadā pašvaldība nodrošināja, izmantojot visas tās
iespējas, kuras bija pieejamas apstiprinātā budžeta ietvaros un arī bez maksas.
Lai ar iedzīvotājiem notiktu kvalitatīva un attīstību veicinoša komunikācija, pašvaldība
regulāri atspoguļo domes un pašvaldības iestāžu darbu, informē par budžeta līdzekļu
izlietojumu, ar aptauju starpniecību izzina iedzīvotāju viedokli svarīgu lēmumu pieņemšanā par
novada attīstības jautājumiem un ieplānotajiem projektiem. Tādā veidā tiek nodrošināta gan
informācijas aprite par pašvaldības darbu, gan arī iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanas
procesā.
2020. gadā sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības dēļ
informācijas aprite starp pašvaldību un iedzīvotājiem lielākoties notika attālinātā veidā, jo
nebija iespēju organizēt tikšanās ar iedzīvotājiem un sanāksmes klātienē. Šo apstākļu dēļ īpaši
aktuāla bija ne tikai jaunākās informācijas nodošana iedzīvotājiem attālināti, bet arī nemitīgs
izskaidrojošais darbs.
2020. gadā pašvaldība aktualizēja informācijas apriti tajās komunikācijas platformās, kuras
veiksmīgi darbojās iepriekšējos gados, aicinot iedzīvotājus arvien vairāk izmantot attālinātās
komunikācijas iespējas.
Veiksmīga ikdienas komunikācija ar sabiedrību noritēja, izmantojot pašvaldības mājaslapu
www.preili.lv, sociālos tīklus, saziņu ar elektroniskā pasta starpniecību, informācijas apmaiņu
nodrošinot telefoniski.
www.preili.lv kalpo gan kā galvenais pašvaldības informācijas un komunikācijas kanāls,
kas nodrošina informācijas pieeju, ieguvi un apmaiņu starp pašvaldību un tās mērķauditorijām,
gan ir pilsētas vizītkarte – vieta, kur attālināti gūt pirmos iespaidus un informāciju par Preiļu
novadu. Mājas lapā atrodama sabiedrībai nozīmīga informācija par novada pašvaldību un
pašvaldības iestādēm, to darbību, sniegtajiem pakalpojumiem, projektu konkursiem, budžetu,
pabalstiem, atvieglojumiem, iepirkumiem, saistošajiem noteikumiem. Informācija mājas lapā
tiek aktualizēta katru dienu.
Ņemot vērā 2018. gada 28. septembra Ministru Kabineta noteikumus Nr. 611 “Kārtība,
kādā iestādes ievieto informāciju internetā” un saskaņā ar mūsdienu tendencēm sabiedrības
informēšanā, mājas lapai pēc nepieciešamības tiek veikti tehniski uzlabojumi un papildinājumi,
lai tā būtu funkcionāli vienkāršāk izmantojama un saprotama ikvienam tās apmeklētājam.
Balstoties uz iedzīvotāju sniegto atgriezenisko saiti un ieteikumiem, regulāri tiek papildināts un
pilnveidots mājaslapas saturs
Iedzīvotājiem noderīga ir 2019. gadā izveidotā sadaļa “Atbildes uz bieži uzdotiem
jautājumiem” mājaslapas galvenajā lapā. Tajā tiek atspoguļota aprakstoša un viegli saprotama
informācija iedzīvotājiem par pašvaldības un pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Sadaļā šobrīd ir ietvertas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
Mājaslapā ir iestrādāta forma “Rakstīt novada domei”, ar kuras starpniecību lietotājam ir
ērti ziņot par radušos problēmu, uzdot jautājumu vai izteikt ierosinājumu. Iedzīvotājiem ir
iespēja pieteikties uz www.preili.lv jaunumu saņemšanu savā elektroniskajā pasta kastītē.
Mājas lapu www.preili.lv apmeklētāju skaits 2020. gadā – 97 829, vidēji mēnesī – 8152
apmeklētāji.
Regulāri tiek pilnveidota pašvaldības informācijas pieejamība sociālajos tīklos, sniedzot
aktuālu, daudzpusīgu un visaptverošu informāciju par norisēm pašvaldībā. Sociālajos tīklos
87

tiek sniegta iedzīvotājiem regulāra atgriezeniskā saite, sekots līdzi aktuālajām tēmām un tās
tiek skaidrotas. Pašvaldības Facebook profilam 2020. gadā bija 2196 sekotāji, profilam
sociālajā tīklā Draugiem.lv - 591 sekotājs, sociālā tīkla Twitter pašvaldības kontam – 1217
sekotāji.
Joprojām aktuāls informācijas nesējs vecākiem iedzīvotājiem, kuri vēl tikai apgūst vai nav
apguvuši prasmi darboties ar informāciju tehnoloģijām, ir Preiļu novada pašvaldības
informatīvais izdevums “Preiļu Novada Vēstis”. 2020. gadā tas tika izdots 12 reizes 4-8
lappušu apjomā atkarībā no aktuālās informācijas apjoma. Bezmaksas informatīvajā izdevumā
tika publicēti pašvaldības saistošie noteikumi, domes lēmumu izklāsts, pašvaldības iestāžu
informācija un materiāli, kas atspoguļoja pašvaldības budžeta izlietojumu. Informatīvā
izdevuma tirāža - 5000 eksemplāru. Informatīvais izdevums “Preiļu Novada Vēstis” pieejams
arī digitālā formātā www.preili.lv
Preiļu novada pašvaldības darba aktualitātes atspoguļojas arī reģionālajos un centrālajos
medijos, kā arī interneta portālos. Lai pašvaldības aktualitātes un informācija būtu pieejama ne
tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī sadarbības partneriem visā valstī un interesentiem
ārzemēs, informācijas aprite un diskusijas par novadam aktuālām tēmām notika sociālajos
tīklos.
2020. gadā aktīva un veiksmīga sadarbība informācijas apritē noritēja ar reģionālajiem
medijiem – Latgales Reģionālo Televīziju, laikrakstiem „Vietējā Latgales Avīze” un “Latgales
Laiks”, “Radio1” un “Latgales radio”. Aktuālākā info par Preiļu novadu iedzīvotājiem bija
pieejama arī ziņu aģentūrā LETA, preses izdevumos “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena” un
“Latvijas Avīze”. Informācija par pašvaldības darbu tiek atspoguļota arī Latvijas Pašvaldību
savienības elektroniskajā informatīvajā izdevumā “Logs”.
2020. gadā pašvaldībā saņemts 1201 iesniegums no fiziskām personām (rakstiski
iesniegtie, e-vēstules, e-pakalpojumu portālā “Latvija.lv”), 3063 iesniegumi no juridiskām
personām (rakstiski iesniegti, e-vēstules). Gada laikā sagatavota un izsūtīta korespondence un
sniegtas atbildes 1629 fiziskām un juridiskām personām. Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā gada laikā saņemti 2987 iedzīvotāju telefona zvani, sniegtas mutiskas
atbildes un konsultācijas.
2020. gadā Preiļu novadā notika vairākas elektroniski veidotas iedzīvotāju aptaujas un
projektu publiskās apspriešanas. Projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu
novadā” ietvaros notika to Preiļu novada iedzīvotāju aptauja, kuri atgriezušies novadā no
ārzemēm un kuri šobrīd dzīvo un strādā ārzemēs. Jauniešu brīvā laika saturīgai organizēšanai
noritēja aptauja par jauniešu labsajūtu Preiļu novadā. Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par
pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, ierosinājumus un priekšlikumus darba
pilnveidošanai, tika organizēta aptauja ar vairākiem svarīgiem jautājumu blokiem: iedzīvotāju
apmierinātība ar pašvaldības darbu, attieksme pret dažādiem pakalpojumiem, galvenās
problēmas pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un kādus uzlabojumus jāveic to novēršanai,
iedzīvotāju iesaiste pašvaldības organizētajos pasākumos, ierosinājumi informācijas apmaiņas
veicināšanai.
2020. gada sākumā tika izstrādāts detālplānojums Preiļu pilsētas centra teritorijai. No 6.
janvāra līdz 31. janvārim notika detālplānojuma izstrādes sabiedriskā apspriešana. Tās
ietvaros iedzīvotāji varēja piedalīties arī sagatavotā detālplānojuma projekta pirmās redakcijas
prezentācijā un izteikt priekšlikumus.

88

2020. gadā turpinājās jau par tradīciju kļuvušās uzņēmēju tikšanās ar pašvaldības vadības
un domes deputātu piedalīšanos, kā arī Preilu novada jauniešu sarunu un diskusiju pasākumi ar
domes deputātiem. Šādi pasākumi notika, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos
ierobežojumus.
Sabiedrības iesaistīšanai novada attīstībā pašvaldība 2020. gadā, tāpat kā iepriekšējos
gados, piešķīra līdzfinansējumu biedrību projektiem, kuri tika realizēti Preiļu novada teritorijā.
Nevalstiskais sektors tika atbalstīts, piešķirot aktivitātēm telpas, sniedzot informatīvu un
dažāda veida citu atbalstu.
Iedzīvotāju informēšanas nolūkā informācija par plānotajiem pasākumiem tika izvietota arī
vairākos informācijas stendos, kas uzstādīti gan Preiļu pilsētā, gan lauku teritorijās.

12. attēls
Pielikumi:

1. Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2020. gadu uz 7 lapām
2. Zvērināta revidenta atzinums
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