PREIĻU NOVADA DOMES
2002. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
Preiļu novada vispārīgs raksturojums
Preiļu novadā 2002.gadā ir 10,73 tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem 65,3% ir
darbaspējas vecumā (6,74 tūkst.). Novadā bezdarba līmenis ir 13,44% (906 iedzīvotāji).
No bezdarbnieku skaita 514 ir sievietes.
Salīdzinoši Preiļu rajonā vidējais bezdarba līmenis ir 15%, taču, ja salīdzina ar
situāciju valstī un Latgales reģionā, tad jāteic, ka situācija nav iepriecinoša, jo Latvijā
bezdarba līmenis ir 7,7% (Latgalē-20%). Visvairāk darba vietu nodrošina Preiļu novada
dome ar savām struktūrvienībām. No ražošanas uzņēmumiem lielākais strādājošo skaits ir
a/s”Preiļu siers” un SIA “VS TEKS”.
Situācija, ka bezdarba līmenis samazinās, liecina par to, ka ekonomiskā situācija
nostabilizējusies. Turpmākajos gados jāstrādā pie pasākumiem, kas ietekmētu iedzīvotāju
skaita palielināšanos, jo budžeta izdevumu nepieciešamība ir tieši proporcionāla
iedzīvotāju skaitam. 2003. gadā un arī turpmāk jāveic pasākumi, lai aktivizētu
iedzīvotājus darba meklējumos, kā arī rosinātu sava biznesa uzsākšanu.
Novada domē ievēlēti 11 deputāti. Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu
jautājumus izskatīšanai domes sēdē, dome izveidojusi sekojošas pastāvīgās komitejas:
finansu komiteju, kas sastāv no 5 locekļiem un, kuru vada Preiļu novada domes
priekšsēdētājs, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju, kura sastāv no 3
locekļiem, infrastruktūras un novada attīstības komiteju, kura sastāv no 3 locekļiem.
Preiļu novadā pašvaldības funkcijas realizē :
• Pašvaldības uzņēmumi ar juridiskās personas tiesībām:
p/u “Aizkalnes aptieka”
SIA “Preiļu saimnieks”
• Pašvaldības iestādes ar juridiskas personas tiesībām:
Preiļu arodvidusskola
Preiļu valsts ģimnāzija
Preiļu 1.pamatskola
Preiļu 2.vidusskola
Preiļu bērnu mūzikas skola
Preiļu novada kultūras centrs
• Preiļu novada domes struktūrvienības:
Aizkalnes pagasta centrs
Aizkalnes pamatskola
Preiļu pagasta centrs
Preiļu novada bāriņtiesa
Preiļu novada būvvalde
Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”.
Atsevišķu funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem
izveidojusi šādas komisijas:
 administratīvā komisija,
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dzīvojamo māju privatizācijas komisija,
dzīvokļu jautājumu komisija,
kultūras komisija,
nekustāmā īpašuma privatizācijas komisija,
sociālās aprūpes jautājumu komisija,
sporta komisija,
vēlēšanu komisija,
zemes komisija.
Preiļu novada dome līdzdarbojas sekojošās sabiedrībās:
“Latvijas Pašvaldību Savienībā”
“Latgales reģionālās attīstības aģentūrā”
“Latgales attīstības padomē”
fondā “Jasmuiža”.
Pašvaldības budžets

Pašvaldības saistības uz 2003.gada 01.janvāri - 6 aizdevuma līgumi:
2- skolu renovācijai,
3- ilgtermiņa,
1-cesijas līguma pārfinansēšana (tiek dzēsts no speciālā budžeta autoceļu fona
līdzekļiem.
Aizdevumu atmaksa veikta saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un situācija uz
2003.gada 01.janvāri pamatbudžetā ir sekojoša - kredītsaistības uz 01.01.2003. ir Ls
810743. 2003. gadā jāatmaksā Ls 73400 un jāsamaksā kredītprocenti Ls 26748. Saistību
apjoms no kopējiem budžeta izdevumiem (izslēdzot investīcijas) sastāda 9,96 %.
Preiļu novada domes budžets 2002.gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes
sēdē 2002.gada 22. janvārī ieņēmumos Ls 2162473 apmērā, līdzekļu atlikums uz gada
sākumu Ls 42725, izdevumos Ls 2195198 apmērā un kases apgrozāmo līdzekļu apjomu
uz gada beigām Ls 10000. Budžeta izpildes gaitā Preiļu novada domes budžeta plāns tika
palielināts ieņēmumos un izdevumos Ls 840161 apmērā.
Preiļu novada domes 2002. gada budžeta izpildi ieņēmumus un izdevumus raksturo
sekojoši rādītāji – precizētais ieņēmumu plāns izpildīts 99,01% apmērā (30026352972880), izdevumu plāns izpildīts 99,03% apmērā (3035359-3005909), veidojot budžeta
līdzekļu atlikumu uz gada beigām Ls 9695 apmērā.
Ieņēmumi
2002. gadā budžeta tiešajos ieņēmumos saņemti Ls 2549147, kur nodokļu
ieņēmumi ir Ls 811953 jeb 31,85% no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi ir
419422 jeb 16,45% no kopējiem ieņēmumiem, saņemtie maksājumi ir Ls 1317772 jeb
51,69% no kopējiem ieņēmumiem.
Vislielākais īpatsvars ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 24,53% no
kopējā ieņēmumu apjoma, kur iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns izpildīts 100,00%
apjomā (729217-729217).
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Nav izpildīts nekustāmā īpašuma nodokļa plāns par zemi Ls 5579 (3916733618), bet uz gada beigām faktiski ir nenomaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi - Ls 17015, par ēkām un būvēm - Ls 1692.
2002. gadā ieņēmumos vēl ir saņemti Ls 302 – zemes nodokļa parāda un
īpašuma nodokļa parāda maksājumi par iepriekšējiem gadiem.
2002. gadā ir iesniegta 61 prasība (kopējā nodokļu parādu summa Ls 8969)
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 21 prasība (kopējā nodokļu parādu summa Ls
422) par zemes nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu no parādniekiem.
Nenodokļu ieņēmumos vislielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem – 68,26%, jo siltumapgādi pirmajā pusgadā veica
pašvaldība.
Maksājumu par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem īpatsvars
nenodokļu ieņēmumos ir 12,80%. Vislielākais īpatsvars ir vecāku maksai par pirmsskolas
iestāžu apmeklējumiem – Ls 22638, jeb 42,16% no maksājumiem.
Ienākumu no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas īpatsvars nenodokļu
ieņēmumos ir 4,30%. 2002. gadā par īpašuma iznomāšanas parāda bezstrīdus piedziņu
izskatīšanai tiesā iesniegtas 5 prasības par kopējo parādu summu Ls 30005 .
2002. gadā Preiļu novada domes budžetā saņemti Ls 3551 kā naudas sodi un
sankcijas (administratīvie sodi, sankcijas par nekustāmā īpašuma nodokļa samaksas
termiņa kavējumiem un sankcijas par nomas maksas termiņu kavējumiem).
Saņemtie maksājumi un norēķini sastāda 44,33% no ieņēmumiem, kopsummā
- Ls 1317772. Vislielākais īpatsvars šajos maksājumos ir maksājumiem no valsts budžeta
– 87,68%, kuru veido galvenokārt mērķdotācijas pedagogu algām – Ls 590782,
mērķdotācijas investīcijām - Ls 145000, pārējās mērķdotācijas – Ls 415500.
2002. gadā Preiļu novada domes ieņēmumos saņemti Ls 57349 norēķinos ar
pašvaldību budžetiem, t.sk. Ls 57299 par izglītības iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem.
2002. gadā ieņēmumos “Maksājumi no citiem budžetiem” saņemti Ls 33918.
Papildus ieņēmumiem, saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju
kontroles pārraudzības padomes lēmumiem, saņemti 2 kredīti no Valsts kases par kopējo
summu Ls 130000, t.sk. Ls 100000 kultūras nama remontam (ilgtermiņa kredīts uz 10
gadiem) un Ls 30000 īstermiņa kredīts finansu vadības izdevumu segšanai, kā arī
Pasaules bankas aizdevums Ls 150955 apmērā Preiļu 1.pamatskolas renovācijai.
2002. gadā Preiļu novada dome saņēma no Reģionālās attīstības fonda par
atbalstīto projektu “Centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” kredītam no
Valsts kases (atbalsta pasākuma veids -“Procentu maksājumi”) Ls 10416.
Izdevumi
Preiļu novada dome no sava budžeta finansē piecas pašvaldības iestādes ar
juridiskās personas tiesībām un 14 novada domes struktūrvienības.
Izdevumu struktūrā Ls 185651 tiek tērēti izpildvaras un likumdošanas varas
institūcijas finansēšanai jeb 6,18% no kopējiem izdevumiem, kur 62,38% sastāda
atalgojumi.
Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu
finansēšanai – 39,93% no kopējiem budžeta izdevumiem.
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No Preiļu novada domes budžeta tiek finansētas 5 skolas, kurās uz gada
beigām mācās 2078 audzēkņi, no tiem :
Preiļu 1.pamatskola
998
Preiļu 2.vidusskola
484
Preiļu valsts ģimnāzija
309
Preiļu arodvidusskola
203
Aizkalnes pamatskola
84
Vislielākais klašu piepildījums ir Preiļu 1.pamatskolā jeb vidēji 25,59 bērns
klasē, bet vismazākais Aizkalnes pamatskolā – vidēji 9,33 bērni klasē. Plānoto izdevumu
apjoms izglītībai apgūts 98,94% apjomā (1305912- 1292030).
2002. gadā skolas no rajona padomes saņēma mērķdotāciju no valsts budžeta
pedagogu darba algām un valsts obligāto sociālo iemaksu segšanai Ls 590482,
t.sk.mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai Ls 6629.
2002. gadā tika atbalstīts Preiļu 1.pamatskolas renovācijas projekts par kopējo
izdevumu summu Ls 185955, no kuras Ls 150955 sastāda Pasaules bankas kredīta
līdzekļi, bet Ls 35000- Preiļu novada domes līdzfinansējums.
Preiļu 2.vidusskolā veikts jumta kapitālais remonts. Šo darbu veikšanai
līdzekļi saņemti no LR Finansu ministrijas pamatbudžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” Ls 35000 apjomā.
Apstiprināti reinvestīciju objekti Preiļu novada izglītības iestādēs un
reinvestīciju summas materiāli – tehniskās bāzes pilnveidošanai skolās. Reinvestīciju
izlietojums akceptēts Ls 26683 apjomā.
No Preiļu novada budžeta finansēts 1 bērnudārzs – pirmsskolas izglītības
iestāde “Pasaciņa”, kuru apmeklē 271 bērni, izveidotas 10 pilnas dienas grupas un 5
nepilnas dienas grupas. Pirmsskolas bērnu iestāžu uzturēšanas izdevumu plāns izpildīts
par 95,56%.
Preiļu novada dome finansē no sava budžeta Preiļu arodvidusskolu, kuru
apmeklē 206 audzēkņi. Pedagoģiskā personāla algām un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas iemaksām caur rajona padomi Preiļu arodvidusskola saņēma
mērķdotāciju no valsts budžeta Ls 56555 apjomā. Pastāv zināmas problēmas līdzekļu
saņemšanai par tiem audzēkņiem, kuri nav pierakstīti Preiļu novada administratīvajā
teritorijā, jo 1999.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.250 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ja pašvaldība nepiekrīt slēgt līgumu par šīs skolas
audzēkņu izmaksu izdevumu segšanu, jo Pašvaldību izlīdzināšanas fonda padome
neizskata jautājumus par norēķinu veikšanu ar padomes starpniecību. Uzskatām, ka
netiek ievērota pašvaldību finansu izlīdzināšanas būtība – nauda seko pašvaldības
teritorijā pierakstītajiem iedzīvotājiem.
Preiļu novada dome līdzekļus interešu izglītības pedagogu darba algām un
sociālā nodokļa maksājumiem saņēma kā mērķdotāciju no valsts budžeta Ls 1636
apmērā. Saņemtais finansējums programmām nesedz izglītības iestāžu faktiskās
vajadzības.
Preiļu novada dome finansē Preiļu mūzikas skolu, kuru apmeklē 190 bērni.
Preiļu novada dome 2002.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi 2,45% no
kopējiem izdevumiem, no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēta arī bāriņtiesa.
Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai
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trūcīgajiem iedzīvotājiem – 75,04%, tomēr palīdzības apjoms ir nepietiekošs, jo
ekonomiskā situācija novadā ir samērā smaga – trūkst darba vietu, pastāv zināmas
problēmas lauksaimniecības produkcijas realizēšanā un samaksas saņemšanā.
Dzīvokļu komunālās saimniecības izdevumu īpatsvars Preiļu novada budžetā ir
14,32%. No kopējiem izdevumiem Ls 100000 ir izdevumi siltumtīklu rekonstrukcijai. Šie
līdzekļi saņemti kā mērķdotācija no valsts budžeta investīcijām. Līdzekļi investīcijām
apgūti pilnā apjomā.
Valsts mērķdotācija saņemta arī Preiļu kapu būvdarbu veikšanai - Ls 45000.
No līdzekļiem dzīvokļu un komunālajai saimniecībai pirmajā pusgadā tika
finansēta siltumapgādes nodaļa, kura nodarbojas ar siltuma ražošanu un realizāciju Preiļu
novadā, un segti izdevumi, kas nodrošina novada ikdienas uzturēšanu – ielu
apgaismošana, teritorijas labiekārtošana un tekošā uzturēšana.
Brīvajam laikam, kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti 22,70% no
kopējiem budžeta izdevumiem – tika finansēts novada kultūras centrs, veikta kultūras
nama renovācija un nodrošināts pašvaldības rīkoto sporta pasākumu finansējums.
Kultūras nama renovācijai līdzekļi tika piešķirti kā mērķdotācija investīcijām
Ls 400000 apjomā, kā arī izlietoti ilgtermiņa kredīta līdzekļi – Ls 100000.
Valsts mērķdotācija saņemta arī Preiļu katoļu baznīcas remontam – Ls 5000,
Preiļu vecticībnieku baznīcas remontam – Ls 1000, Aizkalnes katoļu baznīcas remontam
– Ls 1000 un represēto kluba grāmatas izdošanai – Ls 500.
Pārējai ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 4682, saskaņā ar noslēgto līgumu
starp Preiļu novada domi un Nodarbinātības Valsts dienestu, segti daļēji izdevumi
atalgojumiem un samaksātas darba devēja Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas
iemaksas par nodarbinātajiem pagaidu sabiedriskos darbos.
Procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem ir Ls 42408.
No ieņēmumiem 2002. gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta
saņemto kredītu atmaksa par kopējo summu Ls 224200. Līgumu saistības tiek pildītas
savlaicīgi un pilnā apmērā.
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
2002.gada pārskatā par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustību
nemateriālo ieguldījumu atlikusī vērtība uz 2002.gada 31.decembri sastāda 14409 Ls.
Pamatlīdzekļu vērtība uz 2002.gada 31.decembri sastāda 3156719 Ls.
1. Nekustamā īpašuma kopsavilkums un atšifrējums par 2002.gadu:
Iestāde
Preiļu novada dome
Preiļu 1.pamatskola
Preiļu 2.vidusskola
Preiļu Valsts ģimnāzija
Preiļu arodvidusskola
Preiļu mūzikas skola

Nekustamais
īpašums kopā
1249688
542522
78295
217256

Nav īpašumu
apliecinošu
dokumentu
168344
20387

Nav zemesgr.
245795
542522
78295
217256

6

Kultūras centrs
KOPĀ

672994
2760755

188731

672994
1756862

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
Pušu kapitāls gada sākumā:
Preiļu pilsētas PU „Atvars”
Preiļu pilsētas PU „Siltums”
Preiļu pilsētas PU „Saimnieks”
KOPĀ:

676115
5000
47727
728865

Pušu kapitāls gada beigās:
SIA „Preiļu saimnieks”
Preiļu novada domes PU „Aizkalnes aptieka”
KOPĀ:

1074924
-390
1074534

Norādītais bilances postenis detalizēti paskaidrots gada pārskata pielikumā Nr.7-1
„Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitāla kustības pārskats”. Ilgtermiņa finanšu
ieguldījumu uzskaitē pielietota pašu kapitāla metode, kas paredz ikgadēju ieguldījumu
vērtības izvērtēšanu un vērtības izmaiņas atzīšanu, ņemot vērā līdzdalības daļas un
uzņēmumu darbības rezultātus pārskata gadā.
2002.gadā Preiļu novada dome izveidoja SIA „Preiļu saimnieks”, kurā apvienoja
PPU „Atvars”, PPU „Saimnieks” un Preiļu novada domes siltumapgādes nodaļu. Šīs
reorganizācijas rezultātā SIA „Preiļu saimnieks” pārņēma saistībās to Preiļu novada
domes VK kredīta daļu, kas attiecas uz siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju.
No kopējā nekustamā īpašuma atlikušās vērtības 2760755 Ls:
¾
nav īpašuma apliecinošu dokumentu – 188731 Ls,
¾
nav ierakstīts zemesgrāmatā – 1756862 Ls.
Teritorijas attīstības plāna īstenošana
Izstrādājot Preiļu novada attīstības plānu, par novada attīstības stratēģijas pamatu
tiek ņemts 2000. gadā izstrādātais “Preiļu rajona Aizkalnes, Preiļu, Saunas, Sutru, Pelēču,
Rušonas, Rudzātu pagastu un Preiļu pilsētas apvienošanās (sadarbības ) projekts”, kurā ir
izanalizēta esošā situācija, veikta SVID analīze, izvērtēti iespējamie novada apvienošanās
projektu varianti, kur tiek novērtēta novada ekonomiskā, sociālā efektivitāte, kā arī
iespējamā novada paplašināšanās administratīvi teritoriālās reformas gaita Latvijā.
1999. gada 22.janvārī Preiļu rajona padomes sēdē Preiļu, Rušonas, Rudzātu, Sutru,
Saunas, Silajāņu, Pelēču un Aizkalnes pagasti pieņēma lēmumu izstrādāt kopīgu attīstības
programmu. 2000. gada 20.janvārī Aizkalnes pagasta padome pieņēma lēmumu
apvienoties ar Preiļu pilsētu un Preiļu pagastu. 2000. gada 3. februārī Preiļu pagasts
pieņēma lēmumu apvienoties ar Preiļu pilsētu un Aizkalnes pagastu, 3. februārī Preiļu
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pilsētas dome pieņēma lēmumu apvienoties ar Preiļu pagastu un Aizkalnes pagastu,
izveidojot novadu ar administratīvo centru Preiļos.
2000. gada 16. martā tiek noslēgts līgums Nr.2000/37 starp LR Pašvaldību lietu
pārvaldi un Preiļu pilsētas domi par “Preiļu rajona Aizkalnes, Preiļu, Saunas, Sutru,
Pelēču, Rušonas, Rudzātu pagastu un Preiļu pilsētas apvienošanās (sadarbības ) projekta”
izstrādi. Preiļu novads apstiprināts 2000.gada 28.oktobrī ar LR MK noteikumiem Nr.374
- “Noteikumi par Preiļu rajona Preiļu novada izveidošanu”.
2002.g. 14.maijā Preiļu novada dome pieņēma lēmumu „Par Preiļu novada
teritorijas plāna izstrādāšanu”.
Izstrādājot “Preiļu rajona Aizkalnes, Preiļu, Saunas, Sutru, Pelēču, Rušonas,
Rudzātu pagastu un Preiļu pilsētas apvienošanās (sadarbības ) projektu”, tika veikta
sabiedriskā apspriešana katrā iesaistītajā pašvaldībā. Tika rīkoti semināri, lai izskaidrotu
administratīvi teritoriālās reformas nozīmi Latvijā, kur bija iespēja tikties ar speciālistiem
no Pašvaldību lietu pārvaldes. Projekta izstrādei tika izveidota darba grupa, kurā bija
iekļauti speciālisti no katras iesaistītās pašvaldības.
2002.g. 23.maijā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un 2002.gadā informatīvajā
izdevumā “Preiļu Novada Vēstis” tika paziņots, ka Preiļu novada dome uzsāk teritorijas
plāna izstrādi un izsludina sabiedrisko apspriešanu. Tika izveidota darba grupa un
apstiprināts darba uzdevums. 2003.gada 19.februārī Preiļu novada dome pieņēma
lēmumu izstrādāt teritorijas plānojuma galīgo redakciju.
Izstrādājot “Preiļu rajona Aizkalnes, Preiļu, Saunas, Sutru, Pelēču, Rušonas,
Rudzātu pagastu un Preiļu pilsētas apvienošanās (sadarbības) projektu”, veicot projekta
publisko apspriešanu un apkopojot veiktās aptaujas rezultātus, tika novērots lauku
pašvaldību iedzīvotāju satraukums par to, ka, apvienojoties pagastam ar pilsētu, tiks
pazaudēta viņu un pagasta identitāte, kā arī visi līdzekļi tiks novirzīti pilsētas budžetam,
iedzīvotāji izteica vēlmi vairāk vērības piegriezt ceļu infrastruktūras sakārtošanai,
kultūrvēsturisko objektu glābšanai, jaunu darba vietu radīšanai.
Pašlaik tiek pabeigts teritorijas plānojuma gala variants un sagatavoti kartogrāfiskie
materiāli. Preiļu novada teritorijas plānojums tiks pabeigts un iesniegts VARAM
2003.gada 1.novembrī.
Preiļu novadā tiek izstrādāta novada attīstības programma. Tajā tiek izvērtēta Preiļu
novada esošā situācija un noteikti novada attīstības virzieni līdz 2015. gadam. Projektā
dots priekšstats par stāvokli visās tajās dzīves jomās, kas var ietekmēt pašvaldību attīstību
un izvirzītas attīstības prioritātes.
Tā kā uz doto brīdi vēl ir izveidots tikai I etapa novads un administratīvi teritoriālā
reforma ir pieklususi, tad Preiļu novada attīstības programmas izstrādē galvenā uzmanība
tiek pievērsta teritorijas plānojuma izstrādei (kartogrāfiskais materiāls un aprakstošā daļa)
ar iespēju, novadam paplašinoties, plānojumu papildināt. Nākotnē paredzēts izstrādāt
reālu Preiļu novada attīstības programmu, izvirzot konkrētus novada attīstības mērķus, lai
novads spētu nodrošināt sekojošu uzdevumu izpildi:
 jaunu darba vietu radīšanu Preiļu novadā,
 visas vietējās produkcijas noieta tirgus paplašināšana,
 pieejamības nodrošināšana visa veida pakalpojumiem,
 investīciju piesaistīšana novada attīstībai,
 sabiedrības informēšana par novadā un Latvijā notiekošiem procesiem.

8

Preiļu rajona Aizkalnes, Preiļu, Saunas, Sutru, Pelēču, Rušonas, Rudzātu pagastu un
Preiļu pilsētas apvienošanās (sadarbības) projekta” izstrādei piešķirti 4956,85 Ls.
Reformas rezultātā Preiļu novads 2000.gadā saņēma mērķdotāciju 5% apmērā no
kopējā novada budžeta – 48 561 Ls. Preiļu novada teritorijas plāna izstrādei no VARAM
tika saņemta mērķdotācija 5000 Ls apmērā.
Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbību
2002. gada martā Preiļu novada dome sāka izdot informatīvo izdevumu „Preiļu
Novada Vēstis”. Izdevums ir bezmaksas, tiek iespiests latviešu un krievu valodā, iznāk
vienreiz mēnesī. Avīze tiek piegādāta katrai ģimenei Preiļu novada teritorijā. Tajā
regulāri tiek ievietota informācija par jaunumiem domes darbībā. Pēc katras domes sēdes
iedzīvotāji saņem domes lēmumu izklāstu. Ar informatīvā izdevuma palīdzību novada
iedzīvotājiem tiek sniegta informācija ne tikai par domes darbu, bet arī tiek uzturēta
saikne ar uzņēmējiem, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām. „Preiļu Novada
Vēstīs” pēc vajadzības tiek ievietotas anketas, lai iedzīvotāji varētu izteikt savu viedokli
par svarīgiem jautājumiem novada teritorijas attīstībā. 2003.gadā ir notikusi aptauja par
spēļu automātu uzstādīšanu Preiļos un par novada paplašināšanu sakarā ar reģionālo
reformu. Līdz ar to novada iedzīvotāji piedalās svarīgu lēmumu sagatavošanā un
pieņemšanā.
Lai cilvēkiem būtu iespēja izprast viena vai otra lēmuma pieņemšanas
nepieciešamību, domes speciālisti un atbildīgie darbinieki informatīvajā izdevumā
papildus izskaidro viņu kompetencē esošos jautājumus. Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja
rakstiski vai telefoniski griezties pašvaldībā ar jautājumiem, uz kuriem viņi var saņemt
atbildes ar avīzes starpniecību.
Pēc Preiļu novada 2002.gada budžeta apstiprināšanas pašvaldība organizēja
tikšanos ar novada iedzīvotājiem, lai uzklausītu viņu viedokli un risinātu dažādus novada
attīstības jautājumus.
Preiļu novada dome iedzīvotāju informēšanai izmanto ne tikai pašvaldības
informatīvo izdevumu, bet sadarbojas arī ar citiem preses izdevumiem – Preiļu rajona
avīzi „Novadnieks”, nedēļas izdevumu „Vietējā”, avīzi „Latgales Laiks”. Svarīgākā
informācija nonāk arī ziņu dienestos LETA, BNS, Latvijas Radio. Informācija par domes
darbu tiek ievietota arī pašvaldības mājas lapā, kuras adrese www.preili.lv.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs

J.Eglītis
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1. TABULA
PREIĻU NOVADA SPECIĀLĀ BUDŽETA IZPILDE 2001.- 2002.GADĀ UN PLĀNOTAIS 2003.GADĀ.

Nosaukums

2001.gads

2002.gads

2003.gads

Līdzekļu atlikums gada sākumā

132350

28784

24049

Tekošā gada ieņēmumi
t.sk.
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Privatizācijas fonds
Sociālās aprūpes iest.dzīv.pensijas
Ziedojumi ,dāvinājumi
Pārējie

279986

281110

170791

108075
7156
5160
21237
10552
127806

132693
17475
6505

73791
12000
10000

9916
114521

75000

375948
104061
1298
2936
743

281817
92956
21097
10320
7077
25305

Izdevumi pavisam
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Privatizācijas fonds
Aizdevuma %nomaksa
Aizdevumu atmaksa
Sociālās aprūpes iest.dzīv.pensijas
Ziedojumi ,dāvinājumi
Pārējie
Līdzekļu atlikums gada beigās

10812
114250

83151

28784

24049

0

PREIĻU NOVADA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2001.- 2002.GADĀ UN
PLĀNOTAIS 2003.GADĀ.

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

2001.gads

19127
10241
5543
76778

21237
12594
233079

2. TABULA

Nosaukums

194840

2002.gads

2003.gads

87276

42724

9695

2512893

2972880

2086737

708785

811953

944061
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iedzīvotāju ienākuma nodiklis
nekustamā īpašuma nodoklis
zeme
nekustamā īpašuma nodoklis ēkas
zemes nodoklis
azartspēļu nodoklis

II. Nenodokļu ieņēmumi ,t.sk.
nodevas un maksājumi
ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem
sodi un sankcijas
pārējie nenodokļu ieņēmumi
ieņēmumi no nekust.īpaš.

III.Saņemtie maksājumi , t.sk.
līdz.,kas saņ.savst.nor.veidā
dotācijas un mērķdotācijas

IV.Aizdevumi
V.Pārējā finansēšana

631849

729217

862510

40822
34060
183
1871

42790
36215
302
3429

39572
38779
200
3000

542815

419422

99868

46580

21294

25966

68131
1788
426316

53695
3551
337682
3200

67116
3500
3286

825639

1317772

861274

68482
757157

57349
1260423

59930
801344

435654

280955
142778

100000
81534

3. TABULA
Kredītu atmaksas 2003.gadā

Datums
24.08.1998.
22.06.2000.
16.11.2001.
08.07.2002.
20.07.2002.
15.11.2002.

Saistību veids
VIP
Valsts
ģimnāzijas
renovācija
Cesijas līguma
pārfinansēšana
1.pamatskolas
renovācija
Pāratjaunojuma
līgums
Kultūras nama
remonts

Atmaksājamā 2003.g.
summa
%
36400
12904

Reģion.
fonds
-7484

Aizņēmums
364000

uz
01.01.2003.
218400

120787

76788

8052

127305

82000

82000

150955

150955

10064

320000

264600

27000

15595

42595

100000

100000

10000

5733

15733

1183047

892743

173516

39775

Pavisam
41820

Piezīmes

reinvest.
no spec.
budžeta

5543

reinvest.

-7484

100148

