PREIĻU NOVADA DOMES 2003.GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS
Preiļu novada vispārīgs raksturojums
Preiļu novadā 2003.gadā ir 10,732 tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem 65,3%
ir darbaspējas vecumā (6 863 iedzīvotāji). Novadā bezdarba līmenis ir
13,44% (906 iedzīvotāji). No bezdarbnieku skaita 514 ir sievietes.
Salīdzinoši Preiļu rajonā vidējais bezdarba līmenis ir 13%, taču, ja
salīdzina ar situāciju valstī un Latgales reģionā, tad jāteic, ka situācija nav
iepriecinoša, jo Latvijā bezdarba līmenis ir 8% (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. 2004. 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:
SIA “Preiļu saimnieks”
• Pašvaldības iestādes ar juridiskas personas tiesībām:
Preiļu arodvidusskola
Preiļu valsts ģimnāzija
Preiļu 1.pamatskola
Preiļu 2.vidusskola
Preiļu Mūzikas un mākslas 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”.
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Atsevišķu funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības
iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas:
!"administratīvā komisija,
!"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”.
Kāds ir Preiļu novada sociāli ekonomiskais stāvoklis? Viens no rādītājiem ir
attīstības indekss, kuru Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
katru gadu rēķina, ņemot vērā demogrāfiskos un ekonomiskos rādītājus.
1. tabula
Pilsētu un novadu attīstības indekss
Attīstības indekss
Rangs
2002
1999
2002
1999
29
- 0,27
Daugavpils
- 0,51
35
30
-0,27
Madona
- 0,70
39
39
-0,60
Jēkabpils
-0,66
38
41
-0,66
Balvi
-0,72
41
44
-0,67
Rēzekne
-0,56
37
48
-0,87
Preiļu nov.
-1,27
56
55
-1,12
Krāslava
-0,78
44
58
-1,35
Ludza
-1,07
53
67
-2,09
Līvānu nov.
-2,69
76
76
-2,30
Viļāni
-2.28
75
Kā redzams 1. tabulā (pavisam valstī ir 77 pilsētas), Preiļu novada
attīstība salīdzinājumā ar citām Latgales pilsētām pēdējo trīs gadu laikā ir
uzlabojies. Diemžēl mēs tomēr vēl ievērojami atpaliekam no kaimiņiem –
Jēkabpils un Madonas.
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2. tabula
Nodokļu ieņēmumi Preiļu novadā
Nodokļu ieņēmumi (tūkst. Ls)

2001

2002

2003

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

631

729

972

41

43

44

34

36

48

Nekustamā īpašuma nodoklis
(zeme)
Nekustamā īpašuma nodoklis
(ēkas)

Kā redzams 2. tabulā, ir palielinājies iekasēto nodokļu apjoms, kas liecina
gan par Valsts ieņēmumu dienesta sekmīgu darbību, gan arī par
ekonomiskās situācijas uzlabošanos. 2003. gadu Preiļu novada dome
noslēdza bez lielām kreditoru saistībām (tekošie maksājumi), savukārt
lielākais parādnieks domei ir SIA “SAU Preiļi”, kura parādi sasniedz 22 000
Ls. Preiļu novada domes ilgtermiņa kredītsaistību kopējā summa ir aptuveni
puse no valsts likumdošanā atļautā apjoma. Tas nozīmē, ka, neskatoties uz
salīdzinoši lielajiem rekonstrukciju darbiem, domei ir iespējas ņemt kredītus,
lai līdzfinansētu ES projektus.
Uzņēmējdarbības jomā jāatzīmē divu lielu eksporta produkciju ražojošu
uzņēmumu a/s “Preiļu siers” un SIA “VS Teks” darbība. Ir jāatzīmē arī
kvalificēta darbaspēka trūkums, zems lauksaimnieciskās aktivitātes līmenis
Preiļu novadā un biznesa sektoru vienveidība.
Preiļu novadā ir augsts bezdarba līmenis (2003. gada beigās 13%)
salīdzinoši ar valsts vidējo rādītāju (8%). Vēl ir jāpiemin sekmīgā policijas
darbība Preiļu rajonā, jo atklāto noziegumu īpatsvars ir viens no augstākajiem
valstī.
Izglītības jomā kā pozitīvi faktori minami Preiļu novada domes pārziņā
esošo skolu centralizētās eksaminācijas un mācību olimpiāžu rezultāti, kā arī
daudzveidīgās mākslas un mūzikas interešu izglītības programmu iespējas.
Uztrauc tas, ka salīdzinoši liels skaits novada skolēnu mācās citu novadu
skolās. Šeit būtu rūpīgāk jāstrādā skolu psihologiem un sociālajiem
pedagogiem. Tāpat laicīgi jādomā par tiem skolēniem, kuri neiegūst
pamatizglītību, proti, viņiem ir jāpiedāvā profesionālās izglītības vai korekcijas
(to jau sekmīgi dara Preiļu 1. pamatskola) programmas. Ir jāturpina skolu
atjaunošana un modernizācija.
Sociālajā jomā kā pozitīvs faktors minama Sociālā dienesta izveide.
Pateicoties sponsoru, Nīderlandes sadarbības partneru, Sociālā dienesta
darbinieku aktivitātēm un domes finansiālo atbalstu, izdevās paveikt daudz
vairāk nekā sākotnēji plānots. Taču joprojām ir daudz darāmā Sociālā
dienesta infrastruktūras uzlabošanā: jāuzsāk darboties sociālajai virtuvei, kur
maznodrošinātie iedzīvotāji varētu paēst siltas pusdienas, Aizkalnes un Preiļu
pagasta centrā uz puslikmi strādās sociālā dienesta darbinieki, kuri palīdzēs
iedzīvotājiem izpildīt deklarācijas, kā arī apmeklēs mājās iedzīvotājus, kad tas
būs nepieciešams. Nīderlandes sadarbības partneri ir apsolījuši dāvinājumu –
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mikroautobusus, kas dotu iespēju sociālajiem darbiniekiem nodrošināt
iedzīvotājiem saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Cerams, ka sadarbībā ar
Preiļu slimnīcu izdosies izveidot sociālās gultas Preiļos, tādējādi iedzīvotājiem
šis pakalpojums būs pieejams Preiļos un nevajadzēs braukt uz Aglonu.
Sadarbībā ar Kultūras centru Pensionāru apvienībai un Invalīdu biedrībai uz
centra rīkotajiem maksas kultūras pasākumiem tiks piedāvātas bezmaksas
ielūgumi.
Kultūras jomā kā pozitīvi faktori minami Mūzikas un mākslas skolas
izveide, kā arī pūtēju orķestra darbības atjaunošana. Atzinīgi vērtējama arī
sadarbība ar Preiļu rajona muzeju un novada mākslinieciskās pašdarbība
kolektīvu darbība. Taču ir arī problēmas – zema pasākumu apmeklētība, kas
rada finansiālus zaudējumus, kultūras pasākumu kvalitāte Aizkalnē un Līčos.
Joprojām novadā nav tradicionāla valsts mērogā atpazīstama kultūras
pasākuma.
Komunālās saimniecības jomā ir jāatzīmē vienota uzņēmuma SIA “Preiļu
saimnieks” izveidošana. Uzņēmuma izveidošana ir attaisnojusies un,
neskatoties uz to, ka valstī ir auguši elektroenerģijas un gāzes tarifi,
komunālo pakalpojumu tarifi Preiļu novadā nav palielinājušies. Kaut arī
novads pēdējo gadu laikā ir kļuvis daudz sakoptāks, ir jāuzlabo novada vizuāli
estētiskais noformējums. Rekonstruējot siltumtrases, ir jāatrisina atsevišķu
namu apkures problēma. Ielu un autoceļu stāvokļa uzlabošanai ir paredzēts
izmantot ES fondu līdzekļus. Ļoti nopietna ir namu apsaimniekošanas
problēma - nami noveco, dzīvokļi ir daļēji privatizēti, apsaimniekošanas tarifi
nesedz nepieciešamos izdevumus. Ir nepieciešama kompleksa dzīvojamu
namu renovācijas programma.
Preiļu novada domes budžets 2003.gadam tika apstiprināts Preiļu
novada domes sēdē 2003.gada 11.martā ieņēmumos Ls 1427488 apmērā un
izdevumos Ls 1427183 apmērā ar kases apgrozāmo līdzekļu apjomu uz gada
beigām Ls 10000. Budžeta izpildes gaitā Preiļu novada domes budžeta plāns
tika palielināts ieņēmumos Ls 2299703 un izdevumos Ls 2299398 apmērā.
Preiļu novada domes 2003. gada budžeta izpildi ieņēmumus un
izdevumus raksturo sekojoši rādītāji – precizētais ieņēmumu plāns izpildīts
102,29% apmērā (2299703-2352414) un izdevumu plāns izpildīts 98,35%
apmērā (2299398-2261432) veidojot budžeta līdzekļu atlikumu uz gada
beigām Ls 100677 apmērā.
IEŅĒMUMI
2003. gadā budžetā ieņēmumos saņemti Ls 2352414 (t.sk.aizdevumi Ls
166000 un finansēsana Ls 76789), kur nodokļu ieņēmumi ir Ls 1068034, jeb
45,40% no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi ir Ls 104089, jeb
4,42% no kopējiem ieņēmumiem un saņemtie maksājumi ir Ls 937502, jeb
39,85% no kopējiem ieņēmumiem.
Vislielākais īpatsvars ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim –
41,34% no kopējā ieņēmumu apjoma, kur iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns
izpildīts 103,26% apjomā (936574-972492).
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Nav izpildīts nekustāmā īpašuma nodokļa plāns par Ls 2576, bet uz
gada beigām faktiski ir nenomaksātais nekustāmā īpašuma nodoklis Ls
8911,87.
2003. gadā ir iesniegts prasības par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda
un zemes nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu no 47 parādniekiem.
Ieņēmumu no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas īpatsvars
nenodokļu ieņēmumos ir 17,09%. 2003. gadā par īpašuma iznomāšanas
parāda piedziņu izskatīšanai iesniegtas 4 prasības par kopējo parādu summu
Ls 9911,42
2003. gadā Preiļu novada domes budžetā saņemti Ls 3990 kā naudas
sodiem un sankcijām.
Nenodokļu ieņēmumos nav izpildīts plānotais valsts nodevu un
pašvaldību nodevu ieņēmumu plāns, jo samazinājies juridisko pakalpojumu
apjoms.
Saņemtajos maksājumos un norēķinos saņemti Ls 937502, vislielākais
īpatsvars šajos maksājumos ir mērķdotācijām no budžeta – 92,38%, kuru
lielāko daļu sastāda mērķdotācijas pedagogu algām –
Ls 671646,
mērķdotācijas investīcijām - Ls 150000.
2003. gadā Preiļu novada domes ieņēmumos saņemti Ls 71385
norēķinos ar pašvaldību budžetiem, t.sk. Ls 58925 par izglītības iestāžu
sniegtajie maksas pakalpojumiem.
Saņemtajos maksājumos no citiem budžetiem saņemti Ls 47971.
Preiļu novada dome saņemusi, saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un
garantiju kontroles pārraudzības padomes lemumiem, 4 kredītus no Valsts
kases par kopējo summu Ls 160000, t.sk. Ls 140000 siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijai un 1 kredītu no Latvijas Vides aizsardzības fonda Ls 6000
Preiļu novada Aizkalnes pagasta centra ūdensapgādes un kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcijai.
IZDEVUMI
Preiļu novada domes budžeta izdevumi 2003.gadā ir Ls 2261432
Izdevumu struktūrā Ls 191674 tiek tērēti izpildvaras un likumdošanas
varas institūcijas finansēšanai, jeb 8,48% no kopējiem izdevumiem.
Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un
pasākumu finansēšanai – 53,00% no kopējiem budžeta izdevumiem.
2003. gadā skolas caur rajona padomi saņēma mērķdotāciju no valsts
budžeta pedagogu darba algām un valsts obligāto sociālo iemaksu segšanai
Ls 612913.
Preiļu 2.vidusskola saņēma kredītu no Valsts kases Ls 20000 apmērā,
kas tika izlietota vieglatlētikas manēžas ierīkošanai.
Preiļu novada dome 2003.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi
3,76% no kopejiem izdevumiem No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek
finansēta bāriņtiesa un sociālais dienests. Vislielākais īpatsvars no sociālās
nodrošināšanas līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem
iedzīvotājiem – 59,90%, tomēr palīdzības apjoms ir nepietiekošs, jo
ekonomiskā situācija novadā ir samērā smaga – trūkst darba vietu, pastāv
zināmas problēmas lauksaimniecības produkcijas realizēšanā un samaksas
saņemšanā.
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Dzīvokļu komunālās saimniecības izdevumu īpatsvars Preiļu novada
budžetā ir 16,99%. No kopējiem izdevumiem Ls 292508 ir izdevumi siltumtīklu
rekonstrukcijai, kur Ls 150000 ir mērķdotācija no valsts budžeta investīcijām
un no Valsts kases saņemtais aizdevums Ls 140000. Līdzekļi investīcijām
apgūti pilnā apjomā.
Brīvajam laikam , kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti 11,27% no
kopējiem budžeta izdevumiem .
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti izlietoti Ls 6511,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 9932.
No ieņēmumiem 2003. gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem,
nodrošināta saņemto kredītu atmaksa par kopējo summu Ls 75900. Līgumu
saistības tiek pildītas savlaicīgi un pilnā apmērā.
Turpinās Preiļu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija ,kur kopējais
apjoms ir Ls 1454000. Projekta realizācija uz 01.01.2002.ir 66,4 %.
Veikto pasākumu un darbību apraksts, kas ir izdarīti 2002. un 2003.gadā
teritorijas plāna īstenošanā un 2004.gadā plānoto pasākumu apraksts
Ar 2002.gada 26.marta VARAM Teritorijas attīstības plānošanas valsts
mērķdotāciju piešķiršanas komisijas sēdes (protokols Nr.40, p.2) lēmumu
Nr.4, Preiļu novada domei tika piešķirta 5 000 Ls mērķdotācija teritorijas
plānojuma izstrādei.
2002.g. 14.maijā Preiļu novada dome pieņēma lēmumu par “Preiļu novada
teritorijas plāna izstrādāšanu”. 2003.gada 21.oktobra Preiļu novada domes
sēdē (protokola Nr.25. p.1.) tika apstiprināts “Preiļu novada teritorijas
plānojums 2002. – 2014.gadam” un “Preiļu novada attīstības programma līdz
2015.gadam”. Kā arī tika apstiprināti “Preiļu novada apbūves noteikumi 2003.
– 2015.g.” kā Preiļu novada saistošie noteikumi Nr.3.
Ar 2003.gada 10.decembra RAPLM Valsts mērķdotāciju teritorijas
plānojumu izstrādei piešķiršanas komisijas sēdes (protokols Nr.10, p.1.)
lēmumu Nr.10, Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādāšana uzskatāma
par pabeigtu.
2002.g. 23.maijā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un 2002.g. laikrakstā
“Preiļu novada vēstis” tika paziņots, ka Preiļu novada dome uzsāk teritorijas
plāna izstrādi un izsludina sabiedrisko apspriešanu.
Teritorijas plānojuma izstrādāšanai tika izveidota speciāla darba grupa no
dažādu nozaru speciālistiem. Tika veikta sabiedriskā apspriešana un saņemti
atzinumi no dažādām valsts institūcijām. 2003.gada 19.februāra domes sēdē
(protokola Nr.4 p.2.1.) tika pieņemts lēmums labot teritorijas plānojuma
1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas
rezultātiem un sagatavot plānojuma galīgo redakciju. Paralēli tika izstrādāta
arī “Preiļu novada attīstības programma līdz 2015. gadam”.
Sabiedriskās apspriešanas rezultātā tika saņemti vairāki priekšlikumi, kas
būtu jāņem vērā turpmākajā teritorijas plāna izstrādē:
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!"Papildināt informāciju par Preiļu novada iedzīvotāju migrācijas
negatīvo saldo;
!"Atrisināt jautājumu par dzīvnieku kapsētām;
!"Izdalīt rekreatīvās zonas Preiļu novadā;
!"Iekļaut Preiļu pilsētas teritorijā bijušās “Agroķīmijas” teritoriju;
!"Labiekārtot Preiļu pilsētas dīķus, paplašināt ūdens laukumu pie
staļļa, ierīkot peldvietu tās vēsturiskajā vietā, kā arī Dovales un
Limankas ezeru krastos.
!"Atjaunot Preiļupes caurteci (kur aizbērta ciet);
!"Atrisināt jautājumu par dārziņiem pie Preiļu pilsētas parka;
!"Atrisināt jautājumu par autostāvvietām;
!"Papildināt Preiļu pilsētas apbūves noteikumus.
2003.gadā Preiļu novadā tika izstrādāta novada attīstības programma.
Tajā tiek izvērtēta Preiļu novada esošā situācija un noteikti novada attīstības
virzieni līdz 2015. gadam. Programmā dots priekšstats par stāvokli visās
tajās dzīves jomās, kas var ietekmēt pašvaldību attīstību un izvirzītas
attīstības prioritātes.
Novada attīstības stratēģijas vispārīgais mērķis ir sekmēt novada un tā
iedzīvotāju labklājību, nodrošināt priekšnosacījumus ilgtspējīgai un
līdzsvarotai novada attīstībai, nodrošinot tā konkurētspēju un integrāciju
Eiropā, sekmēt tautsaimniecisko attīstību, nodrošinot veselīgu, labvēlīgu un
drošu vidi tautsaimniecības darbībai un visiem novada iedzīvotājiem. Izvirzīto
mērķu sasniegšanai, identificēti četri galvenie novada attīstības virzieni:
• izglītība un izglītošana, informācijas tehnoloģiju attīstība un
informācijas apmaiņas efektivitāte;
• uzņēmējdarbības atbalstīšana un veicināšana, tradicionālu un jaunu
ražošanas virzienu attīstība;
• vietējo dabas resursu ilgtspējīga, videi draudzīga izmantošana;
• sociālās aprūpes sistēmas izveide.
Preiļu novada attīstības programma ir izstrādāta, ņemot vērā LRAA
izstrādātā Latgales attīstības plāna – pilotprojekta izvirzītās prioritātes
Latgales reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšanai (ES Phare līgums: LE
9702.01.05./0001) un Latvijas Attīstības plāna pamatnostādnēm (Vienotā
programmdokumenta 2004.-2006. projekts)
Lai uzlabotos Preiļu novada ekonomiskais stāvoklis, nepieciešams veikt
vairākus pasākumus: paaugstināt novada iedzīvotāju pašcieņas un izglītības
līmeni, attīstīt infrastruktūru, veicināt uzņēmējdarbību, pilnveidot sociālās
aprūpes sistēmu. Preiļu novads var attīstīties kā tūrisma centrs ar ilgtspējīgu
dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu, racionālu dabas resursu
izmantošanu, saglabājot to nemainīgu kvalitāti nākamajām paaudzēm.
Šajā programmā tiek izvirzīti uzdevumi to funkciju veikšanai, kuras ir
Preiļu novada domes tiešā pārziņā. Veselības aprūpes sistēma tiek finansēta
no valsts budžeta un Veselības aprūpes ministrija izstrādā valsts mēroga
programmas optimizēta un finansiāli pieejama veselības aprūpes modeļa
izveidei. Perspektīvās veselības aprūpes reformas ir visai neskaidras.
Iespējams, valstī tiks realizēts “Māsterplāns”, kas paredz slimnīcu
pārprofilēšanu. Saskaņā ar šo plānu šobrīd lielākā Preiļu veselības aprūpes
iestāde PBU “Preiļu slimnīca”, kas atrodas Preiļu rajona pakļautībā, tiks
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pārveidota par lokālo slimnīcu, kas nozīmē finansējuma un daudzu darba
vietu samazināšanos. Preiļu novada domei nav iespēju ietekmēt šo procesu.
Preiļu rajona Aizkalnes, Preiļu, Saunas, Sutru, Pelēču, Rušonas, Rudzātu
pagastu un Preiļu pilsētas apvienošanās (sadarbības) projekta” izstrādei
piešķirti 4 956.85 Ls.
Apvienošanās gadījumā Preiļu novads 2000.g. saņēma mērķdotācijas 5%
apmērā no kopējā novada budžeta – 48 561 Ls.
Preiļu novada teritorijas plāna izstrādei no VARAM tika saņemta
mērķdotācija 5 000 Ls apmērā.
Pašvaldības līdzdalība visos sadarbības projektos, iestādēs un
uzņēmumos
Realizētie projekti no 2000.g. – 2004.g.
Projekta nosaukums

Kur iesniegts
Pašvaldibu lietu

Preiļu novada
izveidošanas izpētes
projekts

Preiļu parka vārtu
renovācija I etaps
Preiļu 1.pamatskolas
projekts
Preiļu novada virtuālais
muzejs
Kultūras nama
atjaunošana
Preiļu muižas staļļa
konservācija
Preiļu novada tūrisma
informācijas zīmju
izgatavošana un
uzstādīšana

pārvalde

Pašu līdzekļi

4956,85 par
izpētes projektu,
pēc apvienošanās
mērķdotācija 5%
apmērā no
pašvaldības
budžeta - 48 661

KKF, VKPAI

600

Pasaules bankas
kredīts

150 955

KKF

100

VIP, Kultūras
ministrija

400 000

VKPAI

600

35 000

Reģionālais fonds

KKF
Preiļu muižas kapelas
fasādes remonts

Pieprasītais
finansējums LVL

900

700

Esam
līdzfinansētāji
Preiļu katoļu
draudzes
iesniegtajama
projektam

328
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Atkritumu šķirošanas
projekts, Preiļu novada
dome kā partneris
Preiļu parka tiltu
renovācija
Preiļu parka staļļa
iekonservēšana

Vides
aizsardzības fonds

775

VKPAI

600

VKPAI

500

Līdzekļi novirzīti
Preiļu parka vārtu
restaurācijai

700

490

800

2500

Preiļu parka vārtu
KKF
renovācija II etaps
Preiļu pils
pirmsrestaurācijas
KKF
izpētes analīze
Preiļu CSS
VIP
rekonstrukcijas 5.kārta
Preiļu novada teritorijas
VARAM
plānojuma izstrāde
Pilotprojekts Preiļu
Bibliotēku
rajona bibliotēku IT
konsorcijs
nodrošinājumam
Preiļu CSS
VIP
rekonstrukcijas 6. kārta
Aizkalnes mazpulka
Vides
projekts "Taka aizsardzības fonds
aizsargājamie dižkoki
Aizkalnes pagastā"
Preiļu novada Aizkalnes
pagasta centra
ūdenspagādes un
Vides
kanalizācijas notekūdeņu aizsardzības fonds
attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija
Preiļu novada
infrastruktūras
Reģionālais fonds
sakārtošana - Raiņa
bulvāra rekonstrukcija

100 000
5 000

1 750

10 000
150 000

70 000

2000

900,61

7 000

6 000 aizdevums
000

10 000

2

10 311.19

Iesniegtie projekti un tie, kuru realizācija turpinās
Preiļu 1.pamatskolas
izglītības kvalitātes
paaugstināšana 2.kārta
Preiļu CSS
rekonstrukcijas 7.kārta
2. vidusskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana

VIP 2005

143 552

35 000

VIP 2004

175 000

125 000
100 000 - kredīts

VIP 2005

40 000

9 000
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Preiļu novada Preiļu
pagasta centra un
Aizkalnes pagasta centra
autoceļu un ielu
rekonstrukcija
Līču pagasta centra
ūdenssaimniecības
sistēmas sakārtošana
Preiļu Valsts ģimnāzijas
būvdarbu pabeigšana

Preiļu rajona galvenās
bibliotēkas modernizācija

“Preiļu pils un parks
pagātnē un šodien”
Preiļu novada Aizkalnes
pagasta centra
ūdenspagādes un
kanalizācijas notekūdeņu
…
Preiļu pils un parka
rekonstrukcija - uz
kultūras un dabas
mantojuma balstītu
tūrisma infrastruktūras un
produktu attīstības
veicināšana.

ES programma
SAPARD

180 549.27

20 061.03

10 640
13 300

2 660

VIP 2005

188 000

47 000

VIP 2005

320 000

80 000

KKF

2 841

750

ES ERAF

20 138

5 617 pašvaldības
5 616 - valsts

LVAF
LVIF

Phare

37 810

Sadarbības ar ārzemju pašvaldībām un citām institūcijām
Preiļu novada pašvaldība sadarbojas ar Tytsjerksteradiel pašvaldību
Nīderlandē, laba sadarbība izveidojusies sociālās palīdzības jomā.
Pašvaldība sadarbojas ar Glubokoje pašvaldību Baltkrievijā.
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
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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. Novadā ir
notikusi aptauja par spēļu automātu uzstādīšanu Preiļos, par novada
paplašināšanu sakarā ar reģionālo reformu un par dzīvojamā fonda
apsaimniekošanu. 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 2003.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 un Latgales TV. Informācija par domes darbu tiek
ievietota arī pašvaldības mājas lapā, kuras adrese www.preili.lv.

Novada domes priekšsēdētājs

J.Eglītis

