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1. PREIĻU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
Preiļu novads turpina mērķtiecīgi attīstīties, ko apliecina ne tikai novada izaugsmes
augstie rādītāji (2011. gadā 64. vieta starp 110 novadiem pēc teritorijas attīstības indeksa), bet
arī mūsu uzľēmēju un iedzīvotāju sasniegumi.
Veiksmīgi turpina ražot un eksportēt savus izstrādājumus un pakalpojumus novada
uzľēmumi – AS „Preiļu siers”, SIA „Firma Jata”, SIA „VS Teks”, SIA „Zolva”, SIA
„Manana”, SIA „SAU” u.c. Kvalitatīvus pakalpojumus nodrošina novadā esošās valsts un
pašvaldības iestādes. Izglītības iestādes turpina sagatavot jauniešus, lai tie, dodoties uz
augstskolu, ar savām zināšanām un iemaľām būtu starp labākajiem valstī un līdz ar to arī
vēlāk sekmīgi iekļautos darba tirgū. Novadā notiekošie kultūras un sporta pasākumi piesaista
ne tikai vietējo iedzīvotāju interesi, bet pulcē arī ciemiľus no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Novadā esošie tūrisma objekti turpina iemantot aizvien jaunu un ģeogrāfiski plašāku
apmeklētāju loku. Īpaši jāatzīmē „Miniatūrā karaļvalsts un leļļu galerija”, Vīngliemežu
audzētava „Ošu mājas”, mājas vīna ražotne z/s „Kalni”, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzejs, Polikarpa Čerľavska darbnīca – muzejs, mazākais Latvijas dievnams un viesu māja
„Pie Pliča” un vairāki citi. Veiksmīgi darbojas un domā par nākotni arī novada lauksaimnieki.
Vairāki jaunieši atgriezušies laukos un izveidojuši savas zemnieku saimniecības.
Katrs novada iedzīvotājs, kas ne tikai apzinīgi strādā, bet arī savā ikdienā gādā par savas
dzīves telpas harmoniju, ir liela vērtība ne tikai Preiļu novadam, bet visai mūsu Latvijai. Mēs
lepojamies ar ikvienu, kas domā un dara. Veiksmīgi tiek realizēti daudzi ES fondu projekti.
Mēs esam gandarīti, ka cilvēki, kuri mūsu pusē iepriekš nav bijuši vai bijuši ļoti sen,
vienmēr ir pozitīvi pārsteigti un sajūsmināti par mūsu vidi, sakoptību un mūsu cilvēkiem.
Aldis Adamovičs,
Preiļu novada domes priekšsēdētājs
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2. ZIĽAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs un datums
Finanšu gads
Domes skaitliskais sastāvs
Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Domes izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Zvērinātā revidente

2.1.

Preiļu novada dome
Preiļi, Raiľa bulv. 19, LV- 5301
LV 90000065720, reģistrācijas
datums 22.03.1996.
01.01.2010 – 31.12.2010.
15 deputāti
Aldis Adamovičs
Jānis Anspoks
Vladimirs Ivanovs
Skaidra Mukāne
Marija PORIETE,
sertifikāts nr. 6., SIA “AKTĪVS M AUDITS”.
Komercdarbības licence nr.40

Teritorija

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

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

Platība
5,2 km2
73,3 km2
79,3 km2
84,2 km2
122,4 km2

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 aizľem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 57%,
meža zeme – 27%.
1. att.

Teritorijas sadalījums novadā
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2.2.

Iedzīvotāji

2011. gada 1. janvārī Preiļu novadā ir 11 662 iedzīvotāju, no kuriem 7833 ir darbaspējas
vecuma (67,2 %), 1444 - līdz darbspējas vecumam (12,4 %) un 2385 pēc darbspējas vecuma
(20,4 %).
Iedzīvotāju skaits kopš 1995.gada turpina samazināties. Tas ir saistīt gan ar dabīgo
kustību (dzimstības un mirstības attiecība), gan daļēji ar iedzīvotāju migrāciju. Atverot darba
tirgu vecajās Eiropas Savienības dalībvalstīs jaunajām ES dalībvalstīm, iedzīvotāji dodas
lielākas peļľas meklējumos un neliela daļa iedzīvotāju apmetas uz dzīvi Īrijā, Anglijā, kur ir
labākas darba iespējas mazāk kvalificētam roku darbam.
2011. gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 96 dzimšanas, 44 laulība un
174 miršanas gadījumi.
2. att.
Iedzīvotāju skaita izmaiľas novadā

Iedzīvotāju skaits procentuāli Preiļu novadā pa teritoriālajām vienībām:
2. tabula
Teritoriālā vienība

% no visiem novada
iedzīvotājiem
69,1
9,9
5,8
5,9
9,3

Preiļu pilsēta
Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts

3. tabula
Bērnu vecuma struktūra Preiļu novadā uz 01.01.2012.
0-6 gadu vecumā

7-18 gadu vecumā

Kopā

587

1187

1774

Sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu, procentuāli tas ir raksturojams: 46,1 % vīriešu
(5370) un 53,9 % sieviešu (6292) uz 01.01.2012. (sk. attēlā).
3. att.
5

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2011. gadu

Dzimumu proporcija

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apkopotās un publicētās informācijas 2012.
gada janvārī Preiļu novadā reģistrēti 1126 bezdarbnieki, kas sastāda 14,3 %.
Preiļu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs, pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem, ir salīdzinoši viendabīgs un raksturīgs šāda lieluma pašvaldībām. Uz 2012.
gada 1. janvārī tas ir šāds:
4. att.
Nacionālais sastāvs

Preiļu novadā uz 01.01.2012., pēc PMLP datiem, ir: 10 970 pilsoľi, 416 nepilsoľi un 64
pārējie.
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3.

PREIĻU NOVADA DOME

3.1. Domes sastāvs
Preiļu novada pašvaldība darbojas saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām”. Preiļu novada
pašvaldības un Preiļu novada domes darbību nosaka ar Preiļu novada domes 01.07.2009.
sēdes lēmumu Nr.5 apstiprinātie Preiļu novada saistošie noteikumi “PREIĻU NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
Domes deputāti - 15 (ievēlēti 2009.gada jūnijā)
Preiļu novada domes priekšsēdētājs- Aldis Adamovičs (TP).
2009.gada 1.jūlijā darbu sāk jaunievēlētā Preiļu novada dome 15 deputātu sastāvā:
Aldis Adamovičs – Domes priekšsēdētājs, Tautas partija;
Jānis Anspoks – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Jaunais laiks;
Juris Erts – Tautas partija;
Juris Kovaļevskis – Tautas partija;
Valentīna Liniľa – Tautas partija;
Alberts Vucāns – Tautas partija;
Oļegs Hļebľikovs – Saskaľas centrs;
Jānis Bogdanovs – Saskaľas centrs; (Viktors Ozoliľš nolika deputāta pilnvaras 2011. gada 6.
septembrī).
Jevģenijs Stepanovs – Saskaľas centrs;
Ligita Pauniľa - Visu Latvijai;
Nikolajs Bogdanovs - Jaunais laiks;
Lauris Pastars - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija;
Andrejs Zagorskis - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija;
Maruta Plivda - LPP/LC, apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK;
Vitālijs Plivda - Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība.
Preiļu novada pašvaldība 2011.gadā nodrošināja 630 darba vietu (t.sk. uz laiku
nodarbinātie).
Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plakts. 15. 00,
nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2011.gadā notikušas 18 domes sēdes,
tai skaitā: 6 ārkārtas, 12 kārtējās sēdes. Domes sēdēs izskatīti 768 jautājumi, kas saistīti ar
infrastruktūras, novada domes, tās iestāžu, SIA „Preiļu saimnieks” attīstību.
Domes darbs notiek patstāvīgo komiteju un komisiju sēdēs. Komitejas un komisijas
sēdes notiek reizi mēnesī. 2011.gadā notikušas 10 Finanšu komitejas sēdes, 10 –
Infrastruktūras un novada attīstības un 16 - Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas.

3.2. Komitejas un komisijas
Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 pastāvīgās komitejas:
Finanšu komiteja
Aldis Adamovičs - priekšsēdētājs
Jānis Bogdanovs
Valentīna Liniľa
Ligita Pauniľa
Andrejs Zagorskis
7
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Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Oļegs Hļebľikovs - priekšsēdētājs
Alberts Vucāns
Nikolajs Bogdanovs
Vitālijs Plivda
Lauris Pastars.
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja
Juris Kovaļevskis- priekšsēdētājs
Maruta Plivda
Jevģenijs Stepanovs
Jānis Anspoks
Juris Erts.
Izveidotas 7 pastāvīgās komisijas:
Zemes komisija
Vita Patmalniece - priekšsēdētājs
Arvils Pundurs
Jānis Anspoks
Maruta Plivda
Silvija Bindare
Administratīvā komisija
Vladimirs Ivanovs - priekšsēdētājs
Svetlana Kurmeļova
Aija Lesčanova
Dzintra Šmukste
Jāzeps Bogotais
Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
Vita Patmalniece - priekšsēdētājs
Anna Bulmeistere
Vitālijs Plivda
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Svetlana Kurmeļova - priekšsēdētājs
Inta Klindžāne
Ārija Garkalne
Iepirkumu komisija
Vladimirs Ivanovs - priekšsēdētājs
Inga Vilcāne
Bonifācijs Kļavinskis
Jānis Skutels
Irēna Kokoriša
Administratīvo aktu strīdu komisija
Aldis Adamovičs- priekšsēdētājs
Lauris Pastars
Jānis Anspoks
8
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Vēlēšanu komisija
Natālija Pīzele- priekšsēdētājs
Silvija Potapova
Anna Bulmeistere
Anita Rumpe
Aivars Podskočijs
Aleksandrs Utināns
Normunds Skutelis
3.3. Pašvaldības pārvalde
 Administratīvā daļa
 Grāmatvedības daļa
 Juridiskā daļa
 Attīstības daļa
 Tehniskā daļa
 Nekustamo īpašumu daļa
 IT centrs
Domes izpildinstitūcijā strādā 54 darbinieki.
Novada domes izpildinstitūcijas galvenie darba uzdevumi ir novada domes darbam
nepieciešamās dokumentācijas, lēmumprojektu, līgumu, projektu pieteikumu, konsultāciju un
pasākumu nodrošināšana atbilstoši tās nolikumam, novada attīstības plānam, likumdošanas
izmaiľām, novada domes noteikto funkciju nodrošināšana.
Domes struktūrvienības:
 Preiļu pagasta pārvalde
 Aizkalnes pagasta pārvalde
 Pelēču pagasta pārvalde
 Saunas pagasta pārvalde
Domes struktūrvienībās strādā 17 darbinieki.
Pašvaldības iestādes:
 Preiļu Valsts ģimnāzija,
 Preiļu 1.pamatskola,
 Preiļu 2.vidusskola,
 Preiļu neklātienes un vakara maiľu vidusskola,
 Pelēču pamatskola,
 Salas pamatskola,
 Priekuļu pamatskola,
 Preiļu Mūzikas un mākslas skola,
 Preiļu novada kultūras centrs,
 Preiļu novada bāriľtiesa,
 Preiļu novada būvvalde,
 Preiļu novada dzimtsarakstu nodala,
 Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciľa” ar filiāli „Auseklītis”,
 Preiļu novada Pašvaldības policija,
9
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Preiļu novada izglītības pārvalde,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Preiļu sporta skola,
Preiļu BJC,
Preiļu galvenā bibliotēk,
Sociālais dienests.

Preiļu novadā pašvaldības funkcijas realizē :
 Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Preiļu saimnieks”;
 SIA „Preiļu slimnīca”;
 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”.
Preiļu novada domes kapitāla vērtība uzľēmumos uz 2011. gada 01. janvāri
4. tabula

Uzľēmuma nosaukums

Reģ.Nr.

Ieguldījuma
vērtība Ls

Kapitāla
īpatsvars %

SIA „Preiļu saimnieks”
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”
SIA „Preiļu slimnīca”

LV47703001720
LV41503029988

2765440
16335

100
4,91

LV40003244761

185405

44.56

3.4. Dzīvesvietas deklarēšana
Saľemti 306 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
Saľemti 983 iesniegumi izziľu saľemšanai.
Saľemti 39 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanai, t.sk.: 35 gadījumos - ziľas
anulētas; 2 gadījumos - deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziľu anulēšanai; 2 gadījumos – lieta
izbeigta faktu trūkuma dēļ vai anulēšana atteikta;
56 personām anulētas ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
3.5. Bāriľtiesa
2011.gadā Preiļu novada bāriľtiesa veikusi 237 pārbaudes par nepilngadīgo bērnu un
rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļiem un pieľēmusi 102 lēmumus:
Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta
bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriľtiesa pārskata
gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju

6

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu
atľemtas bērna aprūpes tiesības

19

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu
atjaunotas bērna aprūpes tiesības

4

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atľemtas bērna aprūpes tiesības

21
10
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Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības

5

Personu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu
par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atľemšanu

4

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atľemtas aizgādības tiesības

2

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atľemtas aizgādības tiesības

2

Bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē,
no kuriem:
audžuģimenē
aizbildľa ģimenē
bērnu aprūpes iestādē

56
10
43
3

Adoptējamo bērnu skaits, kuri 2011. gada 31. decembrī atradās
ārpusģimenes aprūpē

6

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi lēmumu
par ārpusģimenes ( audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi

17

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildľa ģimenē izbeigšanās
Bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas
Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības
tiesību atjaunošanas vecākiem
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa
pieľēmusi lēmumu atļaut šķērsot valsts robežu

13
6

Personu skaits, kuras ar bāriľtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam

11

Bērnu skaits, kuriem ar bāriľtiesas lēmumu iecelts aizbildnis

11

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī

37

Bāriľtiesas pieľemto lēmumu skaits par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo
personu mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību

10

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriľtiesa devusi
atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības
izmantošanas kārtību

2

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par ikdienas aizgādības
noteikšanu

1

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par valsts
sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju
slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu
personai, kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam,
ja viľš sasniedzis 15 gadu vecumu

11

Veiktas notariālās darbības

2
-

363
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3.6. Iepirkumu komisijas veikti iepirkumi un noslēgtie līgumi
5.tabula
IUB
ident.
Nr.
PND
2010/18M
PND
2010/20M
PND
2010/21M
PND
2010/22M
PND
2010/23M

PND
2011/1M

PND
2011/2M

Iepirkuma priekšmets
Piena un piena produktu piegāde
Preiļu pirmsskolas izglītības
iestādei « Pasaciľa »
Gaļas produktu piegāde Preiļu
pirmsskolas izglītības iestādei
« Pasaciľa »
Pārtikas produktu iepirkums
Preiļu novada domes PPII
« Pasaciľa »
Preiļu novada teritorijā esošo ielu
apgaismojuma tīklu uzturēšana un
remonts 2011.gadā
Preiļu novada pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2011.gada ziemas periodā

Preiļu biznesa inkubatora
aprīkojuma iegāde efektīvai
atbalsta pakalpojumu
nodrošināšanai uzľēmējiem
uzľēmējdarbības attīstībai Preiļu
novadā
Malkas iegāde Preiļu novada
pagastu pārvalžu vajadzībām

Lēmuma
pieľemšanas
Ar ko līgums noslēgts
datums
13.01.2011.
AS „Preiļu siers”

Līguma cena
(ar PVN 22%)
/LVL
Ls 24 329,24
(līdz 31.12.2012.)

SIA „FOREVERS”

Ls 13939,72

SIA „Zolva”

Ls 16783,08
(uz 2 gadiem)

SIA „ELEKTROSERVISS
PREIĻI”

Ls 14 242,33
(uz 2 gadiem)

1) AS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Jēkabpils c/r
2) Z/s „Ozoli.Gribinānos”
3) Z/s „Ēdelveiss”
4) Z/s „Druvas”

Ls 12 200,00

SIA „PRINT&SERVISS”

Ls 3961,50 (IT) +
Ls 407,97 (krēsli)
=
Kopā Ls 4 369,47
Ls 7896,00

28.01.2011.
19.01.2011.
10.01.2011.
11.01.2011.

28.01.2011.

09.03.2011.

1) Saunas pagasta z/s „Elkšľi
(malkas piegāde Saunas pag.);
2) SIA „KV Mežnieks”
(malkas piegāde Aizkalnes, Pelēču
nu Preiļu pag.)

Ls 3 050,00
Ls 3 025,00
Ls 6 075,60

Ls 16571,26
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PND
2011/3M

Preiļu novada pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2011.gadā

PND
2011/4AK

Būvdarbu izpilde projektam
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Prīkuļu ciemā

PND
2011/5M

Brauktuvju horizontālo
apzīmējumu krāsošana un
atjaunošana Preiļu pilsētā
Būvdarbu izpilde projektam
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Pelēču ciemā

PND
2011/6AK

1)SIA„Agrofirma„Turība” (grants
segums);
2)SIA„Preiļu Saimnieks”
(ceļa zīmes);
3) SIA „Krustpils”(asfalts)
Procedūra
Pārtraukta- piedāvājumi pārsniedz
paredzēto finansējumu

Ls 25 500,00

27.04.2011.

SIA „Latteps”

Ls 4154,72

26.05.2011.

Komisijas lēmums- izbeigt
procedūru
(nav iesniegti piedāvājumi)

_____

28.03.2011.

29.04.2011.

Ls 1 000,00
Ls 25 000,00
_____

PND
2011-3CA

„Bērnu rotaļu un spēļu laukuma
izveide Preiļu pilsētas „Celtnieku
ielas” mikrorajonā”

09.05.2011.

SIA „Ksil Baltic”

Ls 5777,36

PND
2011/ 7M

Preiļu novada informatīvo
stendu izgatavošana un
uzstādīšana

11.05.2011.

SIA „SIGNUM”
(līgumu slēgs pēc projekta atbalsta
LADā)

Ls 10052,60

PND
2011/8AK

Gājēju ietves izbūve no Brīvības
ielas, Preiļos līdz pagasta centra
administrācijas ēkai Līčos

04.07.2011.

SIA „Selva būve”

Kopā: Ls
196 854,99
1.kārta: 117695,00
2.kārta: 69159,99

PND
2011/8M
ELFLA
PND
2011/9M

Preiļu novada Pelēču pamatskolas
sporta zāles vienkāršotā
rekonstrukcija

27.05.2011.

SIA ”BŪTĪBA”

Ls 30094,19

01.06.2011.

„KSIL Baltic”

Ls 9510,79

Bērnu rotaļu un spēļu laukuma
izveide Preiļu pilsētā
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PND
2011/10AK
ERAF

Būvdarbu izpilde projektam
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Prīkuļu ciemā

PND
2011/11AK
ERAF

Būvdarbu izpilde projektam
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Pelēču ciemā
Preiļu Valsts ģimnāzijas vienstāvu
mācību korpusa ēkas jumta
seguma rekonstrukcija
Autoruzraudzības līgums
Būvdarbu izpildei projektam
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Prīkuļu ciemā
Autoruzraudzības līgums
Būvdarbu izpildei projektam
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Pelēču ciemā
Preiļu novada bērnu un jauniešu
sporta skolas galvenās ēkas jumta
remonts
Preiļu mūzikas un mākslas skolas
ēkas jumta un telpu remonts

PND
2011/12M
PND
2011/13M
ERAF
PND
2011/14M
ERAF
PND
2011/1-BJSS
PND
2011/15M
PND
2011/16M
PND
2011/17AK

Papilddarbi ERAF projekta
„Ūdensssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Pelēču ciemā” realizācijai
Preiļu novada pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2011/2012.gada ziemas
periodā, tranzīta ielu uzturēšana
2012.gadā

15.07.2011.

Personu apvienība „Krāslavas
būve”, t.sk. SIA „Leven”, SIA
„Krāslavas ūdens”, SIA „PREIĻU
SANTEHNIĶIS”

Ls 352 672,81

18.07.2011.

SIA „Daugavpils būvmehanizācija”

Ls 271 783,79

25.07.2011.

SIA „Preiļu celtnieks”

Ls 51 162,66

SIA „LL Premium Designs”
27.07.2011

Ls 5392,40

SIA „LL Premium Designs”
01.08.2011.

Ls 5265,52

29.08.2011.

SIA „Būtība”

Ls 10 933,99

07.09.2011.

SIA „Resurss Plus”

Ls 21039,24

SIA „Daugavpils būvmehanizācija”
05.10.2011.

16.11.2011.

Ls 71 985,03
1) AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 1) Ls 20 137,44
Jēkabpils c/r
(Preiļu ielas,
izľemot tanzīta)
Ls 12 862,56
(Preiļu tranzīta
14
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2) Z/s „Druvas”

3) Z/s „Ēdelveiss”

PND
2011/19M

Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu
novada Sociālā dienesta Krīzes
centra vajadzībām
Kancelejas preču piegāde Preiļu
novada domes vajadzībām

PND
2011/20AK

Degvielas piegāde Preiļu novada
domes autotransporta vajadzībām

PND
2011/18M

ielas)
2) Ls 6500,00
(Aizkalnes
pagasts)
Ls 7500,00
(Pelēču pagasts)
Ls 7500,00
(Saunas pagasts)
3) Ls 6500,00
(Preiļu pagasts)

SIA „ARKA PREIĻI”

Ls 9000,00

11.01.2012.

SIA „SALANG –P”

Ls 9697,28
Līgums uz 24 mēn.

02.02.2012.

SIA „Ruslatnafta”

LVL 159948,10

15.11.2011.
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3.7. Izmaiľas saistošajos noteikumos
2011.gadā veikti labojumi, apstiprināti sekojoši saistošie noteikumi:
 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”;
 „Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”;
 „Grozījumi Preiļu novada domes 2011.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2011/03 „Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”;
 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriľtiesas pakalpojumiem Preiļu novadā”.
Ar šiem noteikumiem ikviens novada iedzīvotājs var iepazīties Domes darba laikā
domes Apmeklētāju pieľemšanas un informācijas centrā vai bibliotēkā. Izdotie normatīvie
akti publicēti arī novada domes informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis” un mājas lapā
www.preili.lv.
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PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETS

4.

4.1. Preiļu novada pamatbudţeta izpilde 2003.-2011. gadā
6. tabula
Izdevumu
veidi

Gadi

Vispārējie
valdības
dienesti

Sabiedris
kā

Izglītība

kārtība

Atalgojumi

Valsts
sociālās
apdrošināša
na
obl.iemaksa
s

Komandēju
mi un
dienesta
braucieni

Pakalpojum
u apmaksa

Materiālu,e
nergoresurs
u un
inventāra
līdz Ls 50
iegāde

Veselības

Sociālā

Vides

aprūpe

nodrošin
āšana

aizsardzī
ba

Brīvais
laiks,

Lauksai
m-

Pārējā

Pārājie

komunālā

sports,

niecīb
a

ekonomis
kā

saimniecība

kultūra

izdevum
i
un
norēķini

Dzīvokļu,

darbība

PAVISAM

2004.g.

132782

1302

771040

25551

269

80044

600

493

1012081

2005.g.

146962

3040

864887

33564

2158

104145

177

603

1155536

2006.g.

178578

3530

1113806

40484

2625

124390

2481

442

1466691

2007.g.

259364

22475

1439570

62709

14358

2274

178193

2008g.

332667

49420

1801226

109240

2443

2640

2009g.

346887

48342

2262101

64729

2010g.

317749

46113

1631224

2011g.

307808

48264

2004.g.

31589

2005.g.
2006.g.
2007.g.

355

4357

1983300

215736

4621

2495459

15456

252427

1257

2995873

79517

36061

198556

12050

2321270

1809652

116935

88516

215288

14950

2601413

236

176515

5961

65

18438

34511

767

197519

7861

520

24016

41301

833

257959

9298

631

29100

57561

4862

333687

13970

3459

534

41030

1049

456152

2008.g.

85886

12338

429154

22534

588

625

50365

312

601802

2009.g.

86506

11849

550275

3564

59577

248

729611

2010.g.

75727

11030

390950

19176

8651

48861

2618

557013

2011.g.

73578

12137

429998

27926

21168

51312

3276

619395

4674

1064

16528

86

878

118

233800

354

130

265678

597

63

339868

2004.g.

1000

2536

109

946

2005.g.

1142

3599

219

1193

2006.g.

1326

2425

178

736

2007.g.

863

258

3012

119

2008.g.

1507

143

5649

148

2009.g.

1137

18549

40

15

438

2010.g.

1436

40

19712

127

104

1832

2011g.

1791

37

19603

150

302

661

2004.g.

37594

3967

70542

11108

66700

45564

20492

255967

2005.g.

30545

120

53363

3840

78255

67777

12756

246656

25468

368828

8

31

4591
6153
270

4935

1102

155

5548

645

120

8212
20179
23251

205

2006.g.

46529

181

65071

12694

120871

74664

2007.g.

177111

2769

270808

45833

10349

223574

102940

1166

834550

2008.g.

181969

18071

322642

36897

4296

358334

164565

2927

1093869

2009.g.

227214

8699

270931

13359

104737

103283

1236

729981

2010.g.

185136

8552

356544

33778

198152

110894

4146

897202

2011g.

191005

8057

422552

38855

190845

113316

3877

968507

2004.g.

23757

249

151299

11236

23312

30566

2005.g.

21351

9

167591

6847

24340

27426

2006.g.

30360

76

198093

6537

22898

30496

2007.g.

15356

1761

114900

9349

3938

36371

164

187910

2008.g.

17407

6558

126142

10186

4097

33210

809

198409

2009.g.

26664

2014

115402

14818

8945

17309

5520

190916

2010.g.

23005

2741

157715

13846

7256

19205

29404

253172

665

244

6071

15548

156

7802

22749

94

326

240745

57

247621

-102

288608
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2011.g.
Periodikas
iegāde

34528

4464

40567

9296

24460

33372

8092

13182

21274

2005.g.

7862

15182

23044

2006.g.

9012

15610

24622

2007.g.

4931

4504

9435

4304

4045

8349

2009.g.

95

1715

1811

3621

2010.g.

265

1316

31

3901

5513

2011g.

583

1680

66

3516

5845

2004.g.

22245

22245

2005.g.

32454

32454

40020

40020

2006.g.
2007.g.

Subsīdija,
dotācijas un
sociālie
pabalsti

Kapitālie
izdevumi

Investīcijas

KOPĀ:

316127

2004.g.

2008.g.

Kredīta %
nomaksa

169440

46489

46489

2008.g.

91894

2009.g.

173405

513

173918

91894

2010.g.

220196

101

220297

2011g.

213648

33

213681

2004.g.

111

7478

142

82406

14345

34176

138658

2005.g.

1004

9892

156

90019

11373

4884

117328

2006.g.

313

8138

752

76013

13423

42516

141155

2007.g.

15263

19942

974

119163

22888

18033

695

193187

11056

39448

1077

169472

5500

667

229819

12687

2008.g.

16182

2009.g.

8124

2010.g.

7503

97309

2011g.

2471

141640

268522

2917

2004.g.

16521

36826

5912

5793

2005.g.

4969

32066

5310

2006.g.

20481

185

53152

2120

2007.g.

70650

10252

83455

20000

3843

2008.g.

3981

875

295202

11555

2009.g.

22801

2010.g.

1747

2011g.

5533

13

108370

3E+05

5219

183449

43963

1496

392982

8341

90382

322357

7939

163957

519881

154785

570335

27617

93329
50326

17375

83795

177108

787531

501728

194651

1948106

2669

2581322

474099

845810

244323

253617

683

74550

29671

612

131298

49546

181301

16561

252

130448

21140

32361

1285534

27724

2004.g.

363962

10000

2005.g.

785851

10000

6812

660

7981

381322
381065
11615

1514607

319176

28433

721571

72389

297656

1172708

2006.g.

46206

294508

20000

412892

48645

822251

2006.g.

46206

294508

20000

412892

48645

822251

2004.g.

236305

1907

1571111

10142

135015

426870

281348

2005.g.

240484

3936

2122630

10156

154472

177662

556749
164
15

1478

70774

2734950

531

50884

3317504
3674086

2006.g.

365094

4805

2002164

20752

147324

577292

420859

10974

108407

2007.g.

642657

42377

2270305

20974

254986

3E+05

1017882

888756

206761

0

2008.g.

*731493

87405

*3002352

12250

827925

115697

1925370

756852

12954

7472298

2009.g.

892833

70917

3512551

7724

279486

0

212767

472857

98643

5547778

2010.g.

832764

69088

2786169

667

425840

444212

407749

212175

5178664

2011g.

830945

73211

3125046

21140

525382

1598578

436277

222080

6832659

5654939

Preiļu novada domes budžets 2011.gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes sēdē
2011.gada 27.janvārī pamatbudžeta ieľēmumos Ls 4640074,00 apmērā, ar līdzekļu atlikumu
uz gada sākumu Ls 885597,00 un izdevumos Ls 5181011,00 apmērā , un aizdevumu atmaksa
18
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Ls 344660,00 apmērā; kā arī speciālā budžeta ieľēmumos Ls 130475,00 apmērā, līdzekļu
atlikums uz gada sākumu Ls 46809,00 un izdevumos Ls 177284,00 apmērā.
Budžeta izpildes gaitā novada domes pamatbudžeta plānā tika veikti grozījumi 8 reizes
un palielināti ieľēmumi par summu Ls 1482967,00 un izdevumi par summu Ls
2220014.00 , tika saľemti aizľēmumi no Valsts kases summā Ls 784858,00.
Speciālā budžeta plānā 2011. gadā tika veikti grozījumi 2 reizes un palielināti
ieľēmumi un izdevumi par summu Ls 24813,00.
Preiļu novada domes 2011. gada pamatbudžeta izpildi ieľēmumus un izdevumus
raksturo sekojoši rādītāji:
ieľēmumu plāns izpildīts 99,73 % apmērā ( 6123041- 6106407) ;
izdevumu plāns izpildīts 92,04 apmērā (7401025- 6811519 ) ;
budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām Ls 617376,00 apmērā.
4.2. Preiļu novada pamatbudţeta ieľēmumi

-

2011. gadā pamatbudžetā ieľēmumos bija saľemti Ls 6106407.00 , kur
nodokļu ieľēmumi ir Ls 2689020.00 jeb 44,04 % no kopējiem ieľēmumiem,
nenodokļu ieľēmumi ir Ls 55332.00 , jeb 0,91 % no kopējiem ieľēmumiem,
transfertu ieľēmumi ir Ls 2971923.00 , jeb 48,67 % no kopējiem ieľēmumiem ,
maksas pakalpojumu ieľēmumi Ls 376123.00 , jeb 6,16 % no kopējiem ieľēmumiem.

Vislielākais īpatsvars ieľēmumos bija iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 2486306,00
jeb 40,72 % no kopējā ieľēmumu apjoma.
Ieľēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai bija Ls 126043,00
jeb 2,07 % no kopējā ieľēmumu apjoma.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2011.gadā bija Ls 827196,00
jeb 13,55 % no kopējā ieľēmumu apjoma.
2011. gadā specbudžetā ieľēmumos bija saľemti Ls 152 984.00
dāvinājumos Ls 2000.00 , kur
- dabas resursu nodoklis – Ls 8 686.00;
- valsts autoceļu ( ielu) dotācija – Ls 144 089.00;
- pārējie ieľēmumi – Ls 239.00;
- ziedojumi un dāvinājumi – Ls 2 000,00.

un ziedojumos un

5.att.
Preiļu novada pamatbudţeta ieľēmumi 2011. gadā
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6.att.
Preiļu novada speciālā budţeta ieľēmumi 2011. gadā

Preiļu novada dome, saskaľā ar Pašvaldību aizľēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomes lēmumiem, ľēma ilgtermiľa kredītus no Valsts kases un Vides
investīciju fonda:
1. ELFLA projekta „ Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas būvdarbi”
īstenošanai summā Ls 299 962,00 ;
2. ERAF projekta „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas Preiļos līdz pagasta centra
administratīvajai ēkai Līčos ” īstenošanai summā Ls 120 295,00;
3. ELFLA projekta „Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršotā renovācija” īstenošanai
summā Ls 11 275,00;
4. ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču
ciemā” īstenošanai summā Ls 165 000,00;
5. ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prikuļu
ciemā” īstenošanai summā Ls 175 191,00.
4.3. Preiļu novada pamatbudţeta izdevumi
Preiļu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2011. gadā bija Ls 6811519,00.
Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu
finansēšanai Ls 3125046.00, jeb 45,88 % no kopējiem budžeta izdevumiem.
Izdevumu struktūrā Ls 830945,00 tika tērēti vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai, jeb 12,20 % no kopējiem izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tērēti Ls 1598578,00 no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 23,47%.
Preiļu novada dome 2011.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi Ls 525382,00, jeb
7,72 % no kopējiem izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēts
sociālais dienests un pansionāts „Preiļi”. Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas
līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem iedzīvotājiem, tomēr palīdzības apjoms ir
nepietiekošs, jo ekonomiskā situācija novadā ir samērā smaga – trūkst darba vietu, pastāv
zināmas problēmas lauksaimniecības produkcijas realizēšanā un samaksas saľemšanā.
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Brīvajam laikam , kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti Ls 417071.00 , jeb 6,13
% no kopējiem budžeta izdevumiem.
No ieľēmumiem 2011. gadā, saskaľā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta saľemto
kredītu atmaksa par kopējo summu Ls 313692,00 . Līgumu saistības tiek pildītas savlaicīgi un
pilnā apmērā.
Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, 2011.gada budžetā
uzturēšanas izdevumi sastāda Ls 5317307,00 jeb % 78,07 un kapitālie izdevumi Ls
1493467,00 jeb 21,93 %.
Preiļu novada domes speciālā budžeta izdevumi 2011. gadā bija Ls 161180,00 un
ziedojumos un dāvinājumos Ls 2050,00.
Autoceļu (ielu) līdzekļi izlietoti Ls 161180,00 apjomā , izdevumi ziedojumos un
dāvinājumos sastādīja Ls 2050,00.
7.att.
Preiļu novada pamatbudţeta izdevumi 2011.gadā

8.att.
Preiļu novada speciālā budţeta izdevumi 2011.gadā
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4.4. Preiļu novada pamatbudţeta ieľēmumi 2004.-2011. gadā
Nosaukums
Līdzekļu atlikums gada sākumā

2004.gads
100677

2005.gads
16649

2006.gads
100583

2007.gads
64116

2008.gads
585574

2009.gads
166582

2010.gads
104250

7. tabula
2011.gads
885597

Tekošā gada ieľēmumi
I. Nodokļu ieľēmumi,t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
nekustamā īpašuma nodoklis (par
zemi)
nekustamā īpašuma nodoklis ( par
ēkām )
zemes nodoklis
azartspēļu nodoklis
II. Nenodokļu ieľēmumi ,t.sk.
nodevas un maksājumi
ieľēmumi no maksas
pakalpojumiem
sodi un sankcijas
pārējie nenodokļu ieľēmumi
ieľēmumi no nekust.īpaš.
ārvalstu finanšu palīdzība
III.Saľemtie maksājumi , t.sk.
līdz.,kas saľ.savst.nor.veidā
dotācijas un mērķdotācijas
maksājumi no finanšu
izlīdzin.fonda
IV.Aizdevumi
V.Pārējā finansēšana

2681003
1130846
1041042

3632490
1335303
1235144

3942580
1787536
1687832

6332414
2571755
2469554

7154490
2987651
2895345

6229937
2353252
2228735

6120035
2645121
2467778

6878130
2689020
2486306

40694

42510

39603

37393

43393

75323

103624

113284

43598
0
5512
1479177
3422

50325
0
7324
334669
5060

52384
0
7717
333095
4009

50633
0
14175
406338
4150

34073
0
14840
506897
3582

32088
201
16905
264212
3001

60370
0
13350
268725
3791

70977
0
18453
445464
4081

61691
3441
108976
20464
135412
1145771
58508
1059728

65982
4056
157429
22927
79215
1185094
76240
1108854

106848
2954
121345
15664
82275
1559527
91856
1467671

134330
2263
97263
66710
101622
2584242
64855
2519387

133576
7697
35187
87533
155736
2273870
60527
2213343

228720
6540
11699
3137
11115
2898905
153978
2512775

228099
7757
565
14588
13768
3206189
156093
2317921

376123
8237
206
42808
14009
2971923
126043
2333954

27535
309018
12472

0
757424
20000

0
262422
0

0
770079
0

0
1386072
83586

232152
713568
142778

732175
166715
0

511926
771723
0
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4.5. Preiļu novada domes saistību un garantiju apjoms
8. tabula
Mērķis

D
AIZĽĒMUMI

Līguma
noslēgšanas
datums

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Turpmākajos
gados

E

2

3

4

5

6

7

8

ERAF projekta "Preiļu novada
domes pirmsskolas izglītības
iestādes "Pasaciľa"filiāles
"Auseklītis"2. un 3.kārtas
renovācija"

27.10.2009

14 352

25 607

24 926

24 540

23 910

0

Preiļu pilsētas siltumapgādes
sistēmas renovācijai Celtnieku un
A.Upīša ielās

26.08.2008

41 701

40 437

39 175

37 912

36 649

36387

Preiļu novada mākslīgā futbola
laukuma ierīkošana, Preiļu
pagasta kultūras nama
energoefektivitātes uzlabošana

17.12.2008

30 943

29 495

28 046

26 597

25 848

25564

55339

Pārjaunojuma līgums

29.08.2002

29 491

31 491

0

0

0

0

0

Kultūrasnama kapitālajam
remontam

15.11.2002

11 005

10 645

10 290

0

0

0

0

Līdzfinansējums VIP projektu
"Preiļu siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijas 6.kārtas
realizācijai"

02.05.2003

8 421

8 148

15 474

1 635

0

0

0

0

347497
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Preiļu 2.vidusskolas vieglatlētikas
manēžas remonts

02.05.2003

2 428

2 349

2 270

206

0

0

0

Preiļu novada centralizētās
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

02.05.2003

1 137

1 100

1 065

1 016

0

0

0

Preiļu novada centralizētās
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

18.09.2003

6 937

6 715

6 494

4 752

0

0

0

Līdzfinansējums Preiļu novada
attīstības programmai līdz
2015.gadam

02.04.2004

6 855

6 639

6 423

6 207

1 019

0

0

SAPARD programmas
"Vispārējās lauku infrastruktūras
uzlabošana"atbalstam

02.04.2004

2 022

2 022

26 070

26 556

6 453

0

0

Preiļu rajona galvenās bibliotēkas
rekonstrukcijas būvdarbu
uzsākšanai

24.12.2004

17 157

16 742

16 326

15 911

15 495

14 996

119 889

Preiļu 1.pamatskolas piebūves
būvniecībai

04.03.2005

8 287

8 087

7 886

7 685

7 484

7 284

58 121

PII "Auseklītis" renovācijai

04.10.2005

21 394

20 752

20 110

19 468

18 826

13 742

0

21.06.2005

13 701

13 429

12 886

12 614

12 342

12 071

68 120

05.04.2007

6 954

6 774

6 593

6 413

6 233

6 053

40 656

Izglītības sektora attīstība un
kvalitātes paaugstināšana
INTERREG projekta "Jauno
uzľēmēju aktivitātes prasmju
attīstīšana, izmantojot savstarpēju
sadarbības tīklu un stratēģiju LV,
LT un Baltkrievijas pierobežas
teritorijās" īstenošanai
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ERAF projekta "Dalītās atkritumu
vākšanas punktu izveide
Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados
un Dagdas pilsētā "īstenošanai

05.06.2007

4 241

4 062

3 883

3 744

3644

3510

3425

Preiļu novada infrastruktūras
sakārtošanai

05.06.2007

37 575

36 602

35 628

34 655

33 682

32 709

336 718

Ēkas Rēzeknes ielā 26 renovācijas
darbu 1.kārta

04.07.2007

13 542

12 979

12 417

11 855

11 293

10 579

15 719

Preiļu 2.vidusskolas darbnīcu
renovācijai

01.04.2008

17 135

16 619

16 104

15 588

15 073

14 557

136 525

SIA "Preiļu saimnieks"
pamatkapitāla palielināšanai

01.04.2008

13 706

13 294

12 882

12 469

12 057

11 645

109 249

Infrastruktūras sakārtošanai

12.06.2008

68 105

66 073

64 040

62 007

59 975

57 942

552 299

SIA "Preiļu
saimnieks"pamatkapitāla
palielināšanai

03.08.2009

25 722

24 619

23 265

21 911

20 557

19 203

631 085

Katlu mājas rekonstrukcija
Pelēču skolas siltināšana
Atdzelžošanas iekārtu
rekonstrukcija

31.08.2006
22.05.2008

2 024
20 530

1 972
19 819

1 921
19 208

1 967
18 597

1 815
17 987

1 762
17 376

10 445
165 738

15.04.2005

3 891

3 766

3 643

3 517

3 378

0

0

Katlu mājas rekonstrukcija
Pelēču skolas kapitālremonts

18.05.2004
17.06.2003

5 896
3 296

5 652
3 159

5 409
3 022

5 163
2 851

2 498
0

0
0

0
0

Tehniskā projekta "Saunas
pagasta ūdenssaimniecības
,kanalizācijas un attīrīšanas
iekārtu sakārtošanas"izstrāde

07.12.2006

3 955

3 955

0

0

0

0

0

Bioloģisko notekūdeľu attīrīšanas
izbūve Salas psk.

12.12.2008

2 254

2 254

2 254

1 716

0

0

0
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Smelteru bibliotēkas vienkāršotā
rekonstrukcija
Pārjaunojuma līgums
Pārjaunojuma līgums
Pārjaunojuma līgums
Pārjaunojuma līgums
ERAF projekts „Pelēču ciema
Liepu ielas posma un autoceļa
Arendole-Pelēči posma
rekonstrukcija”
ERAF projekts „Preiļu novada
Krīzes centra izveide Preiļu
novada pansijā”
KOPĀ
GALVOJUMI
Siltumapgādes sistemas
rekonstrukcijas VII kārta
Atkritumu apsaimniekošanas
projekts „ Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Dienvidlatgales
reģionā”
KOPĀ
CITAS ILGTERMIĽA
SAISTĪBAS
PAVISAM SAISTĪBAS
Saistības apjoms % no
pamatbudžeta ieľēmumiem bez
mērķdotācijām Ls 3696866,00

27.06.2009

7 928

5 942

0

0

0

0

0

07.12.2009
07.12.2009
07.12.2009
11.12.2009

6284
1592
9645
8314

6184
1492
8560
8214

6084
1392

5984
1292

5802
1176

5710
1052

76982
14693

8014

7814

7614

7420

153076

07.06.2010

0

6540

6310

6254

6110

6025

5940

07.06.2010

0

5692

7084

6944

6804

6718

83037

x

578916

464872

470208

410750

349220

299022

x

30.11.1999

9 674

9 478

9 281

9 086

8 889

8 672

47 615

20.11.2009

4370

4370

4370

4370

4370

4370

52416

X

14044

13848

13651

13456

13259

13062

100031

x

15 569

14 731

13 110

12 956

12 956

9 717

0

x

503732

493451

496969

437162

375435

321801

x

x

14,08

13,35

13,44

11,83

10,16

8,70

x
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4.6. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Preiļu novada uzľēmumos
Preiļu novada domes kapitāla vērtība uzľēmumos uz 2011. gada 01. janvāri
9. tabula
Uzľēmuma nosaukums

Reģ.Nr.

Ieguldījuma
vērtība Ls

Kapitāla
īpatsvars %

SIA „Preiļu saimnieks”
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”
SIA „Preiļu slimnīca”

LV47703001720
LV41503029988

2 847 377
16335

100
4,91

LV40003244761

185405

44.56

Domes darbošanās šajās kapitālsabiedrībās saistās ar novada attīstības jautājumu efektīvāku
risināšanu un ar efektīvāku pašvaldības funkciju veikšanu.
Preiļu novada dome līdzdarbojas šādās biedrībās:
 Latvijas Pašvaldību savienība,
 Latgales reģionālas attīstības aģentūra,
 Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””,
 Latvijas atkritumu saimniekošanas asociācijā.
Domes darbošanās šajās biedrībās saistās ar efektīvāku pašvaldības funkciju veikšanu.
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4.7. Zvērināta revidenta atzinums

28
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5. INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM VEIKUMIEM UN
NOTIKUMIEM NOVADĀ
5.1. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā
Preiļu 1.pamatskola
Skolēnu skaits – 2011./2012.mācību gada sākumā - 469
Pedagoģisko likmju skaits – 73,06
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 30,25
Kopējie budžeta izdevumi – Ls 546 199.03 ( kopā ar mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai)
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
 68 novada olimpiāžu laureāti
 15 Latgales reģionālo olimpiāžu laureāti
 8 valsts līmeľa un starptautisko atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti
Skolas īstenotie projekti:
 Studiju fonda un Valsts izglītības attīstības aģentūras noslēgtā vienošanās par Eiropas
sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” realizācija.
 Skolas pedagogi aktīvi piedalās IZM ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” realizācijā
 Preiļu 1. pamatskola piedalās Nordplus projekta „Deja, māksla, fiziskās aktivitātes –
ceļš uz veselību” ( dalībvalstis – Latvija, Lietuva) norisēs.
 Turpinājās Nordplus projekts ( Latvija, Īslande, Dānija, Lietuva) „ Folkloras
varavīksne”.
 Tika realizēts skolas vecāku biedrības „Savai skolai” iesniegtais projekts LEADER
programmā „Mākslas studijas izveidošana cilvēku radošo spēju attīstībai Preiļu
novadā„
 Veiksmīgi turpinās vecāku biedrības „ Savai skolai” rosinātais un LAD LEADER
programmas atbalstītais projekts „ Bērnu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju
nodrošināšana”.
 Turpinās cieša sadarbība ar Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzeju
(kopsadarbības projekts), attīstot Preiļu pamatskolas muzeju kā novada muzeja filiāli.
 Asfalta seguma daļēja nomaiľa pie skolas Ls 3000,0 vērtībā
Preiļu 2. vidusskola
Skolēnu skaits – 207
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits – 34,87
Tehnisko darbinieku likmju skaits – 21,5
Kopējie budžeta izdevumi – 315817 Ls
Projekti:
 ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos.
 ESF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Preiļu 2. vidusskolā.
30
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LR labklājības ministrijas Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidotā
kustība „Draudzīgā skola”.
Latgales Jauniešu forums „Jauniešu uzľēmība – Latgales attīstības ceļš”.

Preiļu Valsts ģimnāzija
Skolēnu skaits - 267
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits – 45
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 22
Kopējie budžeta izdevumi –Ls 397212
Īstenotie projekti:
 Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts „Mūsu senču reģionālais
kultūrvēsturiskais mantojums”-sadarbība un skolēnu apmaiľas braucieni ar skolām no
Grieķijas, Itālijas, Vācijas un Skotijas;
 skolēnu apmaiľas projekts ar Merlet koledžu Nīderlandē;
 ESF un VISC projekts „Dabaszinātnes un matemātika”;
 Projekts „Euroscola 2011”, kura ietvaros 24 ģimnāzisti un 2 skolotāji pārstāvēja
Latviju Eiropas parlamentā Strasbūra un piedalījās debatēs;
 ESF projekts ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”.
 Valsts ģimnāzijām -15
2011.gadā iegūtas 11 godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs
matemātikā, fizikā, informātikā, vizuālajā mākslā, bioloģijā un skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu skatēs. Reitingā pēc skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos „Draudzīgā aicinājuma balva” kopvērtējumā par 2010./2011.mācību gadu Preiļu
Valsts ģimnāzija ieľem 1. vietu pilsētu skolu grupā.
Ģimnāzijā aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi: tautas deju kopas „Gaida” un
„Dancari”, folkloras kopa „Rūtoj”, vokālais ansamblis un jauktais koris, kuri uzrādīja ļoti
labus rezultātus skatēs.
Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs metodiskais darbs, organizēti semināri gan
Preiļu, gan citu novadu un valsts ģimnāziju skolotājiem, noorganizēta 2.atklātā Latgales
novada angļu valodas olimpiāde.
Beidzot ģimnāziju, centralizētajos eksāmenos 84% vērtējumu bija augstākajos A,B,C
līmeľos, bet 11% bija visaugstākajā A līmenī.
Augstskolās iestājās 88% absolventu, no tiem 68% budžeta grupās.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Skolēnu skaits- 212
 Mūzikā- 139
 Mākslā- 73
Pedagoģisko likmju skaits- 21,22
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 8,75
Kopējie budžeta izdevumi-146 248 Ls
2011. gada sasniegumi mūzikā:
 VI St. Broka Jauno dziedātāju konkurss Daugavpils MV (2. un 3. vieta).
 XVI Latvijas MS Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rīgā
(laureāta diploms).
 Latgales Mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkľu
ansambļu konkurss „Latgales svilpavnieki” Daugavpilī (3. vieta).
31

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2011. gadu





Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatē Rēzeknē (II pakāpes diploms).
Jauno pianistu konkurss „Mūsdienu klasika” Rīgā (2. vieta).
V Jēkaba Graubiľa Jauno pianistu konkursā Līvānos (2. vieta).

2011.gada sasniegumi mākslā:
 Atklātā olimpiāde „Ainava. Tās pārveidošanas iespējas” ( 1. un 2. vieta).
 Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkľu zīmēšanas konkurss (atzinības
raksts)
 Latvijas Zaļais Punkts „PET pudeles pārvērtības” (atzinības raksts)
 Rīgas Dome „Jaunie talanti glezniecībā” Preiļu Mūzikas un mākslas skolai diploms
par izciliem sasniegumiem.
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciľa”
Kopējā budžeta izdevumi – 351976
Īstenotie projekti:
 Rietumu bankas labdarības fonds. Projekts – „Mēs visu saviem bērniem” (rotaļu
laukuma labiekārtošana).
 Mazo grantu projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli” – „ Viss bērnu sportam un
veselībai” ( sporta laukuma labiekārtošana).
Priekuļu pamatskola
Skolēnu skaits - 40
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits – 10,97
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 7,25
Kopējie budžeta izdevumi –Ls 49368,86 no pašvaldības
Īstenotie projekti:
 Par pašvaldības līdzekļiem veikts skolas fasādes remonts
 Saunas pagasta sabiedriskais centrs „Nianse” Kopienu iniciatīvu fondā guva atbalstu
projektam „Brīvā laika pavadīšanas telpas ierīkošana Priekuļu pamatskolā”, piesaistot
no fonda 1800 latu spēļu un sporta inventāra iegādei. Projekts noslēgsies 2012. gadā
Salas pamatskola
Skolēnu skaits 1.-9.klasēs – 59, Pirmsskolas bērnu skaits – 15. Pavisam kopā 74 bērni.
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits – 15,39
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 13,32
Budžeta (pašvaldības) izdevumi –Ls 63 415
Īstenotie projekti:
 Sorosa – fonda Latvija programma „Pārmaiľu iespēja skolām” projekts „Salas
pamatskola- kultūras, sabiedriskais un izdzīvošanas centrs krīzes laikos” ,
 Saunas pagasta izglītības iestāžu informatizācija,
 ESF NP projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”,
turpinās 2011.gadā;
 2010./2011.m.g. Vides izglītības programmā „Izzini mežu”;
 2011.-2012.gads Projekts „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”.
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5.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā
Preiļu novada kultūras centrs
Preiļu novada kultūras centrs 2011. gadā apvieno 4. struktūrvienības:
Preiļu kultūras namu, Aizkalnes tautas namu , Saunas tautas namu, Pelēču TN.
Kultūras centra darbinieki gada beigās: 20 darbinieki (uz 31.12.2011.)
Pašdarbības kolektīvu vadītāji gada beigās: 21darbinieki (uz 31.12.2011.)






Gada laikā Preiļu KN noorganizēti:
13 amatieru un 22 profesionālo kolektīvu koncerti- 14080 apmeklētāji
4 amatieru un 11 profesionālo teātru izrādes - 4030 apmeklētāji
21 Valsts un tradicionālie svētki -6930 apmeklētāji
37 informatīvas un izglītojošas norises - 5700 apmeklētāji
30 izklaides sarīkojumi - 10140 apmeklētāji.

Gadā kopumā noorganizēti:
191 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 46640
Gada laikā Aizkalnes TN noorganizēti:
20 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 1500
Gada laikā Saunas TN noorganizēti:
33 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 2619
Gada laikā Pelēču KN ( darbinieks uz 0.5 slodzi) noorganizēti:
36 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 1600
Kultūras centrā darbojas 18 tautas mākslas kolektīvi ar dalībnieku skaitu 321, no tiem 3 tautas
deju kolektīvi– deju kopa Gaida, Dancari, Talderi, koris, moderno deju kolektīvs, līnijdeju
kolektīvs, jauniešu pūtēju orķestris, 2 folkloras ansambļi, senioru Eiropas deju grupa, jauniešu
teātra studija, kā arī 7 vokālie ansambļi.
Preiļu Galvenā bibliotēka
Preiļu GB ir pašvaldības iestāde ar 6 struktūrvienībām (Aizkalnes, Līču, Saunas, Saunas
pag. Smelteru, Pelēču, Pelēču pag. Ārdavas bibliotēkas).
Preiļu reģiona bibliotēku tīklu veido piecu novadu 36 bibliotēkas. Pamatojoties uz
2011.g. noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp pašvaldībām par reģiona funkciju veikšanu
pašvaldību publiskajās bibliotēkās, Preiļu GB metodisko un konsultatīvo darbu aizvadītajā
gadā veica 4 novados (Riebiľu, Aglonas, Vārkavas un Preiļu) – 25 bibliotēkām. Reģiona
funkcijas netika veiktas Līvānu novada publiskajām bibliotēkām, šīs funkcijas veica Līvānu
novada centrālā bibliotēka.
Preiļu GB ar Līvānu novada Centrālo bibliotēku sadarbība pamata līmenī turpinās metodiķim tiek pāradresēta visa aktuālā informācija; Līvānu novada bibliotekāri tiek aicināti
uz tālākizglītības pasākumiem, semināriem Preiļu GB un kursiem Preiļu reģionālajā mācību
centrā (Preiļu RMC).
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10. tabula

Reģistrētie
lasītāji
Apmeklējumi
Izsniegums
Krājums
Uzziľas

Galvenie statistikas rādītāji
2008
2009
2010
3572
3213
3680

2011
3517

92494
100937
82469

95848
123394
77013

89112

86576

113335

108934

74026

71938

9331

10181

9929

9618

Darbinieku likmju skaits- 20 (t.sk. 15 bibliotekārie darbinieki)
Pašvaldības finansējums – Ls 121 959
Īstenotie projekti:
 2011.g. Preiļu GB VKKF Kultūras programmā „Jaunu grāmatu un citu izdevumu
iegāde publiskajām bibliotēkām” saľēma bibliotēkas krājumam un lasītājiem
nozīmīgus izdevumus.
 2011.g. BLN turpināja darboties divos ar lasīšanas veicināšanu saistītajos projektos:
 „Bērnu žūrija – 2011”– kurā darbojās 81 skolēni. Protams, materiālā ziľā bibliotēka ,
iesaistoties šajā projektā, nav ieguvēja, jo caur programmu nesaľēmām nevienu
grāmatu, taču lielākie ieguvēji ir bērni, jo, lasot, mācoties izteikties, analizēt,
salīdzināt, vērtēt, veidot reklāmu, viľi bagātina savu iekšējo pasauli, attīsta prāta
spējas, paaugstina intelektu.
 „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”- tiek turpināts projekts, bāzējoties uz budžeta
līdzekļiem, iespēju robežās papildinot bērnu stūrīti ar rotaļlietām un spēlēm.
Nozīmīgākie notikumi 2011.g.:
 Krājuma inventarizācija Preiļu GB struktūrvienībās (Aizkalnes, Līču un Saunas
bibliotēkās).
 Preiļu novada literārā almanaha „Sirdsbalsis” izdošana
 Veikta pāreja no tradicionālās izdevumu (grāmatu, žurnālu, CD, u.c.) izsnieguma
uzskaites pēc lasītāju formulāriem darbdienas beigās uz izdevumu izsnieguma uzskaiti
automatizētā veidā, izmantojot sistēmas Alise moduli Statistika. Ir notikusi atteikšanās
no papildus kontrolējošā mehānisma - grāmatu pasītēm un lasītāju formulāriem.
 Veiksmīga lasīšanas veicināšanas pasākumu norise (“Bērnu žūrija”; “Pirmā tikšanās ar
bibliotēku”; “Jaunie literāti”; teātra grupa „Kājām gaisā!”);
 10.Grāmatu svētki;
 Dzejas dienas 2011;
 Preiļu Reģionālā mācību centra aktīva darbība (2011.g. pārsvarā notika lekcijas un
semināri Preiļu novada iedzīvotājiem. Kopumā tika apmācīti 142 Preiļu novada
iedzīvotāji).
 Kultūras un izklaides pasākumu organizēšana
 Darbu uzsāka eParaksta klientu apkalpošanas centrs.
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Darbinieki:
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Faktiskais darbinieku skaits 8, no tiem ar augstāko izglītību 5, no tiem 3 ar
maģistra grādu. Pārskata periodā muzeja speciālisti 14 reizes piedalījušies
kvalifikācijas celšanas kursos un semināros.
Finansiālie rādītāji:
Piešķirts no pašvaldības budžeta 45797.00 LVL
Biļešu ieľēmumi 67.00 LVL; Pārējie ienākumi 7990.00LVL
Izdevumi darba samaksai (bruto)
35412.00 LVL
Komunālie maksājumi 2103.00 LVL
Apsardzes izmaksas 837.00 LVL
Kapitālie izdevumi 1419 krāsu kopētāja iegāde 1190.090 LVL
VKKF piešķīrumi 800.00 LVL
Krājums:
Kopējais krājuma vienību skaits 19408 t.sk. pamatkrājums 15766
Pārskata periodā iegūto vienību skaits 383 t.sk. pamatkrājumā 139
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits 10871
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība 73430
Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās 578, t.sk. no pamatkrājuma 463
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā 56
Ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits380, t.sk. no pamatkrājuma 336
Zinātniskā darbība:
 Referātu, rakstu, ziľojumu skaits 13
 Prospektu, ceļvežu skaits 3
 Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits 13
 Izglītojošo programmu scenāriju skaits 5
Komunikācija ar sabiedrību:
 Muzeja apmeklējumu skaits gadā 16317, t.sk. individuālie 4469, apmeklētāji
grupās10842, no tiem 6109 skolēni grupās
 Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem 264
 Izstāžu skaits muzejā 11, t.sk no muzeja krājuma 16
 Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits 6
 Pastāvīgo ekspozīciju skaits 4
 Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits 193
 Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits 85
 Muzeja rīkoto pasākumu skaits 17
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6. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
no tiem:
1) Par CSN apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem
2) Administratīvā pārkāpuma protokoli par pašvaldības saistošo
noteikumu neievērošanu
3) Administratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī (tai skaitā nepilngadīgās personas)
4) Administratīvā pārkāpuma protokoli par citu LAPK
noteikto normu pārkāpšanu

352

2. Sastādītas administratīvo pārkāpumu lietas
No tām:
1) Izskatītas pašvaldības policijā
2) Nodotas izskatīšanai Preiļu novada Administratīvajai komisijai
3) Nodotas izskatīšanai Preiļu rajona tiesai
4) Citām institūcijām

302

28
6

262
56

107
101
91
3

3. Pieľemti un atstrādāti telefoniski izsaukumi
4. Izskatītie rakstiskie iesniegumi
5. Daţādi kopējās sadarbības reidi ar citām institūcijām, iestādēm
No tiem ar:
1) Pašvaldības iestādēm (Sociālais dienests, Bāriľtiesa, SIA „Preiļu saimnieks”)
2) Ar citām valsts institūcijām (Probācijas dienests, Valsts ieľēmumu dienests,
Valsts darba inspekcija u.c.)

423
121
106
81
25

6. Kopēji reidi ar Valsts policiju nelegālā alkohola tirdzniecības apkarošanai 6
7. Reidi novada ūdenstilpnēs - makšķerēšanas noteikumu kontrole
3
8. Personas, kuras aizturētas un nodotas Valsts policijā
47
9. Personas, kuras, pēc saukšanas pie administratīvās
atbildības nogādātas mājās
131
10. Izsaukumi uz ģimenes skandāliem
106
11. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana publiskajos pasākumos, tai skaitā sporta
pasākumos ( pasākumu skaits)
30
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7.

PAŠVALDĪBĀ IZSTRĀDĀTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA UN
PROJEKTI



2011.gada 22.jūnija Preiļu novada domes sēdē apstiprināta „Preiļu novada attīstības
programma 2011.-2017”.
2011. gada 25. jūlija Preiļu novada domes sēdē apstiprināti „Preiļu novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
2011. gada 27. janvārī domei iesniegti un apstiprināti saistošie noteikumi Nr.1 „Par
Preiļu novada 2011.gada pamatbudžetu.” un saistošie noteikumi Nr.2 „Par Preiļu
novada pašvaldības speciālo budžetu”.




7.1.

Nozīmīgākais veikums 2011.gadā:

Preiļu pilsētā:
 Preiļu novada izglītības iestāžu informatizācija /ERAF/, Projekta mērķis – Preiļu
novada pamatskolu IT materiālās bāzes pilnveidošana.
Finansējums – Ls 75 739,15 /ERAF 100%/
 Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā/ERAF/
Projekta konkrētie mērķi ir izveidot Preiļu novada diennakts krīzes centru Preiļu
novada pansijās ēkas 3. stāvā, Līčos, Jaunatnes ielā 1 un nodrošināt alternatīvās
aprūpes pakalpojumu pieejamību Preiļu novada sociālā riska grupām.
Kopējās izmaksas – Ls 194 844, tai skaitā ERAF – Ls 165 617.
 Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un
uzturēšanai
Projekta mērķis – atbalstīt nodarbinātības līmeľa paaugstināšanos un bezdarba
mazināšanas pasākumus, iesaistot bezdarbniekus darba praktizēšanas pasākumos
pašvaldībās.
Finansējums – Ls 218 837
 "Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu
2. vidusskolā”
Projekta mērķis –vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Preiļu
2.vidusskolā. Kopējās projekta izmaksas – Ls 83 427, ERAF līdzfinansējums – Ls
70 912.
 Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana/ESF
Projekta mērķis –ir paaugstināt Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvo
kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu
piesaisti vietējās pārvaldes līmenī (novadā).
Finansējums – Ls 21 000 /ESF 100%/
 ”Preiļu biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pakalpojumu
nodrošināšanai uzľēmējiem uzľēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā”
Projekta mērķis – nodrošināt pakalpojumu pieejamību Preiļu biznesa inkubatorā
uzľēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā
Finansējums – Ls 3 581,53, ELFLA – 2 686,13
 Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Preiļu slimnīca”,
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu
izmaksu efektivitāti/ERAF/
Projekta mērķis – Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti.
Finansējums – Ls 466 226, tai skaitā ERAF – 396 292,10
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Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projekts LLIII –
127 „Inovatīvie E- pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” („E-Water”).
Projekta mērķis – uzlabot kopīgu dabas resursu pārvaldību un uzraudzību, radot
platformu efektīvai ūdens izmantošanai, izmantojot informācijas tehnoloģiju un jaunu
elektronisku pakalpojumu patērētājiem.
Projekta kopējās plānotās izmaksas: 53 641,52 Ls.
LAT – LIT pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projekts LLIII –
„Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sociālās vides
stiprināšanai” („Cured by Animals”)
Projekta mērķis - stiprināt Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi,
veicinot terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabojot sociālo infrastruktūru.
Projekta kopējās plānotās izmaksas: 7 164,38 Ls .
Mākslīgā seguma futbola laukuma izbūve
Projekta mērķis – sporta infrastruktūras pieejamības nodrošināšana Preiļu novadā
Finansējums – EUR 150 000

Pagastos:
 VIP “Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošana”
Projekta mērķis – Preiļu pagasta pārvaldes ēkas Līčos rekonstrukcija un Pansijas
izbūve.
Kopējās izmaksas – Ls 428 571,43, (tai skaitā Ls 300 000 valsts finansējums)
 Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana
Projekta mērķis – Atbalstīt investīcijas Preiļu novada lauku teritorijas publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības
saglabāšanos.
Finansējums – Ls 314 600 .
 Pelēču kultūras nams kā estētiski un vizuāli pievilcīgs sabiedriskais centrs
iedzīvotājiem.
Projekta mērķis –izveidot Pelēču kultūras namu par vietējās sabiedrības kultūras
centru, kas ir atbilstoši labiekārtots un vizuāli pievilcīgi noformēts apmeklētāju
komfortam un ērtībām. Projekta kopējās plānotās izmaksas: Ls 1684,97 /bez PVN/,
ELFLA līdzfinansējums – Ls 1263,73
 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā
Projekta mērķi ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeľu savākšanas
kvalitātes uzlabošana, notekūdeľu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes
pakalpojumu pieejamības paplašināšana, notekūdeľu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Kopējās projekta izmaksas – Ls 367 493, tai skaitā ERAF 258 156,05.
 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā
Projekta mērķi ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeľu savākšanas
kvalitātes uzlabošana, notekūdeľu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes
pakalpojumu pieejamības paplašināšana, notekūdeľu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana
Finansējums – Ls 372 365,40, tai skaitā ERAF Ls 261 579,00
Uzľēmējdarbības jomā
Preiļu Biznesa inkubatora darbības mērķis ir veicināt uzľēmējdarbības attīstību un jaunu
uzľēmumu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienotās vērtības
nodokli produktus un pakalpojumus.
Uzľēmumu veidošanās dinamika(Lursoft dati) Preiļu novadā ir stabila un pozitīva.
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Preiļu Biznesa inkubatora uzdevumi:
1. materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana;
25.11.2011. tika noslēgts sadarbības līgums starp Preiļu novada domi un biedrību „Latgales
aparātbūves tehnoloģiskais centrs” lai īstenotu Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca Preiļi”
izveidi Preiļu novada teritorijā un Preiļu jaunajiem uzľēmējiem būtu iespēja izmantot
finansiālu atbalstu programmas ”Biznesa inkubatori ”, ko administrē LIAA, ietvaros.
2. juridiskās adreses nodrošināšana jaunajiem uzľēmējiem;
Juridisko adresi šobrīd izmanto SIA ”Koks LG ”
3. atbalsta pakalpojumu (konsultācijas, apmācības) nodrošināšana;
4. Mārketinga aktivitāšu attīstība.
Tika noorganizēti 4 amatnieku un mājražotāju tirgi un viena tirgus iela pilsētas svētku
ietvaros:
Jurģu diena tirgus organizēšana, 30.04.2011. dalībai tirgū reģistrēti 52 uzľēmēji;
Zāļu dienas tirgus organizēšana 22.06.2011. dalībai tirgū reģistrēti 52 uzľēmēji;
Pilsētas svētku ietvaros tirgus ielas organizēšana amatnieki, mājražotāji), dalībai tirgus ielā
reģistrēti 50 uzľēmēji;
Rudens gadatirgus organizēšana 01.10.2011. dalībai tirgū reģistrēti 70 uzľēmēji
Ziemassvētku tirgus, 22.12.2011, dalībai tirgū reģistrēti 50 uzľēmēji.

No 2011. gada janvāra Preiļu Biznesa inkubators sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu veic Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Tematiskie ciemi: jaunas
iespējas uzľēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, koordinēšanu
Preiļu novadā, projektā dalību uzsāka 7 Preiļu novada uzľēmēji, bet šobrīd dalību turpina 5
uzľēmēji. Projekta mērķis ir palīdzēt ciemiem pierobežā un attīstīt katra ciema „biznesa
tēmu”, lai ciemu iedzīvotāji varētu strādāt, pelnīt un būt pazīstami ar saviem produktiem un
pakalpojumiem; veicināt uzľēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī.
Projekta ietvaros notikušas mārketinga mācības, kā arī dalībnieki piedalījušies vairākos tirgos,
arī Rīgā Spīķeros.

Preiļu BI izstrādāja un realizēja ELFLA projektu ”Preiļu Biznesa inkubatora
aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pasākumu nodrošināšanai uzľēmējiem uzľēmējdarbības
attīstībai Preiļu novadā”

Tika veikta regulāra, uzľēmējiem aktuālas informācijas apkopošana un
ievietošana mājas un elektroniska izsūtīšana esošajai uzľēmēju datu bāzei

Uzľēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu veidošanai Preiļu novadā, radot
inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu
esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību
nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu
līmeni Preiļu novada teritorijā, tika izstrādāts nolikums, vērtēšanas kritēriji un atskaišu forma
Preiļu novada domes projektu konkursam MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU
PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI. Šādi projektu konkursi tiks izsludināti katru gadu.
5. Jaunas pieredzes gūšanas pasākumi:
Uzľēmēju pieredzes apmaiľas brauciena uz Valmieras Biznesa inkubatoru organizēšana,
13.04.201, 25 dalībnieki;
Abulas Lauku partnerības uzľemšana, dalīšanās pieredzē par realizētajiem projektiem Preiļu
Biznesa inkubatorā, 26.08.2011, 40 dalībnieki;
Preiļu novada uzľēmēju apzināšana un koordinēšana dalībai starptautiskajā izstādē UTENA
EXPO-2011.Piedalījās 3 uzľēmēji, 23.-24. 09.2011;
No 2009.gada 15. septembra -2011. gada 30.novembrim Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja
organizēja aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaľu iegūšanai un
uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu Preiļu novadā („simtlatnieku”
programma);
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Preiļu Biznesa inkubatora plānotās aktivitātes 2012. gadā:
 Tiks attīstīta „Ideju viesnīca Preiļi”, iesaistot vismaz 5 jaunos komersantus un dodot
viľiem iespēju saľemt finansiālu atbalstu dažādu pakalpojumu saľemšanā.
 Turpināsies Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Tematiskie ciemi: jaunas
iespējas uzľēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”
koordinēšana Preiļu novadā realizēšana.
 Mārketinga aktivitāšu attīstībai tiks organizēti 4 amatnieku un mājražotāju tirgi un viena
tirgus iela pilsētas svētku ietvaros.
 Kapacitātes stiprināšanai tiks organizētas mācības, informatīvi semināri un sniegtas
konsultācijas komersantiem.
7.2. Pašvaldības darba pilnveidošanā - Komunikācija ar iedzīvotājiem
Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības darbu,
pieľemtajiem lēmumiem, apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, realizētajiem un
iecerētajiem projektiem, gaidāmajiem pasākumiem un citiem novada iedzīvotājiem aktuāliem
jautājumiem, Preiļu novada dome 2011. gadā turpināja komunikācijas ar iedzīvotājiem
pilnveidošanu.
Iedzīvotājiem ir nodrošināta plaša informācijas avotu izvēle, jo jaunumus var uzzināt no
novada domes informatīvā izdevuma „Preiļu Novada Vēstis” un tā pielikuma „Saimnieka
Vārds”, no domes mājas lapas www.preili.lv, no vietējiem, reģionālajiem un nacionālajiem
laikrakstiem, no ziľu aģentūrām, no interneta portāliem, no reģionālo un nacionālo TV kanālu
sižetiem un no reģionālo un nacionālo radio sniegtās informācijas.
2011. gadā novada domes bezmaksas informatīvais izdevums „Preiļu Novada Vēstis”
tika izdots 11. reizes, bet tā pielikums - 12 reizes. Lai nodrošinātu informācijas nonākšanu
ikvienā novada ģimenē izdevuma tirāža ir 4900 eksemplāri. Izdevuma izplatīšanu nodrošina
pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” un novada pagastu pārvaldes.
2011. gadā aizvien lielāku popularitāti iemantoja novada domes māja www.preili.lv. To
apmeklēja 353 000 reizi, kas ir par 49 tūkstošiem vairāk nekā 2010. gadā. Tā kā mājas lapa ir
izstrādāta 2004. gadā, tad tās funkcionalitāte un tehniskās iespējas ir novecojušas, tāpēc tika
uzsākts darbs pie jaunas mājas lapas izstrāde.
2011. gadā turpinājās sekmīga sadarbība ar laikrakstiem „Novadnieks”, „Vietējā
Latgales Avīze”, „Latgales Laiks”, kuros regulāri tika atspoguļota informācija par notiekošo
novadā. Veiksmīgi turpinājās sadarbība ar Latgales Reģionālo Televīziju. Reizi mēnesī Preiļu
novada domes priekšsēdētājs, deputāti, domes iestāžu vadītāji un speciālisti intervijās
televīzijā informēja par novada un attiecīgās sfēras aktualitātēm. Latgales Reģionālā
Televīzija regulāri veidoja ziľu sižetus par notiekošo Preiļu novadā, un daļa no tiem tiek
pārraidīta arī LTV1 vai LNT ziľu raidījumos. Sekmīga sadarbība turpinājās ar „Radio 1”,
„Novoe Radio”, kā arī ar ziľu aģentūrām LETA un BNS. Novada aktualitātes tika publicētas
arī interneta ziľu portālos: www.preili24.lv www.news.lv, www.d-fakti.lv u.c.
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem arī 2011. gadā tika rīkotas iedzīvotāju
sapulces un tikšanās ar iedzīvotājiem. Gada sākumā pirms 2011. gada budžeta apstiprināšanas
notika iedzīvotāju sapulces pilsētā un visos pagastos, kurās iedzīvotājiem klātienē bija
iespējams izteikt savas problēmas, noskaidrot aktuālos jautājumus, izteikt savus
ierosinājumus. Preiļu novada dome 2011. gada septembrī rīkoja iedzīvotāju aptauju, lai
noskaidrotu viedokļus par aptieku tīklu un pieejamību novadā. Aptaujas anketas bija
pieejamas gan papīra formā, gan elektroniski. Elektronikā aptaujas anketa bija izstrādāta
izmantojot Google Docs un integrēta mājas lapā, kas nodrošināja aptaujas anketas
aizpildīšanu un datu apkopošanu tiešsaistes režīmā. Aptaujā piedalījās 170 respondenti.
Iedzīvotāji aktīvi izmanto www.preili.lv forumu, kurā uzdod jautājumus un diskutē par
novadā aktuālo.
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2012. gadā tiks pabeigta jaunās mājas lapas izstrādi. Jaunajā mājas lapā tiks iekļautas
visas normatīvajos aktos noteiktās prasībās, kā arī lielāka vērība tiks pievērsta tūrisma sadaļai,
lai veicinātu tūristu piesaisti novada tūrisma objektiem.
2011. gadā tika nomainīts Preiļu novada domes kancelejas nosaukums uz Preiļu novada
domes Apmeklētāju pieľemšanas un informācijas centrs. Tas tika darīts, lai iedzīvotājiem
būtu saprotamāks, kur viľiem, ierodoties pašvaldībā, ir vispirms jāgriežas.
Preiļu novada domē 2011. gadā saľemtie dokumenti: Juridisko personu – 2431, Fizisko
– 1244. Apmeklētāju pieľemšanas un informācijas centrā katru dienu atbildēts uz vairākiem
desmitiem telefona zvanu, e-pastiem, klātienē sniegtas konsultācijas gan par domes un to
iestāžu jautājumiem, gan par citu iestāžu jautājumiem.
2012. gadā turpināsies dažādu e- pakalpojumu pilnveidošana, ka arī Latvijā tiks uzsākta
elektronisko ID karšu ieviešana, tas varētu veicināt iedzīvotāju interesi par pašvaldības epakalpojumiem. Līdz šim e-parakstītus dokumentus dome ir saľēmusi tikai no valsts
pārvaldes iestādēm.
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8. PLĀNOTIE PASĀKUMI UN PROJEKTU REALIZĀCIJA
Preiļu novada ieceres 2012.gadā
Atbalstītie projekti, kuru realizācija tiks uzsākta:














ESF „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās
aprūpes pakalpojumu pilnveidošana”
Projekta mērķis - nodrošināt un attīstīt Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā
kvalitatīvu sociālo rehabilitāciju un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus no
vardarbības cietušiem bērniem, bērniem – bāreľiem, trūcīgām personām un personām
ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgū neatbilstošām zināšanām un prasmēm.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 99 220,00 Ls. (100% ESF atbalsts).
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu programma
Bella Dvina – 2.
Projekta mērķis – nodrošināt Preiļu novada iedzīvotājiem publiskās peldvietas
pieejamību un aktīvās atpūtas iespējas
Kopējās izmaksas – Ls 98 392,6 .
Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzľēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas
pārrobežu reģionā” - akronīms VILLAGE HERITAGE
Projekta mērķis – stimulēt mazās uzľēmējdarbības attīstību ciemos, atbalstot un
iedrošinot ciematu iedzīvotājus uzsākt uz tūrismu un citiem ekonomikas sektoriem
vērstu biznesu; nodrošināt ciematu iedzīvotāju prasmju un spēju attīstību, atbalstīt
ilgtspējīgu pārrobežu Tematisko Ciematu tīkla izveidi Latgalē un Aukštaitijā.
SIA "Preiļu slimnīca" ģimenes ārstu tīkla attīstība
Projekta mērķis – Projekta mērķis ir sakārtot ģimenes ārstu prakšu infrastruktūru SIA
„Preiļu slimnīca”, tādejādi uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību Preiļu novada
teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju
tīklu novada teritorijā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas: Ls 95 460,95, tai skaitā ERAF Ls 81 141,81
Preiļu novada pašvaldības kapacitātes celšana ES SF un citu ārvalstu finanšu
palīdzības projektu apguvē /ESF/.
Projekta mērķis – Preiļu novada domes, domes iestāžu un struktūrvienību kapacitātes
paaugstināšana ES struktūrfondu, pārrobežu programmu un citu ārvalstu finanšu
palīdzības projektu apguvē.
Finansējums – Ls 14 200,25 /100% ESF finansējums/.
Latvijas – Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekts
„Satiksmes sistēmas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas – Igaunijas – Krievijas
starptautiskas nozīmes transporta koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”).
Projekta mērķis – Veicināt ilgtspējīgu attīstību un paaugstināt tranzīta potenciālu un
konkurētspēju Latvijas-Igaunijas-Krievijas robežas reģionā ar satiksmes drošības
risinājumiem un transporta infrastruktūras attīstību.
Projekta kopējās plānotās izmaksas: 38 574,80 Ls.
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
projekts
„Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”
(„Move for life”)
Projekta mērķis – paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un
palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežu teritoriju pievilcību, attīstot aktīva
dzīvesveida infrastruktūru.
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Projekta kopējās plānotās izmaksas: 41 955,29 Ls .
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projekts
„Latgales un Lietuvas tautas dziesmu un deju svētku popularizēšana”
Plānotie projekta rezultāti:
Rekonstruēti Preiļu estrādes soliľi;
Iegādāti mūzikas instrumenti;
Iegādāti tautu tērpi;
Dziesmu un deju svētki Preiļos;
Pieredzes apmaiľa starp Utenu un Preiļiem.
Projekta kopējās plānotās izmaksas: ~ 56 000 Ls
Bērnu rotaļu laukumu izveide Celtnieku ielas mikrorajonā /Leader/
Projekta mērķis – nodrošināt Celtnieku mikrorajona bērniem iespēju uz aktīvu un
drošu atpūtu.
Projekta kopējās plānotās izmaksas: Ls 5 000
Projekti aktivitātes 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
ietvaros:
Gājēju ietve no Brīvības ielas Preiļos līdz ēkai Līčos, Jaunatnes ielā 1 - ~Ls 70 000
Preiļu Valsts ģimnāzijas energoefektivitātes uzlabošana ~Ls 130 000
Preiļu mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes uzlabošana - ~Ls 130 000
Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos
Projekta plānotās izmaksas: Ls700 000
Ūdenssaimniecības attīstība Preiļos, II kārta
Projekta mērķi ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeľu savākšanas
kvalitātes uzlabošana, notekūdeľu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes
pakalpojumu pieejamības paplašināšana, notekūdeľu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana
Finansējums – Ls 2 693 504,77
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9. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE
Aizvadītajos gados radušās izmaiľas valsts ekonomiskajā situācijā, kā rezultātā
daudzām mājsaimniecībām ievērojami samazinājās iztikas līdzekļi un darbspējīgas personas
palika bez algota darba, joprojām ir saglabājušas ietekmi arī uz Preiļu novada iedzīvotāju
labklājības līmeni. To visuzskatamāk rāda atbilstības trūcīgas ģimenes (personas) statusam
rādītāji, kas, salīdzinājumā ar 2010. gadu, 2011. gadā palielinājušies par 7% jeb par 28
ģimenēm, un kopumā sastāda 414 trūcīgas ģimenes (1046 personas). Pēdējo piecu gadu laikā
trūcīgo personu skaits ar gadiem ir tikai audzis.
Lai arī trūcīgo ģimeľu skaita palielinājums 2011. gadā nav bijis tik straujš, kā tas bija
vērojams 2010. gadā, tomēr pašvaldības izdevumi sociālās palīdzības nodrošināšanai
pieauguši par nepilniem 35 tūkstošiem.
Negatīvas tendences iezīmējas trūcīgo personu raksturojumā pēc piederības noteiktai
sociālajai grupai: vislielākais palielinājums – 25%, skar pensijas vecuma personas, kuras
aizvadītajā gadā atzītas par trūcīgām (2010. gadā bija 59 pensijas vecuma personas, 2011.
gadā – 74). Tāpat palielinājies trūcīgo bērnu skaits no 313 bērniem 2010. gadā līdz 333
bērniem aizvadītajā gadā – pieaugums 6%. Ne tikai valstī kopumā, bet arī Preiļu novadā tieši
bērni ir otra lielākā grupa starp trūcīgajām personām – kopumā tie sastāda 32% no visām
trūcīgajām personām. Nepietiekams materiālais nodrošinājums ir viens no būtiskākajiem riska
faktoriem, kas veicina sociālo atstumtību. Analizējot Preiļu novada Sociālā dienesta (turpmāk
– dienests) klientu loku nākas atzīt, ka šī tendence tiek pārmantota no paaudzes paaudzē, kā
rezultātā šobrīd klientu lokā parādās jau pārstāvji pat trešajā paaudzē.
Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie līdzekļi –
aizvadītajā gadā tas sastāda Ls 182 491,66, kas ir par 23 % vairāk, nekā 2010. gadā, kad šai
sociālajai grupai tikai izlietoti Ls 147 632.01. Likumsakarīgi auguši arī pašvaldības izdevumi
sociālā atbalsta pasākumiem kopumā ar visstraujāko pieaugumu pēdējos divos gados.
Skaitliski liela grupa, kurai sniegta sociālā palīdzība, ir personas, kuru ienākums ir virs
trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeľa – Preiļu novadā tās ir pensijas vecuma personas
un pilngadīgas personas ar invaliditāti, kas 2011. gadā sastāda 285 šādas ģimenes jeb 334
personas (2010. gadā – 224 jeb 270 personas), izlietotie līdzekļi – Ls 25126, 49 (2010. gadā –
Ls 24725,14).
Analizējot palīdzības saľēmējus pēc ģimenes sastāva, nākas secināt, ka skaitliski
daudz ir ģimeľu ar bērniem – kopumā 2011. gadā dienesta redzeslokā bijušas 217 šādas
ģimenes, kas sastāda 31 % no visiem sociālās palīdzības saľēmējiem. Pieaugums personu
skaita ziľā šī tipa ģimenēs, salīdzinājumā ar 2010. gadu, ir ievērojams – par 177 personām.
Joprojām aktuāls ir darbs ar pilngadīgām darbspējīgām personām, kas vairumā ir ilgstošie
bezdarbnieki un pirmspensijas vecuma personas – tie tad arī sastāda pabalsta Garantētā
minimālā ienākumu līmeľa nodrošināšanai lielāko saľēmēju skaitu.
Salīdzinot GMI saľēmējus laika posmā no 2007. – 2010. gadam, nākas secināt, ka
īpaši pieaudzis nestrādājošo darbspējīgo personu skaits ( no 75 personām 2007. gadā līdz 305
personām 2011. gadā), ko ievērojami veicinājusi ekonomiskā krīze valstī, kuras rezultātā
cilvēki darbspējīgā vecumā palikuši bez darba un iztikas līdzekļiem, un GMI pabalsts ir
vienīgā iespēja vismaz minimāli nodrošināt pamatvajadzības. 2010. gada līmenī saglabājies
strādājošo personu skaits, kas saľēmušas GMI pabalstu, kas norāda uz tendenci, ka saľemtais
atalgojums nav pietiekošs, lai nodrošinātu garantēto ienākumu līmeni. Divkāršojies arī
invalīdu un pensionāru kā GMI pabalsta saľēmēju skaits, ko zināmā mērā varētu būt noteicis
pašvaldības lēmums atbalstīt šīs personu grupas ar GMI pabalstu, ja to ienākumi mēnesī ir
līdz Ls 80, sedzot starpību starp pensiju un šo GMI līmeni. Tomēr pieľemtais lēmums
vērtējams kā pozitīvs, jo tādejādi bijusi iespēja palīdzēt vienai no sociāli mazaizsargātākajām
grupām, palielinot ienākumus pamatvajadzību nodrošināšanai.
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Liela nozīme pamatvajadzību nodrošināšanā tieši bērniem no trūcīgajām ģimenēm ir
pašvaldības sociālajiem pabalstiem: pabalsts – brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādē,
pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē un
pabalsts mācību līdzekļu iegādei. Lai arī 2011. gadā bija vērojams trūcīgo ģimeľu bērnu, kas
saľem brīvpusdienas, skaita samazinājums – tie bijuši 118 bērni (no 98 ģimenēm), pabalstam
izlietotā summa palielinājusies līdz nepilniem 12 tūkstošiem (Ls 11865,70) sakarā ar pusdienu
maksas pieaugumu. Šis pabalsts ir visvairāk nepieciešamais bērniem, jo ne reti siltās
pusdienas skolā ir vienīgā kārtīgā ēdienreize.
Nedaudz palielinājušies arī izdevumi pabalsta – 50 % atlaide no maksas par bērna
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē nodrošināšanai. Ja 2010. gadā tam izlietoti Ls
2111,29, to saľēmuši 39 trūcīgo ģimeľu 45 bērni, tad 2011. gadā minētais pabalsts bijis
nepieciešams 35 ģimeľu 48 bērniem, tam izlietojot Ls 2180,68. Šāds pabalsts ir pieejams arī
daudzbērnu ģimeľu bērniem – aizvadītajā gadā to izmantojuši 22 ģimeľu 24 bērni, tam
izlietojot Ls 1133,84.
Otrs likuma kārtā obligātais un pieprasītākais bijis mājokļa pabalsts, kuram 2011. gadā
izlietoti Ls 49960 (to saľēmušas 595 ģimenes), kas ir mazāk, nekā 2010. gadā, kad šim
mērķim tika izlietoti Ls 51260.00 un to saľēma 539 ģimenes.
2011. gadā turpinājis samazināties to personu skaits, kuras saľēmušas pabalstus citiem
mērķiem – to piešķiršanai netiek veikta personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.
2011. gada laikā citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem sastāda Ls 14730
(2010. gadā – Ls 26204.78). Kā pieprasītākie pabalsti šajā kategorijā joprojām minami bērna
piedzimšanas pabalsts, pabalsts – 50% atlaide no maksas par ēdināšanu vispārizglītojošā/
pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeľu bērniem. Aizvadītajā gadā ēdināšanu skolā
izmantojis 50 ģimeľu 81 bērns, izlietotie līdzekļi – Ls 6131,68. Ja salīdzina ar 2010. gadu,
kad minēto pabalstu saľēma 72 bērni no 41 daudzbērnu ģimenes, pabalstam kopumā izlietoti
Ls 45717, vērojams, ka pieaugums, lai arī ne ievērojams, bet tomēr ir, un arī šai mērķa grupai
šis atbalsta pasākums ir nepieciešams.
Kopumā 2011. gada laikā reģistrēti 1502 iesniegumi par sociālās palīdzības (pabalsti,
trūcīgas ģimenes statusa piešķiršana) saľemšanu, 424 dokumenti, kas saľemti no dažādām
fiziskām un juridiskām personām ar iestādes darbu saistītos jautājumos, sagatavotas 327
atbildes dažādām fiziskām un juridiskām personām ar iestādes darbu saistītos jautājumos,
sagatavoti 1450 lēmumi par dažādiem ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
sniegšanu saistītiem jautājumiem, sagatavoti 143 sarunu protokoli, 500 apsekošanas akti (142
gadījumos persona dzīves vietā nav sastapta), sagatavotas 219 izziľas par atbilstību
atbrīvojuma saľemšanai personām, kuru ienākumi ir līdz Ls 120 un Ls 150 (kopumā izziľas
saľēmušas 195 dažādas ģimenes), kā arī sagatavotas 589 izziľas par atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam. Uz 2011. gada 31. decembri dienesta lietvedībā ir 553 trūcīgo
ģimeľu lietas, 366 pensionāru/ invalīdu lietas, 206 ar cita veida sociālās palīdzības saľemšanu
saistīto personu lietas, 96 lietas par sociālā riska ģimenēm (jautājumos, kas skar aprūpes
tiesību ne/atjaunošanu vecākiem), 28 ar cita veida sociālo gadījumu risināšanu saistīto
personu lietas (skolu kavētāji, nepilngadīgie likumpārkāpēji), 21 lieta par valsts apmaksātu
sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, 52 lietas par personas ievietošanu pašvaldības
sociālās aprūpes institūcijā, 53 lietas par mājas aprūpes piešķiršanu, 39 lietas par sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, 47
lietas par sociālās rehabilitācijas par valsts budžeta līdzekļiem piešķiršanu.
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10. Pielikums Nr.1
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