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1. PREIĻU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
Preiļu novads turpina mērķtiecīgi attīstīties, ko apliecina izaugsmes rādītāji. Taču
jāatzīmē iedzīvotāju skaita neliels samazinājums kā negatīvs faktors 2013.gadā. Pirmo
reizi pēdējo 5 gadu laikā palielinājies jaundzimušo skaits. Pozitīvais faktors šajā
gadījumā jāatzīmē pašvaldības atbalstītā SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas
darbība un atsevišķu jauno ģimeņu atgriešanās novadā. Pozitīvi, ka Preiļu novadā
2013.gada decembrī arī zemākais bezdarba līmenis Latgalē 14.3% starp Latgales
novadiem, kā arī mūsu uzņēmēju darbības attīstība, pašvaldību un valsts iestāžu
kvalitatīva darbība un sasniegumi, reģistrēti vairāki jauni uzņēmumi.
Veiksmīgi turpina ražot un eksportēt savus izstrādājumus, sniegt pakalpojumus novada
uzņēmumi – AS Preiļu siers, SIA Preiļu slimnīca, SIA Preiļu saimnieks, SIA Firma Jata, SIA
VS Teks, SIA Zolva, SIA Trans SN, SIA Agrolatgale plus, SIA TU Lauki, SIA Dija P u.c.
Realizēti vairāki investīciju projekti privātajā sektorā.
Kvalitatīvus pakalpojumus nodrošina novadā esošās valsts un pašvaldības iestādes.
Izglītības iestādes kvalitatīvi turpina sagatavot jauniešus, profesionālo un augstskolu
programmu apguvei. Novadā notiekošie kultūras un sporta pasākumi piesaista ne tikai vietējo
iedzīvotāju interesi, bet pulcē arī ciemiņus no Latgales, Latvijas un ārvalstīm. Notiek ārzemju
viesmākslinieku koncerti. Dažāda vecuma sportisti ieguvuši medaļas Latvijas
meistarsacīkstēs, Eiropas un Pasaules čempionātos.
2013.gadā pabeigti vairāki ERAF, KF un Pārrobežu ES fondu projekti vairāk kā 5 milj.
Ls vērtībā. Pārsvarā šie projekti vērsti uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes un vides uzlabošanu un
attīstību, publisko ēku energoefektivitāti, pazemes komunikāciju, apgaismojuma, ielu un
ietvju atjaunošanu. 2013.gadā nodotas ekspluatācijā un veiksmīgi darbojas Aktīvās atpūtas
zona ar pludmali, BMX trasi, smilšu volejbola un futbola laukumiem, izveidota slidotava un
hokeja laukums, apgaismota slēpošanas trase, iztīrīta daļa parka dīķu sistēmas un atjaunotas
slūžas. Pēc vairāku gadu intensīvas pašvaldības un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
sadarbības, Preiļos ļoti pozitīva tendence daudzdzīvokļu māju siltināšanā. Iedzīvotāji ir
sapratuši, ka iegūstot 50% ES finansējumu, māju renovācija ir ieguldījums nākotnē – zemāki
maksājumi par siltumu, tehniskā stāvokļa uzlabošana un vides sakārtošana.
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 Čerņavska darbnīca – muzejs, mazākais Latvijas dievnams un viesu māja
„Pie Pliča”, J.Raiņa muzejs Jasmuiža, aktīvās atpūtas piedāvājumi un vairāki citi piedāvājumi.
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.
Mēs esam gandarīti, ka cilvēki, kuri mūsu pusē iepriekš nav bijuši vai bijuši ļoti
sen, vienmēr ir pozitīvi pārsteigti un sajūsmināti par Preiļu novadu, mūsu sakopto vidi,
mūsu cilvēku rosību.
Mūsdienu steidzīgajā ritmā ne vienmēr visu var iepriekš ieplānot, bet cenšamies
izmantot visas iespējas, kas dod labumu mūsu cilvēkiem un Preiļu novada attīstībai. Ļoti
labi ir zināt daudz, bet vēl svarīgāk ir prast atrast to, ko tu nezini. Lai mums izdodas
visas ieceres!
Aldis Adamovičs,
Preiļu novada domes priekšsēdētājs
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2. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs un datums
Finanšu gads
Domes skaitliskais sastāvs
Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Domes izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Zvērinātā revidente

Preiļu novada dome
Preiļi, Raiņa bulv. 19, LV- 5301
LV 90000065720, reģistrācijas
datums 22.03.1996.
01.01.2013 – 31.12.2013.
15 deputāti
Aldis Adamovičs
Juris Kovaļevskis
Vladimirs Ivanovs
Skaidra Mukāne
Marija PORIETE,
sertifikāts nr. 6., SIA “AKTĪVS M AUDITS”.
Komercdarbības licence nr.40

2.1. 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 aizņem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 57%,
meža zeme – 27%.
1. att.
Teritorijas sadalījums novadā
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2.2. Iedzīvotāji
Uz 01.01.2014. pēc PMLP datiem Preiļu novadā ir 10930 iedzīvotāju, no kuriem 7297 ir
darbaspējas vecuma (66,76 %), 1345 - līdz darbspējas vecumam (12,30 %) un 2288 pēc
darbspējas vecuma (20,93%).
Salīdzinot ar 2012.gadu migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā
iedzīvotāju skaits samazinājies par 309 iedzīvotājiem.
2013.gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 107 dzimšanas, 41 laulība un
184 miršanas gadījumi.
2. att.
Iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā

Iedzīvotāju skaits procentuāli Preiļu novadā pa teritoriālajām vienībām uz 01.01.2014.:
2. tabula
Teritoriālā vienība
% no visiem novada
iedzīvotājiem
Preiļu pilsēta
67,56
Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts

10,47
5,81
6,86
9,30

3. tabula Bērnu vecuma struktūra Preiļu novadā uz 01.01.2014.
0-6 gadu vecumā

7-18 gadu vecumā

Kopā

644

991

1635
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Sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu, procentuāli tas ir raksturojams: 46,35 % vīriešu
(5066) un 53,65 % sieviešu (5864) uz 01.01.2014. pēc PMLP datiem (sk. attēlā).
3. att. Dzimumu proporcija

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apkopotās un publicētās informācijas
2014.gada janvārī Preiļu novadā reģistrēti 1043 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 2014.
gada 1. janvārī pēc PMLP datiem tas ir šāds:
4. att. Nacionālais sastāvs

Preiļu novadā uz 01.01.2014., pēc PMLP datiem, ir: 10 10487 pilsoņi, 363 nepilsoņi un
79 pārējie.
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3. PREIĻU NOVADA DOME
3.1. Domes sastāvs
Preiļu novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Preiļu novada
pašvaldības un Preiļu novada domes darbību nosaka ar Preiļu novada domes 01.07.2009.
sēdes lēmumu Nr.5 apstiprinātie Preiļu novada saistošie noteikumi “PREIĻU NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
Domes deputāti - 15 (ievēlēti 2013.gada jūnijā)
2013.gada 13.jūnijā darbu sāk jaunievēlētā Preiļu novada dome 15 deputātu sastāvā:
Aldis Adamovičs – Domes priekšsēdētājs, Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
Juris Kovaļevskis – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA” ;
Ligita Pauniņa - Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
Valentīna Liniņa – Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
Ineta Liepniece – Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
Juris Erts – Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
Maruta Plivda - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija;
Lauris Pastars – Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija;
Jāzeps Šņepsts - Reformu partija;
Juris Urtāns – Reformu partija;
Juris Vucāns – Reformu partija;
Ārijs Vucāns – „Apvienība iedzīvotāji”;
Aigars Zīmelis – „Apvienība iedzīvotāji”;
Vladimirs Haritonovs – PPA „Saskaņas centrs”;
Jānis Anspoks – „Mūsu partija”.
Preiļu novada pašvaldība 2013.gadā nodrošināja 663 darba vietu (t.sk. uz laiku
nodarbinātie).
Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – katra mēneša ceturtajā ceturtdienā 15.00,
nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2013.gadā notikušas 19 domes sēdes,
tai skaitā: 6 ārkārtas, 13 kārtējās sēdes. Domes sēdēs izskatīti 669 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. 2013.gadā notikušas 12 Finanšu komitejas sēdes, 13 –
Infrastruktūras un novada attīstības un 15 - Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas.
3.2. Komitejas un komisijas
Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 pastāvīgās komitejas:
Finanšu komiteja
Aldis Adamovičs - priekšsēdētājs
Vladimirs Haritonovs
7
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Juris Urtāns
Ligita Pauniņa
Jāzeps Šņepsts
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Maruta Plivda - priekšsēdētājs
Valentīna Liniņa
Ineta Liepniece
Jānis Anspoks
Āris Vucāns.
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja
Lauris Pastars- priekšsēdētājs
Juris Kovaļevskis
Juris Vucāns
Aigars Zīmelis
Juris Erts.
Izveidotas 8 pastāvīgās komisijas:
Zemes komisija
Vita Patmalniece - priekšsēdētājs
Arvils Pundurs
Juris Kovaļevskis
Maruta Plivda
Silvija Bindare
Administratīvā komisija
Ēvalds Vilcāns - 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
Zenta Andrejeva
Iepirkumu komisija
Vladimirs Ivanovs - priekšsēdētājs
Inga Vilcāne
Bonifācijs Kļavinskis
Jānis Skutels
Irēna Rancāne
Administratīvo aktu strīdu komisija
8
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Aldis Adamovičs- priekšsēdētājs
Lauris Pastars
Jānis Anspoks
Vēlēšanu komisija
Natālija Pīzele- priekšsēdētājs
Silvija Potapova
Anna Bulmeistere
Anita Rumpe
Aivars Podskočijs
Aleksandrs Utināns
Normunds Skutelis
Starpinstitucionālās sadarbības komisija
Andreju Zagorski- priekšsēdētājs
Anda Mihailova;
Ritma Vigule;
Anita Džeriņa
Elita Jaudzema;
Anita Puga.
3.3. Pašvaldības pārvalde
 Administratīvā daļa
 Grāmatvedības daļa
 Juridiskā daļa
 Attīstības daļa
 Tehniskā daļa
 Nekustamo īpašumu daļa
 IT centrs
Domes izpildinstitūcijā strādā 53 darbinieks.
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
izmaiņām, novada domes noteikto funkciju nodrošināšana.
Domes struktūrvienības:
 Preiļu pagasta pārvalde
 Aizkalnes pagasta pārvalde
 Pelēču pagasta pārvalde
 Saunas pagasta pārvalde
Domes struktūrvienībās strādā 21 darbinieks.
Pašvaldības iestādes:
 Preiļu Valsts ģimnāzija,
 Preiļu 1.pamatskola,
 Preiļu 2.vidusskola,
 Preiļu neklātienes un vakara maiņu vidusskola,
 Pelēču pamatskola,
9
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Salas pamatskola,
Priekuļu pamatskola,
Preiļu Mūzikas un mākslas skola,
Preiļu novada kultūras centrs,
Preiļu novada bāriņtiesa,
Preiļu novada būvvalde,
Preiļu novada dzimtsarakstu nodala,
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ar filiāli „Auseklītis”,
Preiļu novada Pašvaldības policija,
Preiļu novada izglītības pārvalde,
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Preiļu sporta skola,
Preiļu BJC,
Preiļu galvenā bibliotēka,
Sociālais dienests.

Preiļu novadā pašvaldības funkcijas realizē :
 Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Preiļu saimnieks”;
 SIA „Preiļu slimnīca”;
 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”.
3.4. Dzīvesvietas deklarēšana
Saņemti 301 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
Saņemti 924 iesniegumi izziņu saņemšanai.
Saņemti 38 iesniegumi ( no iedzīvotājiem) deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai, t.sk.: 31
gadījumos - ziņas anulētas; 4 gadījumos - deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziņu anulēšanai; 3
gadījumos – lieta izbeigta faktu trūkuma dēļ vai anulēšana atteikta;
5 gadījumos dzīvesvietas ziņu anulēšana veikta pēc tiesas sprieduma
10 gadījumos pēc domes lēmuma – atsakoties no dzīvojamās platības.
70 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
3.5. Bāriņtiesa
2013.gadā Preiļu novada bāriņtiesa veikusi 286 pārbaudes par nepilngadīgo bērnu un
rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļiem un pieņēmusi 124 lēmumus.
Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta
bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata
gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju

9

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu
pārtrauktas bērna aizgādības tiesības

22

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu
atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības

7

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības

28

10
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Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības
tiesības

11

Personu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu

13

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības

8

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības

12

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

58
11
46
1

Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31,decembrī atradās
ārpusģimenes aprūpē

6

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

16

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanās
Bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas
Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības
tiesību atjaunošanas vecākiem

9
3

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam

5

Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis

6

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī

38

Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo
personu mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību

14

Vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits

11

6

Notariālo darbību veikšana ( Preiļos.- 298, Saunas p.- 83, Pelēču p. - 48).
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3.6. Iepirkumu komisijas veikti iepirkumi un noslēgtie līgumi
5.tabula
IUB
ident.
Nr.

PND
2012/24AK

Iepirkuma priekšmets

Pārtikas produktu piegāde Preiļu
pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”
vajadzībām

(tai skaitā iepirkuma priekšmeta 4
daļas)

Lēmuma
pieņemšanas
datums

25.02.2013.
(Līgums uz
24 mēn.)
Precizēts –
15.03.2013.
Precizēts
15.04.2013.

PND
2013/1M

Preiļu novada teritorijā esošo ielu
apgaismojuma tīklu uzturēšana un
remonts 2013.un 2014.gados

29.01.2013.

PND
2013/2AK

Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un
Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada
lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II”
ietvaros

19.03.2013.

Lietus ūdeņu kanalizācijas un ielu seguma
rekonstrukcija Brīvības un Aglonas ielu
posmos, Preiļos

08.04.2013.

PND
2013/3AK

04.11.2013.

Ar ko līgums noslēgts

1) Piena produkti- pārtraukts
3)Gaļa - SIA „RĒZEKNES
GAĻAS KOMBINĀTS”
4) Fasētie prod. - SIA “Sanitex
Baltic Distribution”
2) Maize - SIA „Vecā
maiznīca”
1) 1.daļa – pārtraukts – bez
rezultātiem

Līguma cena
(ar PVN 22%)
/LVL

--------22103,53
20239,86

10774,13

SIA „ELEKTROSERVISS
PREIĻI”

_____
15 421,81
(uz 23 mēn.)

04.11.2013. lēmums –
Pārtraukt iepirkumu, Prot.nr.52AK

________

24.10.13.domes lēmums,
prot.nr.16, p.8.,
Grozījumi iepirkuma
priekšmetā
SIA „Daugavpils
būvmehanizācija”

277 324,56
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PND
2013/4AK
PND
2013/5M

Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada
pašvaldības vajadzībām
Malkas iegāde Preiļu novada pagastu
pārvalžu vajadzībām 2013./2014.gadu
ziemas sezonai

21.03.2013.
25.02.2013.

SIA „Enefit”
SIA „KV Mežnieks”
(Aizkalnes, Saunas, Pelēču,
Preiļu pagastos)

53 476,36
(uz 12 mēn.)
KOPĀ:
15 870,00
bez PVN

SIA”HUMUS”

11 349,27

(tai skaitā iepirkuma priekšmeta 4
daļas)
PND
2013/6M

PND
2013/7M

Autobusu ar šoferiem noma XXV
Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku laikā

06.03.2013.

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gadā

22.03.2013.

(tai skaitā iepirkuma priekšmeta 3
daļas)
PND
2013/8M

Preiļu parka estrādes soliņu rekonstrukcija
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
programmas projekta
Nr. LLIV-281 „Ilgtspējīga sadarbība
„Baltais putns” starp Augšzemi un
Latgali”
(“The White Bird”) ietvaros

PND
2013/9AK

Autotransporta (divu mikroautobusu un
vieglās pasažieru automašīnas) iegāde
operatīvajā līzingā

1) AS „Latvijas autoceļu
uzturētājs” Daugavpils ceļu
rajons (grants segums);
2)SIA„Preiļu Saimnieks”
(ceļa zīmes);
3) SIA „Krustpils”(asfalts)

15.04.2013.

SIA “Resurss Plus”

03.05.2013.

SIA DNB līzings
(2 mikroautobusi +1 vieglā)

27 314,99
2 000,00
16 423,00

13 680,83

Kopā:
40 882,65
(līzings 5gadi)

(tai skaitā iepirkuma priekšmeta 2
daļas)
PND
2013/10

Būvdarbi projekta „Preiļu novada
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”

25.07.2013.

641 412,60
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AK ERAF

ietvaros:

1.daļa - Preiļu 1. Pamatskolas
infrastruktūras attīstība (tai sk.
stacionārā aprīkojuma iegāde), fasādes
siltināšana, apkārtnes labiekārtošana;
2.daļa - Preiļu 2. Vidusskolas
infrastruktūras attīstība (tai sk.
stacionārā aprīkojuma iegāde), fasādes
siltināšana, apkārtnes labiekārtošana;
3.daļa - PII „Pasaciņa” ēkas
rekonstrukcija (tai sk. stacionārā
aprīkojuma iegāde) ar fasādes
siltināšanu, apkārtnes labiekārtošana;
4.daļa - Preiļu Valsts ģimnāzijas
ēdināšanas bloka izbūve (tai sk.
stacionārā aprīkojuma iegāde)
PND
2013/11M

PND
2013/12M

Ģērbtuvju izgatavošana, piegāde un
uzstādīšana futbola laukuma teritorijā
Kooperatīva ielā, Preiļos
Slēpošanas, nūjošanas inventāra un
aprīkojuma iegāde Preiļu novada
domei projekta LLB-2-255 „Veselīga
dzīvesveida veicināšana Latvijas un
Baltkrievijas pierobežu reģionos”
ietvaros:

1.daļa - Sniega motocikla iegāde;
2.daļa - Slēpošanas trases aprīkojuma
iegāde;
3.daļa – slēpošanas inventāra iegāde;
4.daļa – mobilā moduļa mājas
iegāde.

23.08.2013.
IUB lēmums –
atļaut slēgt
līgumus

1.daļa (Preiļu 1. Pamatskola)
–
SIA „RERE04”
2.daļa (Preiļu 2. vidusskola)
–
SIA „RERE04”

290 287,81

663 322,16
440 086,20

3.daļa (Preiļu PII
„Pasaciņa”) –
SIA „RERE04”
4.daļa (Preiļu valsts
ģimnāzija) –
SIA „RERE04”

07.06.2013.

13.06.2013.

SIA „ ROA MODUL”
1) SIA „XPS”- Sniega
motocikls
2) SIA „GINNO TEHNIKA”Slēpošanas trases aprīkojums;
3)
pārtraukts
nav
piedāvājumu

8833,00
(2 ģērbt)

5765,00
1064,80
____
2904,00

4) SIA „ROA MODUL”Mobilā moduļa māja
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PND
2013/13AK
PND
2013/14

Degvielas iegāde Preiļu novada domes
autotransporta vajadzībām
Slēpošanas un nūjošanas trases
apgaismojuma ierīkošana Preiļu pilsētas
parkā, projekta LLB-2-255 „Veselīga
dzīvesveida veicināšana Latvijas un
Baltkrievijas pierobežu reģionos” ietvaros

19.06.2013.

SIA „RusLatnafta”

64772,00

17.06.2013.

SIA „Nams P”

19 879,56

17.06.2013.

A/S „Preiļu siers”

13 908,94
(12 mēnešos)

PND
2013/15M

Piena un piena pārstrādes produktu
piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības
iestādes „Pasaciņa” vajadzībām

PND
2013/16M

Datorkomplektu iepirkums Preiļu novada
domes vajadzībām

14.06.2013.

Pārtraukts (jāveic grozījumi
Tehniskajās prasībās)

______

PND
2013/17M

Datorkomlektu piegāde Preiļu novada
domes vajadzībām

12.07.2013.

SIA”TelCom”

23 589,19

PND
2013/19M

Asfaltbetona seguma virskārtas
atjaunošana Raiņa bulvārī, Preiļos

30.07.2013.

SIA „Daugavpils
būvmehanizācija”

13508,95

PND
2013/18M

Būvdarbu būvuzraudzība projekta
„Preiļu novada izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība” ietvaros
(tai skaitā iepirkuma priekšmeta 4
daļas)

PND
2013/20M

30.08.2013.

1., 2. un 4.daļās - Personu
apvienību
SIA
„Būvuzraudzība Latvija”
un SIA „Vealeidja”;
3.daļā - SIA „Forma2 ”

1.,2.,4.- kopā
5566,00
3.d.- 3971,22

„Slēpošanas un nūjošanas inventāra
iegāde Preiļu novada domei projekta
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LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida
veicināšana Latvijas un Baltkrievijas
pierobežu reģionos” ietvaros”
PND
2013/21M
PND
2013/22

Dienvidlatgales tērpu iegāde Saunas
pagasta etnogrāfiskajam ansamblim
„Naktineica
Tehniskā
projekta
„Preiļu
1.pamatskolas ēku Daugavpils ielā 34,
Preiļos fasādes un jumta seguma
vienkāršotā renovācija” būvdarbu
autoruzraudzība

04.09.2013.

SIA „Lāša – 100”

3760,00

06.09.2013.

Biedrība Senpilsāta

4700,00

26.08.2013.

SIA „Rēzeknes nams”

1140,00

28.08.2013.

AS „Komunālprojekts”

2199,78

(iepirkums PIL 8.1 panta 10.daļas kārtībā)

PND
2013/23

Autoruzraudzība projektā Preiļu valsts
ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas
bloka renovācija - 4.kārta”
(iepirkums PIL 8.1 panta 10.daļas kārtībā)

PND
2013/24M

Preiļu pilsētas parka dīķu slūžu
rekonstrukcija

SIA „Jēkabpils PMK”

PND
2013/25M

„Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada
pašvaldības
pansionāta
„Preiļi”
vajadzībām”

09.10.2013.

PND
2013/26M

Ārtelpu informatīvā kioska piegāde,
uzstādīšana, apkope un uzturēšana, un
satura sistēmas izveide” LEADER
projekta nr. 13-03-ll12-l413204-000019
ietvaros

17.10.2013.

10.09.2013.

59 939,14

09.10.2013.lēmums nr.25M-3
–
Pārtraukt iepirkumu, jo
iesniegts 1 piedāvājums, bet
tika izslēgts

SIA „SAUBAG”

_______

13 068,00
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PND
2013/27
AK

Preiļu novada pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi
2013/2014.gada ziemas periodā, tranzīta
ielu uzturēšana 2014.gadā

(tai skaitā iepirkuma priekšmeta 6
daļas)

19.11.2013.

(kopējā
līgumcena
ar PVN21%
ir LVL
57974.71)

1)Preiļu pilsēta - SIA „Preiļu 1) LVL 17804.56 /
saimnieks”;
EUR 25333.60
2)Aizkalnes
pag.Z/s 2) LVL 6534.00 /
„Druvas”;
EUR 9297.04
3)Saunas pag.- Z/s „Ozoli”; 3) LVL 6800.20 /
EUR 9675.81
4)
Preiļu
pag.Z/s 4) LVL 5428.96 /
„Ēdelveiss”;
EUR 7724.71
5)Pelēču pag.- Z/s „Druvas”; 5) LVL 6897.00 /
EUR 9813.55
6)Preiļu tranzīta ielas- AS
„Latvijas
autoceļu 6) LVL 14510.00 /
uzturētājs” Daugavp. c/r
EUR 20645.85

PND
2013/28

Pasažieru autobusa noma (ar izpirkumu)
Preiļu
novada
Aizkalnes
pagasta
vajadzībām

18.10.2013.

SIA „SEB līzings”
Finanšu līzings uz 2 gadiem

Autobusa cena
ar PVN21% - LVL
10702,84
plus procenti

12.11.2013.

SIA „M13”

kopā
LVL 35232.78 /
EUR 50131.73

SIA „Arka Preiļi”

Uz 12 mēn.
LVL 8470.00/
EUR 12051.72

(autobusa Mercedes-Benz SPRINTER
518 noma (pirkums) uz 2 gadiem
PND
2013/29M

„Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada
pašvaldības
pansionāta
„Preiļi”
vajadzībām”

PND
2013/30M

Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada
Sociālā dienesta Krīzes centra 05.12.2013.
vajadzībām

PND
2013/31M

Ielu apgaismojuma renovācija Preiļos

27.11.2013.

Pārtraukts – komisijas
27.11.13.lēmums, prot.nr.2

___________
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PND
2013/32M

PND
2013/33M

27.01.2014
Ielu apgaismojuma renovācija Preiļos
Ceļu rekonstrukcija Preiļu un Pelēču
pagastos, projekta „Preiļu novada
lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana
II” ietvaros

11.04.2014.

iepirkuma līgums netika
noslēgts – nepiešķīra
finansējumu.
AS „Latvijas autoceļu
uzturētājs” Daugavpils ceļu
rajons

---------------

EUR 159825.85
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3.7. Izmaiņas saistošajos noteikumos
2013.gadā apstiprināti sekojoši saistošie noteikumi:




Preiļu novada domes saistošie noteikumi Saistošie noteikumi Nr. 2013/01„Par
nekustamā īpašuma nodokli Preiļu novadā 2013.gadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Saistošie noteikumi Nr. 2013/12„Par
nekustamā īpašuma nodokli Preiļu novadā 2014.gadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Saistošie noteikumi Nr. 2013/26 Par Preiļu
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

2013.gadā apstiprināti sekojoši saistošo noteikumu grozījumi:















Preiļu novada domes saistošie noteikumi Saistošie noteikumi Nr. 2013/02 „Grozījumi
Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2011/02 „Par sociālo palīdzību”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/03 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos „Preiļu novada pašvaldības nolikums”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/05 „Grozījumi Saistošajos
noteikumos Nr. 2009/02 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Preiļu novadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/08 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos „Preiļu novada pašvaldības nolikums”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/04 „Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2011/02 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/07 „Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2011/01 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/09 „Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2011/09 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu Preiļu novadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/06
”Grozījumi Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/04 "Par sociālajiem
pakalpojumiem Preiļu novadā";
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/14 „Grozījumi Preiļu novada domes
2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 „Par pašvaldības
nodevām Preiļu novadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/22 „Grozījumi Preiļu novada domes
2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.2010/16 „Par reklāmu, izkārtņu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Preiļu novadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/21 Grozījumi Preiļu novada domes
2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2010/01 „Par pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu)
apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Preiļu
novadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/19 „Grozījumi Preiļu novada domes
2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2013/01 „Par nekustamā īpašuma
nodokli Preiļu novadā 2013.gadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/20 „Grozījumi Preiļu novada domes
2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/05 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Preiļu novadā”;
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Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/18 „Grozījumi Preiļu novada domes
2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 „Preiļu novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/16 „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”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/17 „Grozījumi Preiļu novada domes
2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2012/04 „Noteikumi par
administratīvo atbildību Preiļu novadā”;
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2013/15 Grozījumi Preiļu novada domes
2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2011/12 „Par ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā”;

Ar šiem noteikumiem ikviens interesents var iepazīties Domes darba laikā domes
Apmeklētāju pieņemšanas 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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4. PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
4.1. Preiļu novada pamatbudžeta izpilde 2011.-2013.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

Periodikas
iegāde

Kredīta %
nomaksa

Subsīdija,
dotācijas un
sociālie
pabalsti

Kapitālie
izdevumi

KOPĀ:

Veselības

Sociālā

aprūpe

nodrošin
āšana

Dzīvokļ
u,
komunā
lā
saimnie
cība
88516

215288

14950

2601413

Brīvais
laiks,

Pārējā

Pārājie

sports,

ekonomis
kā

kultūra

darbība

izdevum
i
un
norēķini

PAVISAM

2011.g.

307808

48264

1809652

116935

2012.g.

309458

47943

1822556

197041

99535

223663

1762

2701958

2013.g.

322479

51801

1841439

177177

107750

224982

4444

2730072

2011.g.

73578

12137

429998

27926

21168

51312

3276

619395

2012.g.

76743

11708

446386

48557

24164

56518

280

664356

2013.g.

79749

12518

432945

43130

26800

55739

872

651753

2011.g.

1791

37

19603

150

302

661

205

22749

2012.g.

1537

172

17939

510

395

768

105

21426

2013.g.

2526

4

15804

90

777

1846

105

21152

2011.g.

191005

8057

422552

38855

190845

113316

3877

968507

2012.g.

231204

8743

400816

79925

322913

130835

10062

1184498

2013g.

256460

8819

403016

70742

367086

183808

11619

1306584

2011.g.

34528

4464

169440

40567

9296

24460

33372

316127

2012.g.

41017

4668

182699

56877

17886

47788

48668

399603

2013.g.

40357

4468

168766

47850

16652

34277

264

312634

66

2011g.

583

1680

2012.g.

1438

1739

2013.g.

455

1744

2011.g.

213648

33

2012.g.

199632

2013.g.

156474

44

2011.g.

2471

141640

268522

2917

154785

570335

2012.g.

3820

86779

6790

238782

916

72809

409896

2013.g.

1075

111399

5901

195849

79223

388413

2011g.

5533

252

130448

21140

32361

1285534

27724

11615

1514607

2012.g.

126204

1288

187691

4835

160210

23033

5679

508940

2013.g.

9298

1012

826346

510

986696

28411

21434

1873707

2011.g.

830945

73211

3125046

21140

525382

1598578

436277

222080

6832659

2012.g.

991053

74522

3146605

6790

626527

626019

486365

139365

6097246

2013.g.

868873

78622

3801503

5901

535450

1505761

532832

117961

7446903

102

3516

5845

3760

6937

3769

6070
213681
199632
156518
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Preiļu novada domes budžets 2013.gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes sēdē
2013. gada 24. janvārī :
o pamatbudžets ieņēmumos Ls 5285491,00 apmērā , ar līdzekļu atlikumu uz
gada sākumu Ls 469883,00 un izdevumos Ls 5755374,00 apmērā , tai skaitā
aizdevumu atmaksa Ls 334700,00 apmērā;
o speciālais budžets ieņēmumos Ls 124847,00 apmērā ( tai skaitā ieņēmumi no
ziedojumiem un dāvinājumiem Ls 800.00) , līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Ls 24793,00 un izdevumos Ls 149640,00 apmērā (tai skaitā izdevumi
ziedojumos un dāvinājumos).
Budžeta izpildes gaitā novada domes pamatbudžeta plānā tika veikti grozījumi 5 reizes
un palielināti ieņēmumi par summu Ls 2115430.00 un izdevumi par summu Ls 2890968.00 ,
tika saņemti aizņēmumi no Valsts kases summā Ls 1364456,00.
Speciālā budžeta plānā 2013. gadā tika veikti grozījumi 3 reizes un palielināti
ieņēmumi un izdevumi par summu Ls 44925,00.
Preiļu novada domes 2013. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumus un izdevumus
raksturo sekojoši rādītāji:
1. Tekošā gada ieņēmumu plāns izpildīts 101,08 % apmērā ( Ls 7400921- Ls 7481052).
2. Izdevumu plāns izpildīts 89.60 % apmērā (Ls 8311642 - Ls 7446903), ir veikta
aizdevumu atmaksa Ls 483956.00 un ieguldījumi pamatkapitālā Ls 439662.00.
4.2. Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi
2013. gadā pamatbudžetā ieņēmumos bija saņemti Ls 7481052.00 , kur
nodokļu ieņēmumi ir Ls 3076191,00 jeb 41.12 % no kopējiem ieņēmumiem,
nenodokļu ieņēmumi ir Ls 68179,00 , jeb 0.91 % no kopējiem ieņēmumiem,
transfertu ieņēmumi ir Ls 4010266,00 jeb 53.61 % no kopējiem ieņēmumiem,
maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi Ls 319055,00 , jeb 4.27 % no kopējiem
ieņēmumiem.
Vislielākais īpatsvars ieņēmumos bija iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 2851780,00
jeb 38,12 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai bija Ls 153996,00
jeb 2.06 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2013.gadā bija Ls 970368.00
jeb 12.97 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
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5.att.
Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi 2013. gadā

6.att.
Preiļu novada speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gadā

Preiļu novada domei, saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomes lēmumiem, 2013. gadā tika piešķirti ilgtermiņa aizdevumi no Valsts
kases :
1. ERAF projektam "Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" – Ls
220904.00
2. SIA "Preiļu saimnieks" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos II kārta" - Ls 356711.00
3. ERAF projektam "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana-Lietus ūdeņu
kanalizācijas un ielu seguma rekonstrukcija Brīvības un Aglonas ielu posmos”- Ls
282971.00
4. Prioritārajam investīciju projektam "Preiļu pilsētas parka dīķu slūžu rekonstrukcija"Ls 61529.00
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5. ERAF projektam " Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība -tehnisko
projektu izstrāde"- Ls 20268.00
6. ERAF projektam "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana- tehnisko
projektu izstrāde"- Ls 18612.00
4.3. Preiļu novada pamatbudžeta izdevumi
Preiļu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2013. gadā bija Ls 7446903,00.
Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu
finansēšanai Ls 3801503.00, jeb 51.05 % no kopējiem budžeta izdevumiem.
Izdevumu struktūrā Ls 868873,00 tika tērēti vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai, jeb 11.66 % no kopējiem izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tērēti Ls 1505761,00 no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 20.22%.
Preiļu novada dome 2013.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi Ls 535450.00, jeb
6.76 % no kopējiem izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēts
sociālais dienests , pansionāts „Preiļi” un „Krīzes centrs”. Vislielākais īpatsvars no sociālās
nodrošināšanas līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem- Ls
118152.00, tomēr palīdzības apjoms ir nepietiekošs, jo ekonomiskā situācija novadā ir samērā
smaga – trūkst darba vietu, pastāv zināmas problēmas lauksaimniecības produkcijas
realizēšanā un samaksas saņemšanā.
Brīvajam laikam , kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti Ls 532832,00 , jeb 7.16 %
no kopējiem budžeta izdevumiem.
No ieņēmumiem 2013. gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta saņemto
kredītu atmaksa par kopējo summu Ls 483956,00. Līgumu saistības tiek pildītas savlaicīgi un
pilnā apmērā.
Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, 2013.gada
budžetā uzturēšanas izdevumi sastāda Ls 5572898,00 jeb 74.84 % un kapitālie izdevumi Ls
1873707.00 jeb 25.16 %.
Aizdevumu atmaksai un pamatkapitāla palielināšanai izlietoti Ls 923618.00.
Informāciju par to, kāds līdzekļu apjoms bija paredzēts izdevumiem un ieņēmumiem
katrā budžeta klasifikācijas kategorijā, kā arī kopsavilkumu pa budžeta ekonomiskās
klasifikācijas kodiem budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā ir skatāma 2013. gada finanšu
pārskata pielikumos.
Preiļu novada dome saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” organizēja novada
pašvaldības patstāvīgo funkciju un vietējo pašvaldību deleģēto funkciju izpildi, kā arī
likumos noteiktajos gadījumos veica pienākumus, kas saistīti ar novada teritorijas attīstību,
komunālo saimniecību, labiekārtošanu , izglītības, veselības aprūpes , sociālās palīdzības ,
kultūras iestāžu darbību un sniedza šīm iestādēm metodisko palīdzību, tāpat tika īstenotas
dažādas brīvās iniciatīvas.
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Turpinājās darbs pie projektu izstrādāšanas investīciju piesaistīšanai. Notika
iesaistīšanās dažādās programmās, kas sekmē pārrobežu sadarbības projektus Eiroreģionā “
Ezeru zeme”, kā arī Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) , ELFLA , ERAF, ESF u.c.
projektos.
7.att.
Preiļu novada pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā

8.att.
Preiļu novada speciālā budžeta izdevumi 2013.gadā
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4.4. Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi 2011.-2013. gadā
7. tabula
Nosaukums
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Tekošā gada ieņēmumi
I. Nodokļu ieņēmumi, t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
nekustamā īpašuma nodoklis (par
zemi)
nekustamā īpašuma nodoklis ( par
ēkām un mājokli )
azartspēļu nodoklis
II. Nenodokļu ieņēmumi ,t.sk.
nodevas un maksājumi
ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem
sodi un sankcijas
pārējie nenodokļu ieņēmumi
ieņēmumi no nekust. īpaš.
ārvalstu finanšu palīdzība
III. Saņemtie maksājumi , t.sk.
līdz., kas saņemti savst. nor. veidā
dotācijas un mērķdotācijas
maksājumi no finanšu
izlīdzin.fonda
IV. Aizdevumi
V. Pārējā finansēšana

2011.gads
885597

2012.gads
617376

2013.gads
469883

6878130
2689020
2486306

6316860
2868770
2868770

7481052
3076191
2851780

113284

121608

124685

70977
18453
445464
4081

78586
22808
297741
5785

76542
23184
1935390
5956

376123
8237
206
42808
14009
2971923
126043
2333954

265346
9266
260
10231
6853
3150349
144575
2135964

353721
12036
1525
13996
1548156
2469471
153996
1345107

511926
771723
0

869810
286456
0

970368
1364455
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4.5. Preiļu novada domes saistību un garantiju apjoms
8.tabula
Pārskats par Preiļu novada domes saistību apmēru
KODI
760202
2013
Decembris
(latos)
Aizdevējs

B
Aizņēmumi
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Mērķis

Līguma
noslēgšana
s datums

Saistību apmērs
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

turpmākajos gados

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

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

27.10.2009

8 670

10 240

10 100

9 940

9 900

8 930

8 740

12 940

79 460

Preiļu pilsētas siltumapgādes
sistēmas renovācijai Celtnieku
un A.Upīša ielās
Preiļu novada mākslīgā futbola
laukuma ierīkošana, Preiļu
pagasta kultūras nama
energoefektivitātes uzlabošana
Līdzfinansējums VIP projektu
"Preiļu siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijas 6.kārtas
realizācijai"

26.08.2008

37 912

36 649

36 387

36 054

35 710

35 366

34 910

205 457

458 445

17.12.2008

26 597

25 848

25 564

25 312

25 045

4 982

0

0

133 348

02.05.2003

1 635

0

0

0

0

0

0

0

1 635
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Valsts kase

Preiļu
2.vidusskolas vieglatlētikas
manēžas remonts
Preiļu novada centralizētās
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija
Preiļu novada centralizētās
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija
Līdzfinansējums Preiļu novada
attīstības programmai līdz
2015.gadam
SAPARD programmas
"Vispārējās lauku
infrastruktūras
uzlabošana"atbalstam
Preiļu rajona galvenās
bibliotēkas rekonstrukcijas
būvdarbu uzsākšanai
Preiļu 1.pamatskolas piebūves
būvniecībai
PII "Auseklītis" renovācijai

02.05.2003

206

0

0

0

0

0

0

0

206

02.05.2003

1 016

0

0

0

0

0

0

0

1 016

18.09.2003

4 752

0

0

0

0

0

0

0

4 752

02.04.2004

6 207

1 019

0

0

0

0

0

0

7 226

02.04.2004

26 556

6 453

0

0

0

0

0

0

33 009

16.12.2005

15 911

15 495

15 045

14 612

14 219

13 826

13 450

63 733

166 291

04.03.2005

7 685

7 484

7 615

7 515

7 315

7 115

6 910

28 935

80 574

04.10.2005

19 468

18 826

13 702

0

0

0

0

0

51 996

Valsts kase

Izglītības sektora attīstība un
kvalitātes paaugstināšana

21.06.2005

8 865

8 674

8 460

8 320

8 010

7 940

7 860

15 768

73 897

Valsts kase

INTERREG projekta "Jauno
uzņēmēju aktivitātes prasmju
attīstīšana, izmantojot
savstarpēju sadarbības tīklu un
stratēģiju LV, LT un
Baltkrievijas pierobežas
teritorijās" īstenošanai
ERAF projekta "Dalītās
atkritumu vākšanas punktu
izveide Krāslavas, Līvānu,
Preiļu novados un Dagdas
pilsētā "īstenošanai
Preiļu novada infrastruktūras
sakārtošanai
Ēkas Rēzeknes ielā 26
renovācijas darbu 1.kārta

05.04.2007

6 413

6 233

6 015

5 810

5 674

5 538

5 420

18 252

59 355

05.06.2007

3 744

3 644

3 510

3 425

3 310

3 250

0

0

20 883

05.06.2007

34 655

33 682

32 873

32 140

31 340

30 260

29 040

211 774

435 764

04.07.2007

11 855

11 293

10 894

10 464

4 940

0

0

0

49 446

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
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Preiļu 2.vidusskolas darbnīcu
renovācijai
SIA "Preiļu saimnieks"
pamatkapitāla palielināšanai

01.04.2008

12 860

12 127

11 532

10 510

9 540

8 570

7 460

95 932

168 531

01.04.2008

12 469

12 057

11 683

11 304

11 010

10 790

9 840

66 267

145 420

Valsts kase

Infrastruktūras sakārtošanai

12.06.2008

67 162

66 800

66 100

65 400

64 500

63 700

62 800

329 931

786 393

Valsts kase

SIA "Preiļu
saimnieks"pamatkapitāla
palielināšanai
Katlu mājas rekonstrukcija

03.08.2009

47 993

46 800

46 100

45 800

45 100

44 640

44 020

252 633

573 086

31.08.2006

1 967

1 813

1 726

1 695

1 612

1 560

1 430

4 186

15 989

Valsts kase

Pelēču skolas siltināšana

22.05.2008

18 597

17 987

17 151

16 910

16 320

15 840

14 530

102 363

219 698

Vides
investīciju
fonds

Atdzelžošanas iekārtu
rekonstrukcija

15.04.2005

3 517

3 378

0

0

0

0

0

0

6 895

Vides
investīciju
fonds

Katlu mājas rekonstrukcija

18.05.2004

2 980

2 840

0

0

0

0

0

0

5 820

Valsts kase

Pelēču skolas kapitālremonts

17.06.2003

2 851

0

0

0

0

0

0

0

2 851

Valsts kase

Bioloģisko notekūdeņu
attīrīšanas izbūve Salas psk.

12.12.2008

1 716

0

0

0

0

0

0

0

1 716

Valsts kase

Pārjaunojuma līgums

07.12.2009

6 084

5 984

5 902

5 840

5 790

5 701

5 660

59 581

100 542

Valsts kase

Pārjaunojuma līgums

07.12.2009

1 392

1 350

1 302

1 295

1 281

1 273

1 268

10 444

19 605

Valsts kase

Pārjaunojuma līgums

11.12.2009

13 840

13 610

13 420

13 270

13 050

12 910

12 760

83 064

175 924

Valsts kase

ELFLA projekta "Pelēču ciema
Liepu ielas posma un autoceļa
"Arendole-Pelēči" posma
rekonstrukcija"īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu novada
Krīzes centra izveide Preiļu
novada pansijā" īstenošanai
ELFLA projekta "Preiļu
novada lauku ceļu
infrastruktūras uzlabošanas
būvdarbi" īstenošanai

07.06.2010

2 010

2 010

6 110

6 025

5 940

5 810

5 730

5 690

39 325

07.06.2010

6 710

6 630

6 500

6 400

6 100

0

0

0

32 340

29.03.2011

23 076

22 620

22 162

21 610

21 050

20 030

19 340

10 630

160 518

Valsts kase
Valsts kase

Vides
investīciju
fonds

Valsts kase

Valsts kase
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Valsts kase

Valsts kase
Vides
investīciju
fonds

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

ERAF projekta "Gājēju ietves
izbūve no Brīvības ielas Preiļos
līdz pagasta centra
administratīvajai ēkai Līčos"
Pelēču pamatskolas sporta
zāles vienkāršotā renovācija

24.08.2011

12 894

12 534

12 176

11 813

11 092

10 060

9 960

65 571

146 100

23.09.2011

3 540

3 440

3 300

3 200

3 100

3 090

2 910

7 100

29 680

ERAF projekta
"Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Pelēču ciemā"
īstenošanai
Inovatīvie E-pakalpojumi
ūdens apgādes vadībai

14.10.2011

11 456

11 360

10 391

9 238

8 125

7 060

6 980

70 990

135 600

28.06.2012

1 850

8 224

7 954

7 674

7 404

7 124

7 060

12 643

59 933

Ilgspējīga sadarbība "Baltais
putns" starp Augšzemi
(Lietuva) un Latgali
Preiļu novada Aizkalnes un
Preiļu pagasta centru publisko
ēku vienkāršotā rekonstrukcija
un teritorijas labiekārtošana
Tūrisma attīstības veicināšana
Latgales-Utenas-Vitebskas
pārrobežu reģionos, akronīms
BELLA DVINA-2 ( atpūtas
zonas uzlabošana Preiļos)

28.06.2012

2 150

10 228

9 898

9 548

9 198

8 858

8 630

16 038

74 548

28.06.2012

3 770

8 808

8 588

8 358

8 148

7 928

8 830

71 394

125 824

31.07.2012

3 410

9 510

9 228

8 947

8 784

8 684

8 540

18 421

75 524

ERAF projekts "Preiļu novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība"
ERAF projekts " Rēzeknes
ielas rekonstrukcija no Brīvības
ielas līdz Kalnu ielai Preiļos"

21.11.2012

5 945

6 373

7 845

7 640

7 436

7 232

7 090

72 373

121 934

21.11.2012

15 610

25 950

37 860

37 463

36 886

36 308

36 050

733 131

959 258

ERAF projektu "Aglonas Liepu ielas krustojuma
rekonstrukcija"īstenošanai
ERAF projekta "Talsu ielas
turpinājuma rekonstrukcija no
raiņa bulvāra līdz Liepu ielai "
īstenošanai

04.07.2007

3 560

0

0

0

0

0

0

0

3 560

17.08.2007

6 160

0

0

0

0

0

0

0

6 160
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Vides
investīciju
fonds

14.10.2011

11 640

11 420

11 320

11 160

11 030

10 960

10 630

60 780

138 940

27.02.2013

466

2 441

5 494

5 365

5 264

1 416

0

0

20 446

27.02.2013

511

5 403

5 278

5 142

5 002

1 508

0

0

22 844

27.02.2013

2 115

11 046

18 375

17 986

17 598

17 210

16 822

214 352

315 504

26.04.2013

9 204

19 540

26 723

26 244

25 749

25 260

24 767

354 549

512 036

18.06.2013

13 487

21 589

21 123

20 732

20 341

19 951

19 559

269 548

406 330

11.10.2013

730

7 491

7 345

7 198

7 052

6 905

6 758

25 565

69 044

KOPĀ:

ERAF projekta
"Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu
novada Prikuļu ciemā"
īstenošanai
ERAF projekts "Preiļu novada
ielu un ceļu infrastruktūras
uzlabošana- tehnisko projektu
izstrāde"
ERAF projekts " Preiļu
novada izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība tehnisko projektu izstrāde"
ERAF projekts "Preiļu novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība"
SIA "Preiļu saimnieks"
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Preiļos II
kārta" īstenošanai
ERAF projekts "Preiļu novada
ielu un ceļu infrastruktūras
uzlabošana-Lietus ūdeņu
kanalizācijas un ielu seguma
rekonstrukcija Brīvības un
Aglonas ielu posmos
Prioritārais investīciju projekts
"Preiļu pilsētas parka dīķu
slūižu rekonstrukcija"
x

x

555 869

576 903

582 751

557 359

538 965

487 585

465 754

3 570 035

7 335 221

Galvojumi
Finanšu
ministrija

Siltumapgādes sistemas
rekonstrukcijas VII kārta

20.12.2004

9 086

8 889

8 692

8 345

8 013

7 795

7 420

5 083

63 323

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
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Finanšu
ministrija

"Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
starppašvaldību rganizācija"
projekta "Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
Dienvidlatgales reģionā "
realizācijai
x

20.11.2009

4 370

0

0

0

0

0

0

0

4 370

x

13 456

8 889

8 692

8 345

8 013

7 795

7 420

5 083

67 693

x

x

12 956

20 333

20 450

0

0

0

0

0

53 739

Kopā saistības

582 281

606 125

611 893

565 704

546 978

495 380

473 174

3 575 118

7 456 653

Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem

13,36

13,91

14,04

12,98

12,55

11,37

10,86

x

x

KOPĀ:

Citas
ilgtermiņa
saistības

Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

4 356 966
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4.6. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Preiļu novada
uzņēmumos
Preiļu novada domes kapitāla vērtība uzņēmumos uz 2014. gada 01. janvāri
9. tabula
Uzņēmuma nosaukums
SIA „Preiļu Saimnieks”
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”
SIA „Preiļu slimnīca”

Reģ.Nr.

Ieguldījuma
vērtība Ls

Kapitāla
īpatsvars %

LV47703001720
LV41503029988

3604434
16335

100
5

LV40003244761

323213

49.05

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 apsaimniekošanas asociācijā,
 Bāriņtiesu asociācija,
 Lauku bibliotēku atbalsta biedrība,
 Preiļu rajona partnerība,
 Izpilddirektoru asociācija,
 Tūrisma asociācija,
 Sporta veterānu-senioru savienība,
 Sporta padome,
 Latvijas pensionāru apvienība.
Domes darbošanās šajās biedrībās saistās ar efektīvāku pašvaldības funkciju veikšanu.
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4.7. Zvērināta revidenta atzinums
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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 – 2013./2014.mācību gada sākumā - 467
Pedagoģisko likmju skaits – 79,46
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 30,25
Kopējie budžeta izdevumi – 796521,0 Ls ( kopā ar mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai, tai
skaitā 221839,0 Ls skolas renovācijas darbiem)





 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
77 novada kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 20 -1.vietas, 20 – 2.vietas , 17 - 3.vietas,
20- atzinības);
17 Latgales reģionālo VISC un atklāto olimpiāžu laureāti;
9.c.klases skolniece Krista Šķēpa ieguva 2. vietu Valsts latviešu valodas un literatūras
olimpiādē un 2.vietu Valsts Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē;
4 atklāto valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti.

 Sasniegumi sporta sacensībās:







Lāses kauss volejbolā. Fināls, Rīgā 1.vieta 1997./1998.dz.g. meiteņu komandai;
„Latvijas avīzes’’ pavasara krosa stafetes. Rīga –1. un 2. vieta skolas komandai;
Rīgas domes atklātās rudens krosa komandu sacensības – 1.vieta skolas komandai;
LR skolēnu 66.spartakiādes finālsacensībās dambretē 3.vieta U14 vecuma grupā un 2.vieta U
10 vecuma grupā;
Latvijas 66.skolēnu sporta spēlēs 64.lauciņu dambretē individuāli 2.vieta;
Latvijas jaunatnes čempionāta fināls ātrspēlē 64 lauciņu dambretē individuāli 1.vieta;

 Skolā īstenotie projekti:
Skolas pedagogi aktīvi piedalījās IZM ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” realizācijā 16 skolotājiem
piešķirta 4. kvalitātes pakāpe, 24 – 3.pakāpe, 4 – 2.pakāpe;
 Turpinās skolas vecāku biedrības „ Savai skolai” projekta realizācija( LEADER
programma) „Mākslas studijas izveidošana cilvēku radošo spēju attīstībai Preiļu
novadā” ar „ Preiļu rajona partnerība” atbalstu ( piešķirti finansu līdzekļi Ls 11 373,44
apmērā telpu labiekārtošanai un remontam);
 Veiksmīgi turpinās vecāku biedrības „ Savai skolai” rosinātais un LAD LEADER
programmas atbalstītais projekts( 5000, 0 Ls vērtībā) „ Bērnu lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespēju nodrošināšana”. Pēcpusdienā, līdz vecāku darba dienas beigām
skolā darbojas Rotaļu un spēļu istaba sākumskolas posma bērniem;
 2013.gada nogalē biedrība "Savai skolai" un Preiļu 1. pamatskolas devīto klašu
skolēni ir realizējuši projektu, kura rezultātā skolā ir iegādāti trenažieri un ar skolas
vadības atbalstu trenažieru izvietošanai ir atvēlēta telpa skolas ēkā.
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Preiļu Valsts ģimnāzija
Skolēnu skaits – 209
Pedagoģiskie darbinieki – 33
Tehniskie darbinieki – 20
Kopējie budžeta izdevumi –Ls 422659
Īstenotie projekti:
 uzsākts Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts „Četri dabas elementi un to
ietekme uz mūsu dzīvi. ”- sadarbība un skolēnu apmaiņas braucieni ar skolām no
Portugāles, Grieķijas, Skotijas, Spānijas, Polijas, Turcijas, Somijas;
 skolēnu apmaiņas projekts ar Merlet koledžu Nīderlandē;
 projekts “Euroscola 2013”- 22 skolēni un 2 skolotāji piedalījās debatēs Eiropas
Parlamentā Strasbūrā;
 reģionālās attīstības aģentūras Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta
“Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm”
ietvaros uzstādīta ugunsdrošības sistēma internātā;
 izremontētas un aprīkotas ar jaunām mēbelēm divas internāta istabas;
 sadarbībā ar IT centru veikta datoru nomaiņa informātikas kabinetos;
 pabeigta ģimnāzijas mācību korpusa un sporta zāles siltināšana;
 uzsākta ēdināšanas korpusa renovācija.
2013. gadā iegūtas 8 godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs
matemātikā, fizikā, ķīmijā un zinātniski pētnieciskajos darbos. Reitingā pēc skolēnu
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos „Draudzīgā aicinājuma balva”
kopvērtējumā par 2012./2013. mācību gadu Preiļu Valsts ģimnāzija ieņem 4. vietu pilsētu
skolu grupā.
Ģimnāzijā aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi: tautas deju kopas „Gaida” un
„Dancari”, folkloras kopa „Rūtoj”, kuri uzrādīja ļoti labus rezultātus skatēs, kā arī vokālais
ansamblis un jauktais koris. Ģimnāzisti regulāri piedalās dažādos konkursos, skatēs, sporta
sacensībās un gūsts godalgotas vietas.
Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs ārpusstundu un metodiskais darbs, organizēti
semināri gan Preiļu, gan citu novadu un valsts ģimnāziju skolotājiem, noorganizēta 4.atklātā
Latgales novada angļu valodas olimpiāde.
Beidzot ģimnāziju, centralizētajos eksāmenos 50% ieguva vērtējumu 70-100%, no
tiem augstāko vērtējumu 80- 100% ieguva 21% darbu.
Augstskolās iestājās 98% absolventu, no tiem 77% budžeta grupās.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Skolēnu skaits 227
Mūzikā- 145
Mākslā- 82
Pedagoģisko likmju skaits- 5,69
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 8,5
Kopējie budžeta izdevumi- 84059
2013. gadā mūzikā


27.01.2013.- XVIII Latvijas MS Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju
konkurss Rīgā: diviem audzēkņiem Laureāta diplomi;
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30.01.2013. VII St. Broka Jauno dziedātāju konkurss Daugavpils MV: 3. vieta;
13.02.2013. V Starptautiskais Akordeonistu solistu konkurss Limbažos (I atlases kārta
Daugavpils reģionā): 1. vieta;
16.02.2013. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu festivālskonkurss Rīgā: I pakāpes Diploms Akordeonistu orķestrim;
02.03.2013. Latvijas MS Izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēleKlavierspēle” audzēkņu Valsts konkurss „Jaunais pianists” II kārta Daugavpils
reģionā: 1. vieta un Atzinība;
09.03.2013. Latvijas Izglītības iestāžu Pūtēju orķestru Latgales novada skate: II
pakāpes Diploms Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestrim;
17.03. 2013. XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pūtēju orķestru
skatē: 3. vieta (IV grupā) Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestrim;
11.05.2013. Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru
konkurss Daugavpilī: 2. vieta Preiļu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu
orķestrim;
26.-27. 04.2013. V Starptautiskajā konkursā „SOLI DEO GLORIA” Gōritz (Vācijā):
veicināšanas prēmijas;
Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra (LJPI) nometnē un koncertos Polijā un Nīderlandē
jau otro gadu pēc kārtas uzaicināti piedalīties skolotāja Oļega Koļesņičenko audzēkņi
klarnetisti Ronalds Vilcāns un Reinis Ķiberis;

2013.gadā mākslā





08.02.2013. Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”:
2. vieta un Atzinība;
22.03.2013. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss:
4. atzinības;
12.04.2013. Latvijas skolu audzēkņu 10. karikatūru konkurss ”Runča piedzīvojumi
...Māksliniekam 86”; 1., 2., 3., vietas un Atzinība;
26.-27.04.2013.Latvijas profesionālās ievirzes mākslas kolu audzēkņu valsts konkurss:
1. un 3. vietas.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Audzēkņu skaits (15.10.2013.) - 580
 Kultūrizglītības programmās – 355
 Sporta izglītības programmās – 40
 Tehniskās jaunrades programmās – 65
 Citās izglītojošās programmās - 120
Īstenoto interešu izglītības programmu skaits - 28
Pedagoģisko likmju skaits – 12.60
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 4.75
Kopējie budžeta izdevumi – Ls 92 631 (kopā ar valsts mērķdotāciju)
Audzēkņu sasniegumi 2013.gadā:
 1.vieta Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo un instrumentālo ansambļu
festivālā-konkursā kategorijā – popgrupas, vecākā grupa; 2.vieta kategorijā –
popgrupas, jaunākā grupa (15.02.2013.)
 Divi 1.pakāpes diplomi skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā „Ievelc dziļā
elpā savu Latviju” (03.04.2013.)
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1.pakāpes diploms vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2013” Latgalē (15.03.2013.)
trīs 2.pakāpes diplomi Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Kur saulīte
rotājās” Latgalē, 2.kārtā un simpātiju balva no Tradicionalūs zineibu tureitoju
bīdreibas „Pūdnīku skūla” (08.05.2013.)
2.pakāpes un 3.pakāpes diplomi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Kur
saulīte rotājās” 3.kārtā (20.11.2013.)
3.pakāpes diploms mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā Latgalē (21.03.2013.)
3.vieta Latvijas skolu 66.spartakiādes finālsacensībās 64 lauciņu dambretē jaunākajā
vecuma grupā
Divas 1.vietas (visjaunākajā un vidējā grupā), trīs 3.vietas Latgales junioru čempionātā
64 lauciņu dambretē (12.10.2013.)
2.vieta Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs dambretē vecākiem kadetiem; 3.vieta –
jaunākiem kadetiem (12.11.2013.)
1.pakāpes diploms Tehniskās jaunrades dienu 2013 disciplīnā „Maģiskie audumi”,
1.un 2.vieta disciplīnā „ Brīvlidojošie lidmodeļi”; 1.vieta disciplīnā „Spageti Tilti”,
2.vieta disciplīnā ”Elektromagnētiskais detektors”. (02.11.2013., Rēzekne)
Pieci laureātu diplomi 41.Starptautiskās bērnu mākslas konkursā „LIDICE 2013”
Latvijas kārtā, (darbi izvirzīti konkursam „Lidice 2013” Čehijas Republikā)
1.vieta un 2.vieta Spageti tiltu konstruēšanas sacensībās „Stiks 4” (23.03.2013.)
2.vieta un tituls „Skatuviskākais Cālis” mazo vokālistu konkursā „Cāļu Cālis”
Daugavpilī (01.04.2013.)

Īstenotie projekti:
 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Elektronikas un elektronikas
nozares klasteris” aktivitāte „Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu
atbalsts”. (Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
(LEtERA)).

Priekuļu pamatskola
Skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu skaits - 36
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits – 10,65
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 8,5
Kopējie budžeta izdevumi –Ls 40 746 no pašvaldības
Paveiktais:


2013. gada vasarā veikts kosmētiskais remonts pirmsskolas grupiņas telpās,
izveidota rotaļu mājiņa vienā no telpām.

Salas pamatskola
Skolēnu un pirmkolas vecuma bērnu skaits- 75;
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits- 16,96;
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 12,80;
Budžeta (pašvaldības) izdevumi- 63706 Ls,-.
Īstenotie projekti:
 Sorosa fonda- Latvija projekts „Pārmaiņu iespēj skolām” projekta otrā kārta „Drošs
turpinājums” 2012.-2013.gads, projekts „Salas pamatskola- izglītība mazam un lielam,
kultūras, sociālais, garīgais centrs kopienā”- 15000 EUR;
 Projekts „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana” 2013.gads- 500 EUR.
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Pelēču pamatskola
Skolēnu un pirmskolas vecuma bērnu skaits – 95
Pedagoģisko likmju skaits – 16,23
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 14,75
Budžets: pašvaldības – 54890
Sasniegumi:
1.vieta –starpnovadu fizikas olimpiādē (9.kl.)
1.vieta starpnovadu vēstures olimpiādē 9.kl.;
2 Atzinības starpnovadu bioloģijas olimpiādē 9.kl.;
Atzinība–- starpnovadu fizikas olimpiādē (9.kl.)
Atzinība –starpnovadu matemātikas olimpiādē (6.kl.)
Atzinība - starpnovadu matemātikas olimpiādē (7.kl.)
1.vieta krievu valodas (kā svešvalodas) konkursā „Gudrinieki un Gudrinieces” 8.kl..
1.vieta Tehnisko jaunrades dienu 2013 disciplīnā „Laiviņas” Rēzeknē.
2. vieta Tehnisko jaunrades dienu 2013 disciplīnā „Elektrodetektors” Rēzeknē.
2. vieta Tehnisko jaunrades dienu 2013 disciplīnā „Maģiskie audumi” Rēzeknē.
2. pakāpes diploms Vokālās mūzikas konkursā „Balsis”
Atzinība Rēzeknes Augstskolas „Zinātnieku nakts 2013”radošo darbu konkursā „Mans ūdens
stāsts”.
Diploms par novada cilvēku dzīves un darbības pētniecību un interesanta dzīvesstāsta
veidošanu eseju konkursā „Mūsu novada lepnums 2013”.
1.vieta Pelēču pamatskolai Latvijas Veselības nedēļā.
1.vieta Pelēču pamatskolai konkursā „Skaistākais Ziemassvētku noformējums”
Projekti:
 ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
- Atbalsts pozitīvai uzvedībai,
- Skolēnu sociāli emocionālā audzināšana,
- VIMALA (vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstīšanai)
 Teterevu fonda projekts „Būsim aktīvi un veseli visa mūža garumā” (Ls 4986,25).
5.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā
Preiļu novada kultūras centrs
Preiļu novada kultūras centrs 2013. gada apvieno 4 struktūrvienības: Preiļu kultūras namu,
Aizkalnes tautas namu , Saunas tautas namu, Pelēču KN
Kultūras centra štati gada sākumā: 39 darbinieks ( uz 01.01.2013. )
Kultūras centra štati gada beigās: 41 darbinieki ( uz 31.12.2013) .
Gada laikā Preiļu KN noorganizēti:
188 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 48030
No tiem :
20 profesionālo kolektīvu koncerts- 9595 apmeklētāji
7 teātra izrādes - 1710 apmeklētāji
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20 izklaides sarīkojumi- 2815 apmeklētāji
26 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki – 15 550 apmeklētāji
Gada laikā Pelēču KN noorganizēti:
44 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 3200
Gada laikā Aizkalnes TN noorganizēti:
47pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 4100
Gada laikā Saunas TN noorganizēti:
58 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 3864
Kultūras centrā 2013. gadā darbojās 23 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar kopējo
dalībnieku skaitu 386, no tiem 7 deju kolektīvi, 10 vokālie ansambļi, 3 folkloras ansambļi,
skolotāju koris Latgale, jauniešu pūtēju orķestris, bērnu un jauniešu teātra studija.
Visvairāk apmeklētie pasākumi 2013. gadā : rokopera „ Lāčplēsis „ dziedātāja Daiņa Skuteļa
koncerts, Preiļu novada svētki- muzikālo strūklaku šovs „ Satikšanās pilsētā „ Latgales
šlāgermuzikantu saiets, Latvijas –Lietuvas pārrobežu projekta „ Baltais putns „ festivāls,
vasaras sezonas atklāšanas sarīkojums Preiļu parka estrādē- dižkoncerts „ Atkal, atkal ir
debesis pušu „ ASV deju kompānijas STEP AFRICA izrāde.
Preiļu Galvenā bibliotēka
Preiļu GB ir pašvaldības iestāde ar 6 struktūrvienībām (Aizkalnes, Līču, Saunas, Saunas
pagasta Smelteru, Pelēču, Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēkas).
Preiļu reģiona bibliotēku tīklu veido četru novadu 25 bibliotēkas. Pamatojoties uz
2013.gadā noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp pašvaldībām par reģiona funkciju veikšanu
pašvaldību publiskajās bibliotēkās, Preiļu GB metodisko un konsultatīvo darbu aizvadītajā
gadā veica Riebiņu, Aglonas, Vārkavas un Preiļu novadā.
10. tabula
Galvenie statistikas rādītāji
2009
Reģistrētie
3680
lasītāji
Apmeklējumi
95848
Izsniegums
123394
Krājums
77013
Uzziņas

10181

2010
3572

2011
3517

2012
3214

2013
3045

89112
113335
74026

86576
108934
71938

107843
104798
68863

143561
97893
68779

9929

9618

12552

11454

Darbinieku likmju skaits- 20 (t.sk. 15 bibliotekārie darbinieki)
Pašvaldības finansējums – Ls 121 738
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Īstenotie projekti:
 Jau 12 gadus darbojamies projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
2013. gadā programmai pieteicās 94, bet līgumsaistības izpildīja 88 eksperti.
Pozitīvi novērtējam vecāku iesaistīšanu programmā, jo parādās kopīga
interese par grāmatu, vecākiem jāatrod laiks pārrunām ar bērnu;
 2013.gadā bibliotēkā tika realizēti vairāki Valsts Kultūrkapitāla fonda
projektu konkursā atbalstu guvušie projekti: „Latviešu literāti cauri Preiļu
novadam”, „Latviešu literāti bērniem”, „Literārais veltījums Preiļu pilsētai
665 gadadienā”;
 Gada nogalē iesaistījāmies UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas” un
lasīšanas veicināšanas programmā pirmsskolas vecuma bērniem „Grāmatu
starts”;

LabieDarbi.lv projekta ”No spēles līdz grāmatai” ietvaros tika nomainīts
grīdas paklājs bērnu stūrītī, iegādāti 2 deju paklājiņi un daudz attīstošo spēļu
(divpusējā tāfele, mini novuss, daudzveidīgas galda spēles);
 2013. gadu varētu dēvēt par Eiropas Savienības gadu, jo 2013. gadā Preiļu
Galvenajā bibliotēkā darbu sāka EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkts
Preiļos, kas izveidots projekta "Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct
informācijas centriem 2013. - 2017. gadam" ietvaros. Projekta ietvaros
palielinājusies publicitāte, iedzīvotāju izglītošana, uzziņu sniegšana,
tematiskās izstādes, pasākumi. Preiļu EDIC piedalās arī Ziņu lapas
veidošanā / Informatīvais biļetens/ – 24 numuri 2013. gadā – informējot par
jaunumiem Eiropā, Austrumlatgalē kopumā un pa novadiem atsevišķi.
Nozīmīgākie notikumi 2013.g.:










Pabeigta krājuma inventarizācija;
Preiļu GB tīmekļa vietnes uzlabošana;
Bibliotēkas iekštelpu vizuālā noformējuma uzlabošana (uzraksti, mēbeles, u.c.);
Veiksmīga dalība projektos (Labiedarbi, EDIC Austrumlatgalē, VKKF);
Veiksmīga lasīšanas veicināšanas pasākumu norise (“Bērnu žūrija”; „Krauklis iesaka
izlasīt”; “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”; “Jaunie literāti”; teātra grupa „Kājām gaisā!”);
Gadskārtējo kultūras pasākumu rīkošana (12.Grāmatu svētki; Bibliotēku nedēļa
Dzejas dienas 2013, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa);
Preiļu Reģionālā mācību centra aktīva darbība (2013.g. pārsvarā notika lekcijas un
semināri Preiļu novada iedzīvotājiem. Kopumā tika apmācīti 493 Preiļu novada
iedzīvotāji);
Kultūras, izglītojošo pasākumu organizēšana;
Izstāžu organizēšana un rīkošana

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Darbinieki:
Darbinieku skaits 7.
Pārskata periodā muzeja speciālisti 10 reizes piedalījušies kvalifikācijas celšanas
kursos un semināros.
Finansiālie rādītāji:
Piesaistīts no valsts budžeta 3093
Piešķirts no pašvaldības budžeta 58707.00LVL
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Biļešu ieņēmumi 77.00 LVL; Pārējie ienākumi 5000.00LVL
Krājums:
Kopējais krājuma vienību skaits 19507 t.sk. pamatkrājums 15830
Pārskata periodā iegūto vienību skaits 50 t.sk. pamatkrājumā 36
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits 18725
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība 102118
Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās 565, t.sk. no pamatkrājuma 459
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā 152
Ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits 459, t.sk. no pamatkrājuma 459
Zinātniskā darbība:
 Referātu, rakstu, ziņojumu skaits 2
 Prospektu, ceļvežu skaits 1
 Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits 9
 Izglītojošo programmu scenāriju skaits 6
Komunikācija ar sabiedrību:
 Muzeja apmeklējumu skaits gadā 17554, t.sk. individuālie 6903, apmeklētāji
grupās10262, no tiem 5009 skolēni grupās
 Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem 250
 Izstāžu skaits muzejā 7, t.sk no muzeja krājuma 3
 Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits 17
 Pastāvīgo ekspozīciju skaits 3
 Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits 155
 Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits 50
 Muzeja rīkoto pasākumu skaits 22
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6. Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darbība 2013.gadā.
Preiļu novada Tūrisma informācijas centra (TIC) mērķis ir popularizēt un reklamēt Preiļu
novada kultūras un tūrisma piedāvājumu gan Latvijas, gan ārvalstu iedzīvotāju vidū,
nodrošināt ar bezmaksas informatīvajiem materiāliem, sniegt jebkura veida tūrisma
informāciju un piedāvāt pakalpojumus, kas nepieciešami tūristiem – suvenīru, karšu
tirdzniecība, gida pakalpojumi, pieeja bezmaksas internetam u.c.
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrā sniedza arī dažādus pakalpojumus sava un
kaimiņu novada iedzīvotājiem- izgatavoja vīzas, veica avio un starptautisko autobusa reisu
biļešu iegādi un rezervēšanu, kā arī informēja par iespējām doties ārzemju ceļojumos. Zemāk
pievienota tabula par Preiļu novada TIC sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Maksas
pakalpojumi 2013.gadā nedaudz samazinājās gan ilgstošā ielu remonta dēļ ( pa Rēzeknes ielu
nebija iespējams piekļūt TICam) , gan arī nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ vasarā.
Preiļu novada TIC sniegto maksas pakalpojumu apjoms 2009.-2013. gadā
2009.gads
718,10 Ls
2010.gads
841,00 Ls
2011 .gads
885,65 Ls
2012.gads
777,55 Ls
2013.gads
609,75 Ls
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs sadarbojas arī ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem
reklamējot tos, palīdzot veidot jaunus tūrisma produktus. Projekta ``Bella Dvina 2`` ietvaros
tika sagatavoti drukātie izdevumi par visu Latgales reģionu, tai skaitā Preiļu novadu. Sniedza
informāciju Tūrisma attīstības valsts aģentūras veidotās kartes ``Latgale`` izgatavošanai, kura
tika iespiesta 8 valodās.
Piedalījās Starptautiskajā tūrisma izstādē ``Balttour 2013`` Rīgā, izstādē ``MITT`` Maskavā
un ``Otdih bez granic`` Sankt- Pēterburgā. Vairākkārt tika sniegta informācija par Preiļu
novada tūrisma aktualitātēm Latvijas Radio 1, reģionālajā TV, citiem masu mēdijiem.
2013. gadā TIC piedāvāja iegādāties dažādus suvenīrus -grāmatas, keramikas suvenīrus,
krūzes, magnētiņus ar Preiļu simboliku.
Piedalījās 4 ārvalstu žurnālistu un tūroperatoru vizīšu organizēšanā un uzņemšanā Preiļu
novadā.
Preiļu novada populārāko objektu apmeklējuma statistika
Objekts
2010. g. 2011.g.
2012.g.
2013.g.
Preiļu novada TIC

2354

2719

2585

2049

Raiņa memoriālais muzejs
„Jasmuiža”

2339

2200

2816

2936

P.Čerņavska keramikas māja

2500

2888

2500

3351

Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs
Miniatūrā karaļvalsts un leļļu
galerija

16317
38000

38600

15208
39000

14731
42 000
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Viesu māja „Pie Pliča”
Viesnīca „Preiļi”
S.Geidas ``Sapņu namiņš``
Z/S Kalni mājas vīna ražotne
Vīngliemežu audzētava ``Ošu
mājas``.

3000

3000

3100

3050
117

600

900

2000

3000

4000

4817

2013.gadā Preiļu novada TIC apmeklēja viesi no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas,
Igaunijas, Vācijas, Nīderlandes, ASV, Lielbritānijas ,Izraēlas , Spānijas, Somijas, Japānas.
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7. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
no tiem:

740

CSN apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi
119
Administratīvā pārkāpuma protokoli par pašvaldības saistošo
noteikumu neievērošanu
249
Administratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī
256
Administratīvā pārkāpuma protokoli uz nepilngadīgām personām
par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās
vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī

21

Administratīvā pārkāpuma protokoli par citu LAPK
noteikto normu pārkāpšanu

95

2. Sastādītas administratīvo pārkāpumu lietas
no tām:
izskatītas Pašvaldības policijā
nodotas izskatīšanai Preiļu novada domes Administratīvajai komisijai
nodotas izskatīšanai Preiļu rajona tiesai
nodotas izskatīšanai citām iestādēm (PMLP u.c.)

740

3. Pieņemti un apstrādāti telefoniski izsaukumi (pieteikumi)

562

4. Izskatītie fizisku un juridisku personu rakstiskie iesniegumi, sūdzības

112

395
306
12
27

5. Sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, fiziskām
un juridiskām personām

1035

6. Sadarbības pasākumi ar citām institūcijām, iestādēm
no tiem ar:
pašvaldības iestādēm (sociālais dienests, bāriņtiesa, SIA „Preiļu saimnieks”)
ar citām valsts un pašvaldību institūcijām

95

7. Kopēji reidi ar Valsts policiju nelegālā alkohola tirdzniecības apkarošanai

14

8. Makšķerēšanas noteikumu kontroles pasākumi ūdenstilpnēs

17

9. Personas, kuras aizturētas par likumpārkāpumu izdarīšanu un
nodotas Valsts policijai

14

10. Personas, kuras pēc saukšanas pie administratīvās
atbildības, nogādātas dzīvesvietā

48

76
19
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11. Izsaukumi uz ģimenes skandāliem

39

12. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana publiskos
pasākumos ( pasākumu skaits)

21

13. Preventīvi pasākumi mācību iestādēs

12
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8.


PAŠVALDĪBĀ IZSTRĀDĀTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA UN
PROJEKTI
2013. gada 24. janvārī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.1 „Par Preiļu novada
2013.gada pamatbudžetu.” un saistošie noteikumi Nr.2 „Par Preiļu novada pašvaldības
speciālo budžetu 2013. gadam”.

8.1. Nozīmīgākais veikums 2013.gadā:
Preiļu novada veikums projektu realizācijā 2013.gadā
Projekta mērķis
Projekta nosaukums

Kur iesniegts/
fonds

Statuss

Projekta kopējā
summa, Ls

Ūdenssaimniecības attīstība
Preiļos, II kārta (projekta
iesniedzējs un īstenotājs
SIA „Preiļu saimnieks”)

KF, Vides
ministrija

2010/ 2013

2 693 504,77

2012/ 2013.

Preiļu novada
domes projekta
budžets
98 392,56

2012 /2013.

Preiļu novada
domes projekta
budžets
32 961,5

2012 / 2013.

Preiļu novada
domes projekta
budžets
64 658

Projekta mērķis - veicināt kopējas tūrisma
tradīcijas Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas
pārrobežu reģionā, organizējot kopējus
tūrisma pasākumus Latgales-UtenasVitebskas reģionā. Uzlabot publisko
infrastruktūru kopējām ūdens tūrisma
„Bella Dvina 2”/publiskās
aktivitātēm
–
investēt
tūrisma
peldvietas izveidei un
LAT – LITinformācijas centru, publisko atpūtas
labiekārtošana pie Preiļu
BY
vietu un objektu aprīkojumā un
parka dīķiem/
rekonstrukcijas darbos. Projekta ietvaros
Preiļos tika
labiekārtota publiskā
peldvieta pie Preiļu parka dīķiem. Tika
izveidota BMX trase, volejbola un
futbola laukumi, bērnu rotaļu laukums,
soliņi.
Projekta mērķis ir transporta sistēmas
ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas
pastiprināšana Igaunijas-Latvijas„Satiksmes sistēmas
Krievijas pierobežas reģionos kā
attīstības iespēju
nacionālo interešu sfēru ar vizuālu
paaugstināšana Latvijas – satiksmes drošības risinājumu palīdzību
Igaunijas – Krievijas
un transporta infrastruktūras attīstību.
EST – LATstarptautiskas nozīmes Projekta ietvaros Preiļos uz tranzīta ielām
RUS
transporta koridoros”
tiks uzstādītas autobusa pieturvietu
(„ESTLATRUS
nojumes ar soliņu un atkritumu urnu,
TRAFFIC”)
atjaunots tranzīta ielu brauktuvju
horizontālais marķējums ar auksto
termoplastiku, izbūvētas nožogojuma
barjeras
Projekta mērķis - izveidot kopēju
programmu un prezentēt to pārrobežu
sabiedrībai kā jaunu pasākumu – Latgales
un Augšzemes dziesmu un deju svētkus.
„Whitebird”/ „Ilgtspējīga
Dziesmu un deju svētkus paredzēts
sadarbība „Baltais putns”
LAT – LIT
organizēt 2013. gada vasarā Preiļu
starp Augšzemi un Latgali”/
estrādē, kā projekta noslēguma
pasākumu. Līdz tam notiks dažādas
radošās nometnes folkloras kopām, deju
kolektīviem, koriem un pūtēju
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Projekta ietvaros iegādāti tautas tērpi
Preiļu novada deju kolektīviem, mūzikas
instrumenti pūtēju orķestrim, kā arī
nomainīti soliņi Preiļu parka estrādē.

Preiļu un Riebiņu novadu
pašvaldību darbinieku
kapacitātes paaugstināšana
ES struktūrfondu un citu
ārvalstu finanšu palīdzības
projektu apguvē

Projekta mērķis ir veicināt aktīvāku un
kvalitatīvāku Preiļu un Riebiņu novadu
pašvaldību līdzdalību ES struktūrfondu
programmu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanā, apmācot 70
pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu
darbiniekus, veicot pašvaldības iestāžu
vajadzību apzināšanu un nosakot kopējas
projekta idejas.

LSIF

Atbalstīt investīcijas Preiļu novada
publiskās
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošanai un pieejamībai lauku
teritorijās,
veicot
publisko
ēku
Preiļu novada Aizkalnes un
vienkāršotu rekonstrukciju un teritoriju
Preiļu pagastu centru
labiekārtošanu.
publisko ēku vienkāršota
LAD, ELFLA
Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās
rekonstrukcija un teritorijas
ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas
labiekārtošana
labiekārtošana
un
Preiļu
novada
Aizkalnes pagasta publiskās ēkas
Aizkalnē, Raiņa ielā 5 vienkāršota
rekonstrukcija.
Projekta ietvaros tiks veikti izglītības
iestāžu infrastruktūras uzlabošanas
pasākumi piecās Preiļu novada izglītības
iestādēs – Preiļu Mūzikas un mākslas
skolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā, Preiļu 1.
pamatskolā, Preiļu 2. vidusskolā un PII
„Pasaciņa”. Lai samazinātu ēku
siltumenerģijas patēriņu un līdz ar to arī
CO2 emisijas, projekta ietvaros paredzēts
veikt energoefektivitātes pasākumus
izglītības iestādēs – Preiļu Valsts
Preiļu novada izglītības ģimnāzijā veikt fasādes siltināšanu, Preiļu
iestāžu infrastruktūras
Mūzikas un mākslas skolā veikt fasādes
ERAF
attīstība
siltināšanas un jumta remontdarbus, veikt
Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2.
vidusskolas , PII „Pasaciņa” siltināšanas
darbus. Realizējot projektu tiks uzlabots
ēku mikroklimats, kas ievērojami uzlabos
ēku iemītnieku labsajūtu atradoties tajās.
Bez fasāžu siltināšanas un apkārtnes
labiekārtošanas darbiem paredzams veikt
Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloka
izbūvi un iekšdarbus Preiļu 1.
pamatskolā, Preiļu 2. vidusskolā un PII
„Pasaciņa” (ēkas rekonstrukcija).
Projekta ietvaros paredzēts veikt
Rēzeknes ielas
Rēzeknes ielas (tranzītiela – ceļš P58
rekonstrukcija no Brīvības
Viļāni – Preiļi – Špoģi) rekonstrukciju
ielas līdz Kalnu ielai,
0,631 kilometra garumā, kas ietver arī
Preiļos
attiecīgā ielas posma pazemes
komunikāciju infrastruktūras pārbūvi,

ERAF

2012./2013.

14 169,43
100% - ESF
finansējums

2012./2013.

117 754,20,
90%- ELFLA,
10%-pašvaldības
līdzfinansējums

2013/2014

Ls 2 538 079,31,
tai skaitā ERAF
Ls 1 915 410,12

2012./2013.

709 270, no tām
75% - ERAF,
22%-pašvaldības
un 3% - valsts
finansējums

49

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2013. gadu
lietus ūdens kanalizācijas izbūve, jauna
asfaltbetona seguma ieklāšanu, ietvju
izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu un
satiksmes organizācijas līdzekļu
uzstādīšanu. Rekonstrukcijas rezultātā
Rēzeknes ielā uzlabosies satiksmes
drošība un satiksmes organizācija.
Projekta ietvaros paredzams veikt
būvdarbus 2013./2014. gadā plānojot ceļu
infrastruktūras sakārtošanas darbus
novada pagastu administratīvajos centros,
Preiļu pilsētā. Tāpat projekta ietvaros
plānots pabeigt gājēju-velosipēdistu ietvi
Preiļu novada ielu un ceļu
Līču ciema virzienā no Preiļu pilsētas
infrastruktūras uzlabošana
robežas. Šobrīd projekta ietvaros ir veikta
seguma un ūdens lietus kanalizācijas
rekonstrukcija Brīvības ielā (posmā no
pilsētas centra krustojuma līdz Rīgas
ielai) un Aglonas ielā (posmā no centra
krustojuma līdz Liepu ielai).
Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi

Nodarbinātības veicināšana Preiļu novadā

ERAF

2012./2013./
2014.

kopējā projekta
summa Ls 1 394
779,17, tai skaitā
ERAF Ls 806
483,38, valsts
budžeta dotācija
pašvaldībām Ls
41 843,38,
pašvaldības
līdzfinansējums
Ls 546 395,82.

ESF

2012./2013.

100% ESF
finansējums 64 523 Ls

2012./2013.

15 000 EUR
100% - SF
finansējums

2013./2014.

Preiļu novada
domes
finansējums
5865,87 EUR

2013.

Kopējās
izmaksas5 904,80, no tām
90% ELFLA
finansējums un
10% pašvaldības
līdzfinansējums

2013. /2014

Preiļu novada
domes projekta
budžets
38687,92

Projekta mērķis- saglabāt Salas
Salas pamatskola – izglītība
mazam un lielam, kultūras, pamatskolu kā izglītības centru mazam un
Sorosa fonds
sociālais, garīkais centrs lielam, kultūras, sociālo un garīgo centru
kopienas
iedzīvotājiem.
Da
kopienā

Museum Gateway

Preiļu galdniecības
darbnīcas izveide

Aqua Life /Ūdens vides
aizsardzībaun zaļā
dzīvesveida aktivitāšu
veicināšanaLatvijas un
Krievijas pierobežas
reģionos/

Vispārējais projekta mērķis ir veicināt
kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
teritorijā. Specifiskie projekta mērķi: ir
muzeju
personāla
kompetences
uzlabošana, kopēja muzeju tūrisma LAT-LIT-BY
produkta izstrāde, pamata infrastruktūras
un muzeju ekspozīciju uzlabošana, kā arī
mārketinga aktivitāšu attīstība un
ieviešana.
Projekta mērķis - galdniecības darbnīcas
izveide Preiļos, lai radītu vienlīdzīgas
attīstību iespējas visām sociālajām
grupām un sociāli atstumtiem Preiļu
novada iedzīvotājiem, ar domu, lai
LEADER
iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās
mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks
apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas
arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju
darba tirgū.
Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas
teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu
izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un
kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas
un Krievijas dabisko un mākslīgo
LAT-ETS-RU
publisko ūdenstilpņu vides stāvokli.
Viena no galvenajām projekta
aktivitātēm, ko plānots realizēt Preiļos ir
Preiļu parka dīķu un kanālu precīzā
uzmērīšana, tehniskā projekta izstrāde
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parka dīķu un kanālu tīrīšanai un
rekonstrukcijai

Projekta mērķis ir paaugstināt dzīves
vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un
palielināt Latvijas un Baltkrievijas
pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot
aktīvā dzīvesveida infrastruktūru.
Projekta „Veselīga dzīvesveida
veicināšana Latvijas un Baltkrievijas
„Veselīga dzīvesveida
pierobežas reģionos” ietvaros Preiļu
popularizēšana Latvijas un
LAT – LITpilsētas parkā izveidota daļēji
Baltkrievijas pierobežu
BY
apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase
reģionos” („Move for life”)
2 km garumā, iegādāts nepieciešams
aprīkojums slēpošanas trases kvalitatīvai
uzturēšanai, iegādāti 50 slēpošanas
komplekti (slēpes ar stiprinājumiem,
nūjas un slēpošanas zābaki) dažāda
vecuma cilvēkiem, 30 nūjošanas nūju
komplekti.
Projekta mērķis ir atjaunot Preiļu novada
Aizkalnes tautas nama ēku, lai Aizkalnes
Aizkalnes TN
novada iedzīvotājiem nodrošinātātu
LEADER
rekonstrukcija
drošus un estētiskus apstākļus kultūras
pasākumu organizēšanā un to
apmeklēšanā.
Projekta mērķis ir, ierīkojot jaunu ielu
vingrošanas laukumu, radīt atbilstošu vidi
Ielu vingrošanas laukuma
iedzīvotāju aktīvai atpūtai, kvalitatīva
LEADER
izveide Preiļos
brīvā laika pavadīšanai un veselīga
dzīvesveida popularizēšanai.
Lai radītu vienlīdzīgas attīstību iespējas
visām Saunas pagasta sociālajām grupām
un sociāli atstumtiem lauku
Dienvidlatgales tērpu
iedzīvotājiem, ar domu, saglabāt un
iegāde Saunas pagasta
popularizēt tradicionālo kultūru un
LEADER
etnogrāfiskajam ansamblim piesaistīt sabiedrības uzmanību folkloras
„Naktineica”
bagātībām, iesaistīt jauno paaudzi
tradicionālajā muzicēšanā, iegādāties
dienvidlatgales tērpus Saunas pagasta
etnogrāfiskajam ansamblim "Naktineica"
Projekta mērķis Saunas sabiedriskā centra
izveide un labiekārtošana Saunas TN
Saunas sabiedriskā centra
telpās, lai radītu veinādas iespējas visām
LEADER
izveide Saunas TN telpās
Saunas pagasta iedzīvotāju grupām viņu
vajadzību apmierināšanai.
Lai radītu vienādas iespējas visām Saunas
pagasta iedzīvotāju grupām viņu
Saunas pagasta vasaras
vajadzību apmierināšanai, veikt vasaras
LEADER
estrādes rekonstrukcija
estrādes rekonstrukciju

Zivju resursu atražošana un
pavairošana Pelēču ezerā II

Projekta mērķis – saglabāt zivju
daudzveidību un veicināt zivju
atražošanu, pavairojot līdaku resursus
Pelēču ezerā.

Zivju fonds

2013./2014

2014.

Preiļu novada
domes projekta
budžets
41 955,29

12 099,12, no
tiem 90% ELFLA
finansējums,
10%- pašvaldības

2014.

8916,36
no tiem 90%
ELFLA
finansējums,
10%- pašvaldības

2014.

4198,93
no tiem 90%
ELFLA
finansējums,
10%- pašvaldības

2013.

2013.

2013.

9 307,20
no tiem 90%
ELFLA
finansējums,
10%- pašvaldības
6098,78
no tiem 90%
ELFLA
finansējums,
10%- pašvaldības
1658,56 – 100%
Zivju fonda
finansējums
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Mobilā pacēlāja iegāde
Preiļu novada Sociālajam
dienestam

Iegādāts mobilais pacēlājs Preiļu novada
Sociālā dienesta vajadzībām, lai
nodrošinātu personu ar īpašām
vajadzībām pārvietošanu

Pelēču kultūras nams, kā Pelēču kultūras nama aprīkojuma iegāde,
ērtas, patīkamas un
grīdas nomaiņa,
daudzveidīgas atpūtas un
brīvā laika pavadīšanas
iespēju vieta
Projekta ilgtermiņa mērķis - veicināt
pašvaldības iespējas realizēt lauku telpas
saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību,
sekmēt novada ekonomiskās situācijas
Informatīvo zīmju
uzlabošanos ilgtermiņā un veicināt
izgatavošana un uzstādīšana
nodarbinātības attīstību novada teritorijā.
pie kultūrvēsturiski
Projekta īstermiņa mērķis - informatīvo
nozīmīgiem objektiem
plākšņu izgatavošana un uzstādīšana
Preiļu novadā
Preiļu novada teritorijā, lai veicinātu
Preiļu novada kultūrvēsturiskā
mantojuma atpazīstamību un
saglabāšanu.

LEADER

2013.

LEADER

2013.

LEADER

2013/2014

3146.00
no tiem 90%
ELFLA
finansējums,
10%- pašvaldības
11 733
no tiem 90%
ELFLA
finansējums,
10%- pašvaldības

Projekta kopējās
izmaksas
22 059,50 EUR,
no tiem 90%
ELFLA
finansējums,
10%- pašvaldības

Uzņēmējdarbības jomā
Bezdarbs ir viens no indikatoriem, pēc kura nosaka ekonomisko stabilitāti. Tā ir attiecība
starp darba meklētāju skaitu un darba resursu daudzumu. Parasti, jo zemāks ir bezdarba
līmenis, jo augstāks ir ekonomiskās aktivitātes līmenis. Dažādu iemeslu dēļ reālais bezdarbs
var būt daudz lielāks nekā, uzrāda oficiālā statistika.
Latgales reģionā 2013. gada sākumā bezdarba līmenis bija pats augstākais valstī-21,5%, ar
krasi atšķirīgiem rādītājiem lielākajās pilsētās- Daugavpilī -11,1%, bet Rēzeknes pilsētā 20,0%.Preiļu novadā situācija 2013. gada janvārī, salīdzinot ar reģiona vidējo līmeni, bija
daudz cerīgāka- 13,8%.
2013.gada decembrī situācija Latgales reģionā ir uzlabojusies – bezdarba līmenis sarucis līdz
18,8 %, savukārt Preiļu novadā mazliet palielinājies, sasniedzot 14%.
Pamatojoties uz NVA Preiļu filiāles informāciju, brīvu reģistrētu vakanču Preiļu novadā
joprojām ir maz, tās pārsvarā piedāvā darbu mazāk kvalificētiem un vienkāršo profesiju
pārstāvjiem. Darba devēju pieprasītākā profesija joprojām ir mazumtirdzniecības pārdevējs.
Lai veicinātu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba, kā arī neaktivitātes
mazināšanos Preiļu novadā, 227 bezdarbnieki tika iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos.
Preiļu novada ekonomikas pamats un balsts ir lauksaimniecības produktu ražošana un
pārstrāde, vieglā rūpniecība, kravu pārvadājumi, kokapstrāde, dažādi pakalpojumi un
mazumtirdzniecība.
Kaut vizuāli liekas, ka arī iedzīvotāju skaits Preiļu novadā sarūk, kā daudzās citās Latvijas
mazpilsētās, tomēr „Lursoft” datu bāzes liecina, ka uzņēmumu skaits Preiļu novadā turpina
palielināties. 2013. gadā tika reģistrēti 14 jauni uzņēmumi. Tie ir mazie uzņēmumi, kas sniedz
dažādus pakalpojumus, nodarbojas ar dažādu produktu pārstrādi un ražošanu. Kopējais
uzņēmumu skaits uz 15.01.2014 ir 714 uzņēmumi( LURSOFT dati).
Preiļu Biznesa inkubators ir vieta, kur topošajam uzņēmējam nākt pēc padoma, kā uzsākt
uzņēmējdarbību, reģistrēt uzņēmumu, kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties, kur un kā rast
finansējumu, kā iegūt citu pieredzi un mācīties.
2013. gadā lielu drosmi parādīja jaunie uzņēmēji Evija Kotāne (SIA ‘’Picu Bode”) un Jānis
Trēzniņš (SIA ‘’Manco Energy Latgale”), kuri piedalījās ASV vēstniecības rīkotajās biznesa
ideju sacensībās. Evija Kotāne kā viena no uzvarētājām devās uz Ņūorleānu (ASV) ”biznesu”
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mācīties. Ar ASV iegūtajām zināšanām viņa neskopojās dalīties,tiekoties ar Preiļu novada
jauniešiem.
Gada laikā, attīstot sadarbību ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas banku,
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru, Hipotēku banku, DU
Tehnoloģiju pārneses punktu un Latgales uzņēmējdarbības centru, organizēti vairāki
izglītojoši semināri uzņēmējiem par aktualitātēm eiro ieviešanas procesā, par eletronisko
iepirkumu sistēmu un tās lietošanas iespējām, par sociālo mediju nozīmi uzņēmuma
izaugsmē, par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatnosacījumiem un finansējuma piesaisti, par
valsts atbalsta programmām biznesa uzsākšanai, kā arī LUC organizētā Biznesa mēneša
ietvaros rīkoti motivācijas semināri biznesa uzsākšanai skolu jauniešiem.
Pieci novada uzņēmēji piedalījās Latgales uzņēmējdarbības centra rīkotajā tirdzniecības
misijā uz Polijas pilsētu Krakovu, kur mūsu ražotājiem tika organizētas tikšanās ar Polijas
uzņēmējiem kontaktu nodibināšanai un sadarbības veicināšanai.
Preiļu Biznesa inkubators koordinē novada mājražotāju un amtnieku dalību dažādās izstādēs
un tirgos. Nozīmīgākā bija izstāde „RIGA Food 2013”, kurā dalību ņēma SIA „MD Kāre” un
z/s”Kalni”. Uzņēmumi piedalījās Latgales kopstendā, kas deva lielisku iespēju reģionam
prezentēt savās teritorijās esošos pārtikas sīkražotājus un mājražotājus, kuri vēl nav tik
ekonomiski spēcīgi, lai finansētu izstādēpaši savu stendu.
Preiļu novadā pērnajā gadā tika noorganizēti 4 mājražotāju un amatnieku tirgi un Lielā tirgus
iela pilsētas svētku ietvaros, kas pulcināja kopā daudzus prasmīgu roku un radošu ideju
bagātus meistarus.
Trīs Preiļu novada jaunie uzņēmumi SIA ‘’Manco Energy Latgale”, SIA „Picu Bode” un
SIA „SĀTYS”, turpina saņemt LIAA programmas „Biznesa inkubatori” atbalstu savu
uzņēmumu darbības attīstībai.
MVK (Mazo vidējo komersantu) projektu līzfinansēšanas konkursā 2013. gadā tika
apstiprināti 4 Preiļu novada uzņēmēju projekti, kas sekmēs jaunu produktu izstrādi un
efektivizēsšo uzņēmumu darbu. Šajā programmā kopš 2011. gada kopā īstenoti 9 dažādi mazo
un vidējo uzņēmumu projekti, kuru rezultātā radītas 7 jaunas darba vietas un paaugstināta šo
uzņēmumu sniegto pakalpojumu efektivitāte un konkurētspēja.
Preiļu Biznesa inkubatora pakalpojumus pagājušajā gadā izmantoja ap 600 interesentu.
8.2. Pašvaldības darba pilnveidošanā - Komunikācija ar iedzīvotājiem
Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības darbu,
domes pieņemtajiem lēmumiem un apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, informētu
sabiedrību par realizētajiem un iecerētajiem projektiem, gaidāmajiem pasākumiem un citiem
aktuāliem jautājumiem, Preiļu novada dome 2013. gadā pilnveidoja komunikācijas darbu ar
iedzīvotājiem.
Iedzīvotājiem tika nodrošināta plaša informācijas avotu pieejamība. Kārtējos jaunumus
varēja uzzināt no novada domes informatīvā izdevuma „Preiļu Novada Vēstis” un tā
pielikuma „Saimnieka Vārds”, kas ir īpaši pieprasīts vecākās paaudzes vidū. Bezmaksas
informatīvais izdevums „Preiļu Novada Vēstis” bieži tiek papildināts ar pielikumiem, kur tiek
publicēti pašvaldības saistošie noteikumi un dažāda cita iedzīvotājiem noderīga informācija.
Informatīvā izdevuma tirāža ir 5000 eksemplāru, un, pateicoties pašvaldības SIA „Preiļu
saimnieks”, kas nodrošina izdevuma izplatīšanu, tas nonāk ikvienā ģimenē. Lauku teritorijās
izdevuma izplatīšana ir pagastu pārvalžu vadītāju pārziņā.
Plašs informatīvais materiāls tika ievietots domes mājas lapā www.preili.lv, kas
pagājušajā gadā tika modernizēta, ar mūsdienīgāku dizainu un tehniskām iespējām. Jaunajā
mājas lapā ir iekļautas visas normatīvajos aktos noteiktās prasībās, liela vērība tiek pievērsta
aktuālas informācijas ievietošanai un iedzīvotāju iepazīstināšanai ar jaunāko informāciju
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dažādās pašvaldības darbības jomās. Pamatinformācija mājas lapā tiek tulkota arī angļu un
krievu valodās.
Pašvaldības mājas lapa ir iemantojusi ne tikai jauniešu, bet arī vidējās paaudzes
popularitāti. Arī aktīvākie Preiļu novada seniori, piedaloties kursos, ir apguvuši datorprasmes,
saziņai izmanto internetu un informācijas iegūšanai Preiļu novada mājas lapu.
Laba sadarbība ir izveidojusies ar vietējiem, reģionālajiem un dažiem nacionālajiem
laikrakstiem, ziņu aģentūrām, arī interneta portāliem. 2013. gadā turpinājās sekmīga sadarbība
ar laikrakstiem „Novadnieks”, „Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales Laiks”, kuros regulāri tika
atspoguļota informācija par notiekošo novadā.
Novada aktualitātes tika publicētas arī interneta ziņu portālos: www.latgale.lv,
www.preili24.lv, www.pilsetas.lv,
www.news.lv, www.d-fakti.lv, www.laiki.lv,
www.novados.lv, www.publika.lv. Lai pašvaldības aktualitātes un informācija būtu pieejama
jebkurā valsts daļā un arī interesentiem ārzemēs, pēdējos gados pašvaldības aktualitātes ir
pieejamas interneta sociālajos portālos Draugiem.lv , Twitter un Facebook.
Jaunākās informācijas iegūšanai interesenti varēja izmantot arī reģionālo un nacionālo
TV kanālu sižetus un reģionālo un nacionālo radio ziņu raidījumus.
Veiksmīgi turpinājās sadarbība ar Latgales Reģionālo Televīziju, kur bija iespējams
skatīt ne tikai gatavos TV sižetus par aktualitātēm Preiļu novadā, bet arī klausīties novada
aktualitātes tiešraidē, uzdodot jautājumus tiešraides dalībniekiem - Preiļu novada domes
priekšsēdētājam, deputātiem, domes iestāžu vadītājiem un speciālistiem. Liela daļa no LRT
veidotajiem sižetiem tika pārraidīti arī LTV1 vai LNT ziņu raidījumos. Sekmīga sadarbība
turpinājās ar „Radio 1”, ziņu aģentūrām LETA un BNS. Aizvadītajā gadā iesākta sadarbība ar
Latgales Radio un radio „Super FM”, kur regulāri skan Preiļu novada ziņas.
Lai vēl vairāk iesaistītos informācijas apmaiņā ar novada iedzīvotājiem un uzklausītu
viņu viedokli par nepieciešamajiem darba uzlabojumiem, 2013. gadā tika rīkotas iedzīvotāju
sapulces un tikšanās ar iedzīvotājiem. Pirms 2014. gada budžeta apstiprināšanas, pagājušā
gada decembrī, notika iedzīvotāju sapulces pilsētā un visos pagastos. Tiekoties ar domes
vadību, domes deputātiem un iestāžu vadītājiem, iedzīvotāji klātienē varēja norādīt uz
problēmām, kas jārisina novadā, saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem.
Aktīvi 2013. gadā darbojās Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrs. Atbildīgie speciālisti nodrošināja nepieciešamās informācijas nodošanu
apmeklētājiem, kuri griezās novada domē.
Preiļu novada domē 2013. gadā saņemti iesniegumi no juridiskām personām – 3151, no
fiziskām personām – 1156, uz kuriem sniegtas atbildes. Darbinieki Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā katru dienu atbild uz vairākiem desmitiem telefona zvanu, tiek sniegtas
atbildes uz iedzīvotāju vēstulēm e-pastos, klātienē tiek sniegtas konsultācijas par domes un tās
iestāžu kompetencē esošajiem jautājumiem.

54

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2013. gadu

9. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE
2013.gadā Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedzis 674 ģimenēm jeb 1298 personām.
Sociālās palīdzības izlietotie līdzekļi sastāda kopā 148985,73 Ls, kas salīdzinājumā ar
2012.gadu ir samazinājies par 47071,79 Ls. Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta
pasākumiem 2013. gadā kopā sastāda 148985,73 Ls. Salīdzinot ar 2012. gadu tas ir
samazinājies par 38779,79 Ls.
Trūcīgās personas/ģimenes statuss Sociālajā dienestā 2013.gadā izvērtēts un noteikts 367
ģimenēm jeb 844 personām. Izlietoti līdzekļi par kopējo summu 106808,27 Ls, kas sastāda
lielāko daļu no izlietotajiem līdzekļiem . Salīdzinājumā ar 2012.gadu tas ir samazinājies par
54 trūcīgām personām un 12 ģimenēm.
Izlietotie līdzekļi trūcīgajām ģimenēm ir mainījušies proporcionāli trūcīgo personu un ģimeņu
skaita izmaiņām pa gadiem.2013. gadā tas ir par 49123,09 Ls mazāk nekā 2012. gadā.
Garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai izlietotie līdzekļi 2013. gadā ir
mainījušies atkarībā no trūcīgo ģimeņu skaita izmaiņām un ekonomiskajiem apstākļiem valstī
pa gadiem.
Vislielākais palīdzības apjoms joprojām saglabājas tām personām, kuru ienākums ir līdz valstī
noteiktajam GMI pabalsta līmenim (2013. gadā tie ir 35 Ls, iepriekšējos gados 40 Ls
pieaugušai personai, 45 Ls bērnam). Šai personu grupai sniegtās palīdzības apmērs 2013. gadā
sastāda 82882,34 Ls, kas ir 78% no visiem līdzekļiem, kas izlietoti trūcīgo personu atbalstam.
GMI pabalsts, kas ir viens no noteiktajiem pabalstiem un kura obligāta
nodrošināšana noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā,
2013. gadā to saņēma 238 ģimenes jeb 501 persona.
Mājokļa pabalsta saņēmēju skaitā 2013. gadā bija 560 ģimenes jeb 1020 personas.
2013. gadā Sociālajā dienestā reģistrēta 31 augsta riska ģimene, kurā vecāki nepietiekoši
rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs , kas ne vienmēr
vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Darbinieks jautājumos, kas skārušas bērnu intereses
veicis 555 konsultācijas, veiktas 208 apsekošanas dzīves vietā, bāriņtiesai sagatavots 41
atzinums. No prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem ir sniegta palīdzība 7 bērniem
vecumā no 7- 16 gadiem.
2012. gada 31. decembrī noslēdzās Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētais projekts „Preiļu
novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu
pilnveidošana”. 2013. gadā Preiļu novada Sociālā dienesta struktūrvienību ,, Krīzes centrs,,
darbību finansiāli nodrošināja pašvaldība.
Kopumā šo pakalpojumu saņēmušas 61 persona -10 sievietes, 2 vīrieši, 48 bērni. Pārsvarā tie
bijuši Preiļu novada iedzīvotāji.
Analizējot pakalpojuma saņēmējus var secināt, ka vairumā gadījumu Krīzes centra sniegtā
palīdzība bijusi nepieciešama bērniem vecumā līdz 18 gadiem – 28 meitenēm un 20 zēniem.
Vairākums bērnu pakalpojumu saņēmuši kā vardarbībā cietušie.
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 Sociālā dienesta Dienas centrā
2013.gadā tika rīkoti pasākumi Preiļu novada dažādām iedzīvotāju grupām:
Ginekoloģes lekcija „Kad bērns ir jāved pie bērnu ginekologa?” ;
Māmiņām organizēta inovatīva skatījuma vingrošanas nodarbība „Tibetiešu joga- jaunības
eliksīrs”;
Organizēta inovatīva skatījuma vingrošanas nodarbība „Elpošanas vingrinājumi”, inovatīva
nodarbība „Slāvu numeroloģija”, izglītojoša nodarbība „Veselīga dzīvošana”;
„Krāsainā oliņdiena” - Lieldienu pasākums-koncerts.
Dienas centra apmeklētāju radošo darbu izstādes ‘’Fantāzijas varoņdarbs” atklāšana Preiļu
galvenajā bibliotēkā. Meistardarbnīca, ko vadīja DC vadītāja Liene Gžibovska.
Dienas centrā darbojās „Dēstu iegādes punkts”, kur varēja iegādāties dažādus dēstus, ko
izlolojuši jaunieši ar īpašām vajadzībām.
Tika organizēts pasākums „Starptautiskā ģimeņu diena” un organizēts sarīkojums veltīts
Annas dienai.
Ziedu izstādes atklāšana.
DC organizē praktiski- izglītojošu psihologa lekciju māmiņām.
PGB un DC kopīgi rīkotais pasākums krēslas stunda pieaugušajiem „Ziema ziemeļos”.
Adventes vainagu gatavošanas nodarbība.
DC organizē Ziemassvētku pasākumu „Leduspuķes”.
Līdztekus dažādajiem pasākumiem, lekcijām, nodarbībām, katru dienu DC notiek
radošās nodarbības.
Līdz 2013.gada jūlijam tika īstenots projekts „Dienas centra pakalpojumu
pilnveidošana Preiļu novadā”, kā ietvaros tika organizētas aušanas un kokapstrādes darbnīcas.
Tās apmeklētāji iemācījās aust grīdceliņus, galda sedziņas, izgatavot dažādus koka suvenīrus,
spēles u.c. sadzīves un interjera priekšmetus.
Dienas centrā darbojas:
Māmiņu klubs;
Senioru rokdarbu klubs;
Pirmspensijas vecuma personas;
No psihoaktīvām vielām atkarīgas personas;
Personas ar funkcionāliem traucējumiem.
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10. Pielikums Nr.1
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