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1. 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.
01.01.2014 – 31.12.2014.
15 deputāti
Maruta Plivda (Aldis Adamovičs līdz 2014.gada 4.
novembrim)
Juris Kovaļevskis
Vladimirs Ivanovs
Skaidra Mukāne
Marija PORIETE,
sertifikāts nr. 6., SIA “AKTĪVS M AUDITS”.
Komercdarbības licence nr.40

1.1. 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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1.2. Iedzīvotāji
Uz 01.01.2015. pēc PMLP datiem Preiļu novadā ir 10 062 iedzīvotāju, no kuriem 7064
ir darbaspējas vecumā (66,07 %), 1354 - līdz darbspējas vecumam (12,66 %) un 2274 pēc
darbspējas vecuma (21,27 %).
Salīdzinot ar 2013.gadu migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā
iedzīvotāju skaits samazinājies par 238 iedzīvotājiem.
2014.gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 116 dzimšanas, 49 laulība un
181 miršanas gadījumi.
2. att.

Iedzīvotāju skaits procentuāli Preiļu novadā pa teritoriālajām vienībām uz 01.01.2015.:
2. tabula
Teritoriālā vienība
% no visiem novada
iedzīvotājiem
Preiļu pilsēta
67,34
Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts

10,60
5,70
6,99
9,37

3.tabula
Bērnu vecuma struktūra Preiļu novadā uz 01.01.2015.
0-6 gadu vecumā

7-18 gadu vecumā

Kopā

657

972

1629
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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 01.01.2015., pēc PMLP datiem, ir: 10 280 pilsoņi, 329 nepilsoņi un 82
pārējie.
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2. PREIĻU NOVADA DOME
2.1. Domes sastāvs
Preiļu novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Preiļu novada
pašvaldības un Preiļu novada domes darbību nosaka ar Preiļu novada domes 01.07.2009.
sēdes lēmumu 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:
Maruta Plivda – Domes priekšsēdētāja no 2014. gada 12. novembra, Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija;
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”;
Inta Ziemele - Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” (no 2014. gada 12.
novembra);
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”.
Aldis Adamovičs – Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” (pilnvaras beigušās ar
2014.gada 4.novembri, kad viņš ir stājies Latvijas Republikas Saeimas deputāta amatā).

Preiļu novada pašvaldība 2014.gadā nodrošināja 707 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. 2014.gadā notikušas 16 domes sēdes,
tai skaitā: 5 ārkārtas, 11 kārtējās sēdes. Domes sēdēs izskatīti 489 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. 2014.gadā notikušas 10 Finanšu komitejas sēdes, 11 –
Infrastruktūras un novada attīstības un 13 - Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas, Apvienoto komiteju sēdes - 2.
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2.2. Komitejas un komisijas
Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 pastāvīgās komitejas:
Finanšu komiteja
Maruta Plivda - priekšsēdētājs
Vladimirs Haritonovs
Juris Urtāns
Ligita Pauniņa
Jāzeps Šņepsts
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Ineta Liepniece- priekšsēdētājs
Valentīna Liniņa
Jānis Anspoks
Āris Vucāns
Inta Ziemele
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja
Juris Kovaļevskis- priekšsēdētājs
Juris Vucāns
Aigars Zīmelis
Juris Erts
Lauris Pastars.
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
7
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Vladimirs Ivanovs - priekšsēdētājs
Inga Vilcāne
Bonifācijs Kļavinskis
Jānis Skutels
Irēna Rancāne
Administratīvo aktu strīdu komisija
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.
2.3. 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.
8
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Pašvaldības iestādes:
 Preiļu Valsts ģimnāzija,
 Preiļu 1.pamatskola,
 Preiļu 2.vidusskola,
 Preiļu neklātienes un vakara maiņu vidusskola,
 Pelēču pamatskola,
 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”.
2.4. Dzīvesvietas deklarēšana
Saņemti 250 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
Saņemti 674 iesniegumi izziņu saņemšanai.
Saņemti 37 iesniegumi ( no iedzīvotājiem) deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai,
t.sk.: 27 gadījumos - ziņas anulētas;
5 gadījumos - deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziņu anulēšanai;
5 gadījumos – lieta izbeigta faktu trūkuma dēļ vai anulēšana atteikta;
12 gadījumos pēc domes lēmuma – atsakoties no dzīvojamās platības, ar īres līguma
izbeigšanu;
45 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
2.5. Bāriņtiesa
2014.gadā Preiļu novada bāriņtiesa veikusi 300 pārbaudes par nepilngadīgo bērnu un
rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļiem un pieņēmusi 89 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

4
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Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu
pārtrauktas bērna aizgādības tiesības

9

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

5

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības

16

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

8

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

8

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības

8

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības

11

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

65
13
50
2

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

7

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu
par ārpusģimenes ( audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi
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
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu atļaut šķērsot valsts robežu

15
5
4
1
-

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam

7

Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis

11

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī

36

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

12

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

-

10
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Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par ikdienas aizgādības
noteikšanu

-

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

2

Vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits

4

Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti tiesā

-

Notariālo darbību veikšana 364 ( Preiļos - 207, Saunas p.- 120, Pelēču p. - 37).
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2.6. Iepirkumu komisijas veikti iepirkumi un noslēgtie līgumi
4.tabula
IUB
ident.
Nr.

Iepirkuma priekšmets

PND
2014/1AK

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana
Preiļu novada izglītības iestādēs

PND
2014/2M

Malkas iegāde Preiļu novada pagastu
pārvalžu vajadzībām 2014./2015.gadu
ziemas sezonai

PND
2014/3
AK ERAF

Būvdarbi projekta „Preiļu novada ielu
un
ceļu
infrastruktūras
uzlabošana”
ietvaros
(ceļu rekonstrukcija Preiļu pilsētā,
Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas
pagastos, Preiļu novadā).

PND
2014/4M

Papildus darbi projekta „Preiļu PII
„Pasaciņa” ēkas rekonstrukcija (tai sk.
stacionārā aprīkojuma iegāde) ar fasādes
siltināšanu, apkārtnes labiekārtošanu”
ietvaros

PND
2014/5M

Preiļu novada pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi
2014.gadā

Lēmuma
pieņemšanas
datums

25.02.2014.

11.03.2014.

19.05.2014.

26.03.2014.

26.03.2014.

Ar ko līgums noslēgts

Līguma cena
(ar PVN 22%)
/LVL

Lēmums –pārtraukt procedūrunepietiekams finansējums

_______

1) SIA „KV Mežnieks”- Saunas
pagastam;
2) Z/s „Stūrakmeņi”- Pelēču un
Preiļu pagastiem
1.d.- Būvdarbi Aizkalnes pagastāA/S „Ceļu pārvalde”
2.d. - Būvdarbi Saunas pagastāCBF SIA “BINDERS”
3.d. - Būvdarbi Pelēču pagastāA/S „Ceļu pārvalde”
4.d.- Būvdarbi Preiļu pagastā(ietve)-A/S „Ceļu pārvalde
5.d.- Būvdarbi Preiļu pilsētā –
A/S „Ceļu pārvalde”

EUR 7875,00

SIA „RERE04”

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

kopā EUR 16269,0
346 698,44
626 511,10
85 669,56
147 419,62
218 339,76

EUR 84 642,49
ar PVN

49500,00 bez PVN
47000,00 bez PVN
4150,00 bez PVN
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PND
2014/6M
PND
2014/7M
PND
2014/8M

PND
2014/9M

PND
2014/10AK

PND
2014/11AK

PND
2014/12AK

Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana
Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē
„Pasaciņa”
Daugavpils ielas seguma 2.kārtas
rekonstrukcija, Preiļos
Vieglā elektromobiļa iegāde Preiļu
novada domes vajadzībām
Esošas ārējas siltumtrases rekonstrukcija
Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču
ciemā
Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana
Preiļu novada izglītības iestādēs (3
daļas):
1.daļa- Preiļu 1.pamatskolā;
2.daļa- Preiļu 2.vidusskolā;
3.daļa – Preiļu Valsts ģimnāzijā
Elektroenerģijas iepirkums Preiļu
novada pašvaldības vajadzībām
Būvdarbi „Preiļu novada izglītības
iestāžu renovācija”: 5(piecas)daļas:
1.daļa - Būvdarbi „Preiļu Valsts
ģimnāzijas četrstāvu korpusa jumta
rekonstrukcija”;
2.daļa - Būvdarbi „Preiļu Valsts
ģimnāzijas telpu vienkāršotā
renovācija”;
3.daļa - Būvdarbi „Preiļu mūzikas un
mākslas skolas telpu vienkāršotā
renovācija”;

38865,20 ar PVN
21.03.2014.

SIA „Lindstell”

28.04.2014.

SIA „Latgales Ceļdaris”

152 797,66

11.04.2014.lēmums pārtraukt
iepirkumu-

PND Finanšu komitejas
24.03.2014. lēmums,
prot. nr.2, p.7.

________

23.04.2014.

13.05.2014.

SIA „PREIĻU
SANTEHNIĶIS”
Visās daļās SIA „NV STILS”
1.daļa - Preiļu 1.p-skola ;
2.daļa - Preiļu 2.v-skola;
3.daļa - PVĢ

14.05.2014.

Lēmumspārtraukt konkursu
(cenas pārsniedz procedūras
līgumsliekšņus)

29.05.2014.

1.d.- Būvdarbi PVĢ 4-st. jumts
SIA „Preiļu celtnieks”
2.d.- Būvdarbi PVĢ telpas
PS„A.A.& būvkompānijas”
3.d.- Būvdarbi Mūzikas skolā
PS„A.A.& būvkompānijas
4.d.- Būvdarbi Sporta skolā
PS„A.A.& būvkompānijas
5.d.- Būvdarbi Preiļu 2.v-skolā
PS„A.A.& būvkompānijas

61 228,83 EUR

30 127,89
13 308,19
38 528,53

______

95 689,76
108 162,92
43 330,79
56 665,91
42 598,34
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PND
2014/13M

PND
2014/14M

PND
2014/15AK

PND
2014/16M

PND
2014/17M

PND
2014/18M

4.daļa - Būvdarbi „Preiļu novada bērnu
un jauniešu sporta skolas telpu
vienkāršotā renovācija”;
5.daļa - Būvdarbi „Preiļu 2.vidusskolas
telpu vienkāršotā renovācija”.
Starptautiskas bērnu atpūtas un
izglītojošas nometnes organizēšana
Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta ELRII349 „AQUA LIFE” ietvaros
Būvdarbu būvuzraudzība projekta
„Preiļu novada ielu un ceļu
infrastruktūras uzlabošana” ietvaros
(ceļu rekonstrukcija Preiļu pilsētā,
Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas
pagastos, Preiļu novadā) ietvaros
Degvielas iegāde Preiļu novada domes
autotransporta vajadzībām
„Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu
parka dīķu un kanālu rekonstrukcija”
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas
2007-2013 Projekts
ELRII – 349 „AQUA LIFE” ietvaros”
(t.sk. autoruzraudzība)
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī
30) Preiļu jaunās pils tehniskā projekta
BK daļas aktualizācija (t.sk.
autoruzraudzība)
Preiļu novada Saunas pagasta Salas
pamatskolas jumta seguma vienkāršotā
renovācija

27.05.2014.

Biedrība „Sofija”

8 540,00

12.06.2014.

Lēmumspārtraukt iepirkumu
(kļūda Tehniskajā specifikācijā)

______

21.07.2014.

SIA „Statoil Fuel& Retail Latvia”

119 428,21
12 mēnešiem

25.06.2014.

Valsts SIA „Meliorprojekts

29 040,00

11.08.2014.

SIA „Arhitektoniskās izpētes
grupa”

23 716,00

25.06.2014.

SIA „JUMTU SEGUMU
CENTRS”

75 4978,28
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PND
2014/19AK
ES
PND
2014/20M

Elektroenerģijas iepirkums Preiļu
novada pašvaldības vajadzībām uz 24
mēnešiem.
Būvdarbu būvuzraudzība projekta
„Preiļu novada ielu un ceļu
infrastruktūras uzlabošana” ietvaros
(ceļu rekonstrukcija Preiļu pilsētā,
Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas
pagastos, Preiļu novadā) ietvaros

PND/CA

Papildus darbi ERAF projekta „Preiļu
novada izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība” (aktivitāte 3.6.2.1. „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai
attīstībai”) ietvaros
1.d.- Preiļu 1.pamatskolas
infrastruktūras attīstība (tai skaitā
stacionārā aprīkojuma iegāde) ar
fasādes siltināšanu, apkārtnes
labiekārtošanu”;
2.d. -„Preiļu Valsts ģimnāzijas
ēdināšanas bloka renovācija (tai sk.
stacionārā aprīkojuma iegāde)
Preiļu 2.vidusskolas jumta seguma virs
ēdināšanas bloka vienkāršotā renovācija

PND
2014/22M

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

PND
2014/21M

31.07.2014.

AS „Latvenergo”

27.06.2014.

1.d.- Būvuzraudzība
Aizkalnes pagastā- SIA „Līgaiši”;
2.d.- Būvuzraudzība
Saunas pagastā- SIA „Līgaiši”;
3.d.- Būvuzraudzība
Pelēču pagastā- SIA „Līgaiši”;
4.d.- Būvuzraudzība
Preiļu pagastā- SIA „Līgaiši”;
1.d.- Būvuzraudzība
Preiļu pilsētā - SIA „Līgaiši”

177 264,73
(24 mēnešos)
KOPĀ: 34 227,68
1.d.- 8 228,00
2.d. - 15 521,88
3.d.- 1 911,80
4.d.- 3 388,00
5.d.- 5 178,80
KOPĀ:
119 351,33

18.07.2014.
1.daļā – SIA „RERE04”

1.d.- 51 724,44
2.daļā - SIA „RERE04”
2.d.- 67 626,89

SIA „Rēzeknes pilsētas DELTA”
18.07.2014.
11.08.2014.

14 305,89
A/S „Preiļu siers”

13 752,45
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PND
2014/23M

PND
2014/24SP
(PIL 8.2
p.16.d.2.p.)

PND
2014/25M
PND
2014/26M

Ēdināšanas pakalpojumu iepirkums
Preiļu novada izglītības iestāžu
vajadzībām
„Grozījumi (izmaiņu akti) ERAF
projekta „Preiļu novada izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība”
(aktivitāte 3.6.2.1. „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”)
ietvaros, četru objektu Būvdarbu
līgumos”, tai skaitā:
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)
Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu
mūzikas un mākslas skolas akordeonistu
orķestrim
Medījumu dzesēšanas kameru piegāde
Preiļu novada medību kolektīviem (4
gab.)

19.08.2014.

SIA „Arka Preiļi”

39 026,00

18.08.2014.

SIA „RERE04”

bez PVN EUR
(starpība) KOPĀ:
53 260,49
1) Preiļu 1.ps-sk33 874,90 ;
2) Preiļu 2.v-sk2 364,00 ;
3) PII „Pasaciņa”2 020,58 ;
4) PVĢ - 15 001,01

13.10.2014.

IK „Lat audio”

7 092,90

23.10.2014.

SIA „Purnavu muiža”

5 469,20
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PND
2014/27M

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)

Preiļu
novada
pašvaldības
ielu un
autoceļu
ikdienas
uzturēšanas
darbi

21.10.2014.

1)Preiļu
pilsētaSIA
„Preiļu
saimnieks”;
2)Aizkalnes pag.Z/s „Druvas”;
3)Saunas pag.- Z/s
„Ozoli”;
4) Preiļu pag.- Z/s
„Ēdelveiss”;
5)Pelēču pag.- Z/s
„Druvas”;
6)Preiļu tranzīta
ielas- AS „Latvijas
autoceļu uzturētājs”
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2.7. Izmaiņas saistošajos noteikumos
2014.gadā veikti labojumi, apstiprināti sekojoši saistošie noteikumi:


Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2014/01Grozījumi Preiļu novada domes
2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 „PAR PAŠVALDĪBAS
NODEVĀM PREIĻU NOVADĀ” ;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2014/02 Grozījumi Preiļu novada domes
2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/05 „ Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Preiļu novadā”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2014/03 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. 2014/04 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. 2014/05 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”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2014/06 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. 2014/07 Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2011/09 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu Preiļu novadā”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/08„Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos „Preiļu novada pašvaldības nolikums”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/9„Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2014.gada pamatbudžetu”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/10„Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.2. „Par Preiļu novada 2014.gada speciālo budžetu”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/11 „Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2014.gada pamatbudžetu”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2014/12„Par koku ciršanu ārpus meža
Preiļu novada pašvaldības teritorijā”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2014/13 Par ielu tirdzniecības un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā ;
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Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/14„ NOLIKUMS Par licencēto
makšķerēšanu Pelēču ezerā Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014. - 2016.
gadā;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/15„Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2014.gada pamatbudžetu”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/16„Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.2. „Par Preiļu novada 2014.gada speciālo budžetu”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2014/18„Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Preiļu novadā”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/19„Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos „Preiļu novada pašvaldības nolikums”;



Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/20„Grozījumi Preiļu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2014.gada pamatbudžetu”.

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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3. PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
3.1. Preiļu novada pamatbudžeta izpilde 2012.-2014.gadā
5. tabula
Vispār
ējie
valdīb
as
dienes
ti

Sabied
riskā
kārtība

2012.g. LVL
2013.g. LVL
2014.g. EUR

309458
322479
514503

47943
51801
84588

1822556
1841439
2598722

197041
177177
263567

99535
107750
165048

2012.g .LVL
2013.g .LVL
2014.g. EUR

76743
79749
122029

11708
12518
20342

446386
432945
647753

48557
43130
62478

24164
26800
40450

2012.g. LVL
2013.g. LVL
2014.g. EUR

1537
2526
3200

172
4
6

17939
15804
43970

510
90
243

2012.g. LVL
2013g. LVL
2014.g. EUR

231204
256460
229238

8743
8819
11411

400816
403016
779624

2012.g LVL
2013.g. LVL
2014.g. EUR

41017
40357
57686

4668
4468
5519

Periodikas
iegāde

2012.g. LVL
2013.g. LVL
2014.g. EUR

Kredītu %
nomaksa

Izdevum
u veidi

Atalgojumi

Valsts
sociālās
apdrošināšan
as iemaksas
Komandējum
i, dienesta
braucieni
Pakalpojumu
apmaksa
Materiālu,
energoresurs
u un
inventāra
iegāde

Subsīdījas,
dotācijas ,
pabalstu
izmaksa
Kapitālie
izdevumi

Kopā

Gadi

Izglītī
ba

Vese
lības
aprū
pe

Sociāl
ā
nodroš
ināšan
a

Dzīvo
kļu
komun
ālā
saimni
ecība
saimni
ecība

Brīvai
s laiks,
sports,
kultūr
a
kultūr
a

Pavisam

1762
4444
10205

2701958
2730072
3993540

56518
55739
84055

280
872
1747

664356
651753
978854

395
777
615

768
1846
1646

105
105
0

21426
21152
49680

79925
70742
100427

322913
367086
409119

130835
183808
173484

10062
11619
37137

1184498
1306584
1748808

182699
168766
332431

56877
47850
67922

17886
16652
32019

47788
34277
39122

48668
264
411

399603
312634
535110

1438
455
1192

1739
1744
2995

102
73

2012.g. LVL
2013.g. LVL
2014.g. EUR

199632
156474
126478

44
139

2012.g. LVL
2013.g. LVL
2014.g. EUR

3820
1075
4019

86779
111399
167121

2012.g. LVL
2013.g. LVL
2014.g. EUR

126204
9298
144969

1288
1012
830

187691
826346
2748966

2012.g. LVL
2013.g. LVL
2014.g. EUR

991053
868873
1209500

74522
78622
122696

3146605
3801503
7211709

8368

223663
224982
356907

Pāŗējā
ekono
miskā
darbīb
a
darbīb
a

3760
3769
5302

6937
6070
9562
199632
156518
126617

6790
5901

6790
5901
8368

238782
195849
273698

916

4835
510
3019

160210
986696
1968784

626527
535450
773427

626019
1505761
2616035

72809
79223
75890

409896
388413
522728

23033
28411
60555

5679
21434
7635

508940
1873707
4830932

486365
532832
721071

139365
117961
133025

6097246
7446903
12795831
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Preiļu novada domes budžets 2014. gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes sēdē
2014. gada 23. janvārī :
o pamatbudžets ieņēmumos EUR 7897787.00 apmērā , ar līdzekļu atlikumu uz
gada sākumu EUR 1344433,00 un izdevumos EUR 8679448,00 apmērā , un
aizdevumu atmaksa EUR 562772 ,00 apmērā;
o speciālais budžets ieņēmumos EUR 281173 ,00 apmērā ( tai skaitā ieņēmumi
no ziedojumiem un dāvinājumiem EUR 1150.00) , līdzekļu atlikums uz gada
sākumu EUR 7204.00 un izdevumos EUR 288377,00 apmērā (tai skaitā
izdevumi ziedojumos un dāvinājumos).
Budžeta izpildes gaitā novada domes pamatbudžeta plānā tika veikti grozījumi 6 reizes
un palielināti ieņēmumi par summu EUR 2770491.00 un izdevumi par summu EUR
4659475.00 , tika pieņemti lēmumi par aizņēmumu saņemšanu no Valsts kases summā EUR
3444796,00.
Speciālā budžeta plānā 2014. gadā tika veikti grozījumi 2 reizes un palielināti
ieņēmumi un izdevumi par summu EUR 14766,00.
Preiļu novada domes 2014. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumus un izdevumus
raksturo sekojoši rādītāji:
1. Tekošā gada ieņēmumu plāns izpildīts 101,65 % apmērā ( EUR 10668276,00 –
10844635,00).
2. Izdevumu plāns izpildīts 95.93 % apmērā ( EUR 13338923,00 – 12795831.00), tika
atmaksāti aizdevumi EUR 3414883,00 un veikti ieguldījumi pamatkapitālā EUR
103826,00.
3.2. Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi
2014. gadā pamatbudžetā ieņēmumos bija saņemti EUR 10844635.00, kur
1. nodokļu ieņēmumi ir EUR 4627655,00 jeb 42,67 % no kopējiem ieņēmumiem,
2. nenodokļu ieņēmumi ir EUR 44097,00 jeb 0,41 % no kopējiem ieņēmumiem,
3. transfertu ieņēmumi ir EUR 5736920,00 jeb 52.90 % no kopējiem ieņēmumiem
4. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi EUR 435963,00 jeb 4,02 % no kopējiem
ieņēmumiem.
Vislielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos bija iedzīvotāju ienākuma nodoklim EUR
4283816.00 jeb 39,50 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai bija EUR
295186,00 jeb 2.72 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2014. gadā bija EUR
1250650,00 jeb 11,53 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
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5.att.

6.att.

Preiļu novada domei, saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomes lēmumiem 2014. gadā tika piešķirti ilgtermiņa aizdevumi no Valsts
kases :
1. ELFLA projektam "Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiski
nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā " īstenošanai - EUR 18 778.00
2. ELFLA projektam "Ielu vingrošanas laukuma izveide Preiļos" - EUR 11 406.00
3. ELFLA projektam "Preiļu novada Aizkalnes tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija
" īstenošanai – EUR 14 655.00
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4. ELFLA projektam "Dienvidlatgales tērpu iegāde Saunas pagasta etnogrāfiskajam
ansamblim "Naktineica"" īstenošanai - EUR 5 493.00
5. ELFLA projektam "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanai II" īstenošanai –
EUR 139 044.00
6. ERAF projektam "Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanaiEUR 1 712 431.00
7. Izglītības iestāžu investīciju projektam “Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Preiļu PII
"Pasaciņa"- EUR 38 865.00
8. Katlu māju energoefektivitātes projektam “Esošās ārējās siltumtrases rekonstrukcija
Preiļu novada Pelēču pagastā Pelēču ciemā “- EUR 62 415.00
9. Izglītības iestāžu investīciju projektam “ Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Preiļu
novada izglītības iestādēs”- EUR 81 965.00
10. ERAF projektam "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana" īsteno- EUR
826 500.00
11. Izglītības iestāžu investīciju projektam “Preiļu novada izglītības iestāžu renovācija” –
EUR 349 449.00
12. Pārrobežu sadarbības projektam “ Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu
veicināšana Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” - EUR 34 537.00
13. Prioritārajam pašvaldības projektam “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.64986505 (Preiļos Raiņa bulvārī-30) Preiļu pils tehniskā projekta BK daļas aktualizācija” –
EUR 23 716.00
14. Izglītības iestāžu investīciju projektam “Preiļu novada Saunas pagasta Salas pamatskolas
jumta seguma vienkāršotā renovācija” – EUR 77 008,00
15. Izglītības iestāžu investīciju projektam “Preiļu 2.vidusskolas jumta seguma virs
ēdināšanas bloka renovācija”- EUR 14 306.00
ERAF projektam "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana"- EUR
34 228.00
3.3. Preiļu novada pamatbudžeta izdevumi
Preiļu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2014. gadā bija EUR 12795831,00.
Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu
finansēšanai EUR 7211709,00 jeb 56,36 % no kopējiem budžeta izdevumiem.
Izdevumu struktūrā EUR 1083195,00 tika tērēti vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai, jeb 8,47 % no kopējiem izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tērēti EUR 2616035,00 no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 20.44%.
Preiļu novada dome 2014.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi EUR 773427,00
jeb 6.04 % 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 trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. Piešķirtās sociālās palīdzības apjoms ir nepietiekošs, jo ekonomiskā situācija
novadā joprojām ir samērā smaga – trūkst darba vietu, pastāv zināmas problēmas
lauksaimniecības produkcijas realizēšanā un samaksas saņemšanā.
Brīvajam laikam , kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti EUR 721071.00 jeb 5.64
% no kopējiem budžeta izdevumiem.
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Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, 2014.gada
budžetā uzturēšanas izdevumi sastāda EUR 7964899,00 jeb 62,25% un kapitālie izdevumi
4830932,00 jeb 37,75 %.
Pamatkapitāla palielināšanai izlietoti EUR 103 826,00.
7.att.

8.att.
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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.
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.
3.4. Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi 2012.-2014. gadā

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
izlīdzināšanas fonda
IV. Aizdevumi
V. Pārējā finansēšana

2012.gads 2013.gads
LATOS LATOS

6. tabula
2014.gads
EIRO

617376

469883

1344426

6316860
2868770
2868770

7481052
3076191
2851780

10844635
4627655
4283816

121608

124685

199576

78586
22808
297741
5785

76542
23184
1935390
5956

108920
35343
2541114
9014

265346
9266
260
10231
6853
3150349
144575
2135964

353721
12036
1525
13996
1548156
2469471
153996
1345107

435963
13985
4743
16355
2061059
3675861
295186
2010147

869810
286456
0

970368
1364455

1370528
3414883
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3.5. Preiļu novada domes saistību un garantiju apjoms
7.tabula
(euro)
Saistību apmērs
Mērķis

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

turpmāka
jos gados

Pavisam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

94 757

108 113

27 163

27 067

26 972

26 877

26 782

26 687

26 591

176 944

365 083

28 474

27 652

27 153

26 608

21

0

0

0

109 908

16 111

16 054

15 996

15 939

15 882

15 825

15 768

50 554

162 129

7 789

7 761

7 733

7 706

7 678

7 651

7 623

24 129

78 070

19 338

0

0

0

0

0

0

0

19 338

16 536

16 326

16 117

15 908

15 699

15 490

7 653

0

103 729

5 335

5 316

5 297

5 279

5 260

5 241

5 223

36 083

73 034

5 997

0

0

0

0

0

0

0

5 997

28 831

28 730

28 629

28 528

28 428

28 327

28 226

879 002

1 078 701

Ēkas Rēzeknes ielā 26
renovācijas darbu 1.kārta

17 172

13 808

6 842

0

0

0

0

0

37 822

Preiļu 2.vidusskolas
darbnīcu renovācijai

11 619

11 578

11 538

11 497

11 456

11 415

11 374

70 173

150 650

9 293

9 260

9 228

9 195

9 163

9 130

9 097

56 169

120 535

46 523

46 360

46 196

46 033

45 870

45 704

45 380

291 974

614 040

ERAF projekta "Preiļu
novada domes
pirmsskolas izglītības
iestādes "Pasaciņa"filiāles
"Auseklītis"2. un 3.kārtas
renovācija"
Preiļu pilsētas
siltumapgādes sistēmas
renovācijai Celtnieku un
A.Upīša ielās
Preiļu novada mākslīgā
futbola laukuma
ierīkošana, Preiļu pagasta
kultūras nama
energoefektivitātes
uzlabošana
Preiļu rajona galvenās
bibliotēkas
rekonstrukcijas būvdarbu
uzsākšanai
Preiļu 1.pamatskolas
piebūves būvniecībai
PII "Auseklītis"
renovācijai
Izglītības sektora attīstība
un kvalitātes paaugstināšana
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

SIA "Preiļu saimnieks"
pamatkapitāla
palielināšanai
Infrastruktūras
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sakārtošanai
SIA "Preiļu saimnieks"
pamatkapitāla
palielināšanai

49 454

46 937

46 223

45 510

52 281

44 082

42 520

296 673

623 680

2 579

2 497

2 414

2 332

2 294

2 168

2 086

44 038

60 408

13 969

13 920

13 872

13 822

13 724

13 675

13 615

87 697

184 294

Pārjaunojuma līgums

9 457

9 246

9 035

8 824

8 613

8 402

7 980

73 158

134 715

Pārjaunojuma līgums

5 573

0

0

0

0

0

0

0

5 573

Pārjaunojuma līgums

7 984

7 976

7 949

7 922

7 895

7 841

7 814

123 074

178 455

15 609

7 611

0

0

0

0

0

0

23 220

8 777

14

0

0

0

0

0

0

8 791

945

945

945

945

945

945

945

158 912

165 527

4 523

0

0

0

0

0

0

0

4 523

10 276

0

0

0

0

0

0

0

10 276

13 134

13 042

12 950

12 859

12 767

12 675

12 583

42 261

132 271

7 094

7 057

7 020

6 982

6 945

6 907

6 870

7 150

56 025

11 245

11 186

11 127

11 067

11 008

10 949

10 889

5 425

82 896

5 114

5 085

5 057

5 028

5 000

4 971

4 943

72 928

108 126

790

790

790

790

790

790

790

221 320

226 850

Katlu mājas
rekonstrukcija
Pelēču skolas siltināšana

ELFLA projekta "Pelēču
ciema Liepu ielas posma
un autoceļa "ArendolePelēči" posma
rekonstrukcija"īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu
novada Krīzes centra
izveide Preiļu novada
pansijā" īstenošanai
ELFLA projekta "Preiļu
novada lauku ceļu
infrastruktūras
uzlabošanas būvdarbi"
īstenošanai
ERAF projekta "Gājēju
ietves izbūve no Brīvības
ielas Preiļos līdz pagasta
centra administratīvajai
ēkai Līčos"
Pelēču pamatskolas sporta
zāles vienkāršotā
renovācija
ERAF projekta
"Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Preiļu novada Pelēču
ciemā" īstenošanai
Preiļu novada Aizkalnes
un Preiļu pagasta centru
publisko ēku vienkāršotā
rekonstrukcija un
teritorijas labiekārtošana
Tūrisma attīstības
veicināšana LatgalesUtenas-Vitebskas
pārrobežu reģionos,
akronīms BELLA
DVINA-2 ( atpūtas zonas
uzlabošana Preiļos)
ERAF projekts "Preiļu
novada izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība"
ERAF projekts "
Rēzeknes ielas
rekonstrukcija no Brīvības
ielas līdz Kalnu ielai
Preiļos"

27

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2014. gadu
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
rekonstruk-cija"
ELFLA projekta "Preiļu
novada Aizkalnes tautas
nama ēkas vienkāršotā
rekonstrukcija "
īstenošanai
ELFLA projekta "Preiļu
novada lauku ceļu
infrastruktūras
uzlabošanai II"
īstenošanai
ERAF projekta "Preiļu
novada izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība"
īstenošanai
Izglītības iestāžu
investīciju projektam
"Mēbeļu izgatavošana un
uzstādīšana Preiļu PII
"Pasaciņa"
Esošās ārējās siltumtrases
rekonstrukcija Preiļu
novada Pelēču pagasta
Pelēču ciemā
Mēbeļu izgatavošana un
uzstādīšana Preiļu novada
izglītības iestādēs

13 919

13 822

13 724

13 627

13 529

13 432

13 334

41 635

137 022

7 180

7 131

5 317

0

0

0

0

0

19 628

6 932

6 886

6 839

1 704

0

0

0

0

22 361

15 335

15 244

15 152

15 061

14 970

14 878

14 787

226 327

331 754

24 135

24 007

23 878

23 750

23 622

23 494

23 366

367 035

533 287

1 051

822

822

822

822

822

822

159 432

165 415

9 688

9 635

9 581

9 528

9 475

9 422

9 369

18 580

85 278

3 939

3 939

2 852

0

0

0

0

0

10 730

7 081

7 187

9 134

9 081

9 028

8 975

8 932

63 103

122 521

4 885

4 885

4 885

33 465

62 737

62 369

62 000

436 095

671 321

2 385

4 542

4 515

4 489

4 462

4 435

4 408

10 904

40 140

5 327

6 993

6 964

6 934

6 904

6 875

6 845

16 985

63 827

4 905

9 439

9 399

9 353

9 319

9 279

9 239

22 925

83 858
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ERAF -Peiļu novada ielu
un ceļu infrastruktūras
uzlabošana

17 868

32 032

31 907

31 782

31 657

31 532

31 407

673 670

881 855

Preiļu novada izglītības
iestāžu renovācija

7 341

13 312

13 264

13 216

13 169

13 121

13 073

284 503

370 999

Preiļu novada Saunas
pagasta Salas pamatskola
jumta seguma vienkāršotā
renovācija

4 480

8 645

8 607

8 570

8 533

8 496

8 459

23 073

78 863

Preiļu 2.vidusskolas jumta
seguma virs ēdināšanas
bloka renovācija

945

3 636

3 620

3 605

2 694

0

0

0

14 500

Prioritārā investīciju
projekta "Valsts" nozīmes
arhitektūras pieminekļa
Nr.6498-6505 (Preiļos,
Raiņa bulvāris-30) Preiļu
pils tehniskā projekta BK
daļas aktualizācija"

1 577

6 025

5 999

5 973

4 463

0

0

0

24 037

2 306

8 772

8 734

8 695

6 498

0

0

0

35 005

2 113

8 153

8 128

8 102

8 077

0

0

0

34 573

Aizņēmumi kopā

552 004

533 233

514 312

519 316

520 368

487 913

475 919

5 156 688

8 759 753

Finanšu līzingi

14 915

0

0

0

0

0

0

0

14 915

566 919

533 233

514 312

519 316

520 368

487 913

475 919

5 156 688

8 774 668

8,41

7,91

7,63

7,71

7,72

7,24

7,06

Igaunijas_Latvijas_Krievi
jas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013
projekta ( Nr.ELRII-349)
"Ūdensvides aizsardzība
un zaļā dzīvesveida
aktivitāšu veicināšana
Latvijas un Krievijas
pierobežas reģionos"
ERAF-Preiļu novada ielu
un ceļu infrastruktūras
uzlabošana

Kopā saistības
Saistības % no
pašvaldību ieņēmumiem
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3.6. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Preiļu novada
uzņēmumos
Preiļu novada domes kapitāla vērtība uzņēmumos uz 2015. gada 01. janvāri

Uzņēmuma nosaukums

Reģ.Nr.

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

LV47703001720
LV41503029988

Ieguldījuma
vērtība EUR
4921026
23220

LV40003244761

476005

8.tabula
Kapitāla
īpatsvars %
100
5

56.82

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 skolu direktors padome,
 Reģionālo attīstības centru apvienība .
Domes darbošanās šajās biedrībās saistās ar efektīvāku pašvaldības funkciju veikšanu.
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3.7. Zvērināta revidenta atzinums
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4. INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM VEIKUMIEM UN
NOTIKUMIEM NOVADĀ
4.1. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā

Preiļu 1.pamatskola
Skolēnu skaits – 2014./2015.mācību gada sākumā - 474
Pedagoģisko likmju skaits – 63,26
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 28,25
Kopējie budžeta izdevumi:
pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 262308 eiro ;
mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai 453254 eiro;
ESF projektā skolas infrastruktūras renovācijas darbiem 919952 eiro;
pašvaldības rīkotajā iepirkumā mēbeļu iegādei 30128 eiro .
Iegūta skolas un tās realizēto izglītības programmu akreditācija uz nākamajiem 6 gadiem (
līdz 2020.gada 6.aprīlim)
LIZDA organizētajā konkursā Preiļu 1.pamatskolai svinīgi piešķīra statusu “Pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde 2014”.

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs







70 starpnovadu II. kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 23 -1.vietas, 23 – 2.vietas, 17 3.vietas, 7- atzinības);
21 Latgales reģionālo un atklāto olimpiāžu laureāti;
28 valsts, reģionālo un starpnovadu mācību priekšmetu konkursu laureāti un
godalgoto vietu ieguvēji;
9.c.klases skolniece Laura Buka ieguva atzinību valsts ķīmijas olimpiādē
2 atklātās valsts matemātikas olimpiādes un 3 valsts atklātās vizuālās mākslas
olimpiādes, 1 valsts atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes laureāti ( VISC
atbalstītās)
2 starptautiskā matemātikas konkursa 4.klasēm, „Tik vai …cik”( Latvija – Lietuva)
konkursa laureāti

Sasniegumi sporta sacensībās:





„Latvijas avīzes’’ pavasara krosa stafetes. Rīga –1. vieta skolas komandai;
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles „Drošie un veiklie”2002.g.dz.un jaunāki –
3.vieta;
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā 2002.-2003.g.dz meitenes – 2.vieta;
LR skolēnu 67.spartakiādes finālsacensībās dambretē 2.vieta U11 vecuma grupā;

Skolā īstenotie projekti:


2013./2014.mācību gadā Preiļu 1.pamatskolas skolotāji atkārtoti piedalījās pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas( PPDKN) procesā. PPDKN rezultātā,
skolā strādā: 4 skolotāji ar 2. kvalitātes pakāpi, 12 skolotāji ar 3. kvalitātes pakāpi, 28
skolotāji ar 4. kvalitātes pakāpi un 1 skolotājs ar 5. kvalitātes pakāpi
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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 (Ls 5000 vērtībā) „Bērnu lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespēju nodrošināšana”;
Skolas renovācijas darbi Ls 641412, 60 vērtībā, būvfirmas Re un Re /04 izpildījumā,
ERAF projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” realizācija, I
kārta;
Preiļu novada pašvaldības iepirkuma skolas mēbelēm 30 128 eiro apmērā rezultātā
lielākajā daļā skolas mācību kabinetu ir atjaunotas mēbeles skolotāju un skolēnu
darbam, skolēnu galdi un krēsli

Preiļu Valsts ģimnāzija
Skolēnu skaits – 196
Pedagoģiskie darbinieki – 31
Tehniskie darbinieki – 20
Kopējie budžeta izdevumi –Euro 506149
Īstenotie projekti:
 turpinās 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;
 izremontētas un aprīkotas ar jaunām mēbelēm internāta istabas 2. un 3 stāvā;
 izremontēta sporta zāle;
 pabeigta ēdināšanas korpusa renovācija:
aprīkota virtuve un ēdamzāle,
ierīkota konferenču zāle, skolotāju istaba un mācību kabinets.
2014. gadā iegūtas 6 godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vēsturē,
fizikā, ķīmijā un zinātniski pētnieciskajos darbos. Reitingā pēc skolēnu sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos „Draudzīgā aicinājuma balva” kopvērtējumā par
2013./2014. mācību gadu Preiļu Valsts ģimnāzija ieņem 7. vietu pilsētu skolu grupā.
Ģimnāzijā aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi: tautas deju kopas „Gaida” un
„Dancari”, folkloras kopa „Rūtoj”, kuri uzrādīja ļoti labus rezultātus Skolēnu dziesmu un deju
svētku skatēs, kā arī vokālais ansamblis un jauktais koris. Darbību uzsācis floristikas pulciņš.
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 5.atklātā
Latgales novada angļu valodas olimpiāde.
Beidzot ģimnāziju, centralizētajos eksāmenos 46% ieguva vērtējumu 70-100%, no
tiem augstāko vērtējumu 80- 100% ieguva 25% darbu.
Augstskolās iestājās 91% absolventu, no tiem 85% budžeta grupās.
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Preiļu 2.vidusskola
Skolēnu skaits – 194
Pedagoģiskie darbinieki – 29
Tehniskie darbinieki – 26
Kopējie budžeta izdevumi –181965 EUR
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos
 Novada olimpiādēs – 38 godalgotas vietas un atzinības;
 Reģionālajās un atklātajās olimpiādēs – 9 godalgotas vietas.
Sasniegumi sporta sacensībās
 Latvijas ziemas čempionāts - 6 godalgotas vietas;
 Starptautiskās sacensības soļošanā, Baltijas kauss jaunatnei un junioriem
soļošanā, Latvijas čempionāts soļošanā - 3 godalgotas vietas;
 Starptautiskās sacensības sporta soļošanā “Zilupe – 2013” – 3 godalgotas
vietas;
 Lodes grūšanā Kaspars Kvjatkovskis godalgotas vietas.
Skolā īstenotie projekti
 IZM ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” realizēšanā 5 skolotāji ieguva 4., bet
1 – 5.kvalitātes pakāpi;
 Projekts “Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”;
 Aktu zāles kapitālais remonts;
 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas
uzstādīšana;
 Mēbeļu iegāde un uzstādīšana.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Skolēnu skaits 2014./2015.mācību gada sākumā 222
Mūzikā- 150
Mākslā- 72
Pedagoģisko likmju skaits- 3,381
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 8,5
Kopējie budžeta izdevumi- EUR 128641,00
Mūzikā:
07.11.2014. Arvīda Žilinska V Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss
 3. vieta Aijai Jermolovičai (ped. E. Znutiņš).
28.12.2014. Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss
 2. pakāpes Diploms Laurai Jermolovičai (ped. E. Znutiņš);
 2. pakāpes Diploms Aijai Jermolovičai (ped. E. Znutiņš).
Mākslā:
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9.tabula

Konkurss

Novērtējums/
vieta

Skolēns/skola

laiks

Latvijas mākslas
skolu audzēkņu
vizuālo darbu
konkurss “Jāņa
Cimzes dziesmu
rota”
Latvijas mākslas
skolu audzēkņu
vizuālo darbu
konkurss “Jāņa
Cimzes dziesmu
rota”
Latvijas mākslas
skolu audzēkņu
vizuālo darbu
konkurss “Jāņa
Cimzes dziesmu
rota”

Diploms par iegūto
1. vietu

Lindai Vucānei

2014. g. 07.06.

Atzinība

Elīnai Gedroicai Juragai

2014. g. 07.06.

Atzinības raksts

Elīnai Gedroicai Juragai
Anastasijai Dekterjovai
Ditmāram Voitiņam
Marinai Skutelei
Kristai ŠĶēpai
Anastasijai Ivanovai

2014.07.06

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Audzēkņu skaits (15.10.2014.) - 554
 Kultūrizglītības programmās – 340
 Sporta izglītības programmās – 62
 Tehniskās jaunrades programmās – 58
 Citās izglītojošās programmās - 94
Īstenoto interešu izglītības programmu skaits - 28
Pedagoģisko likmju skaits – 10.5
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 4.75
Kopējie budžeta izdevumi – EURO 127 916 (kopā ar valsts mērķdotāciju)
Audzēkņu sasniegumi 2014.gadā:
 1.vieta (1.pakāpes diploms) Literāro uzvedumu konkursā valstī (03.04.2014.);
 Laureāta diploms 41.Starptautiskās bērnu mākslas konkursā „LIDICE 2014” Latvijas
kārtā, (darbs izvirzīts konkursam „Lidice 2014” Čehijas Republikā);
 2.vieta un 4.vieta Latvijas Jauniešu čempionāta finālā 64 lauciņu dambretē U-10
vecuma grupā (08.02.2014.);
 3.vieta un 4.vieta Latvijas skolu 67.spartakiādes finālsacensībās 64 lauciņu dambretē
U-10 vecuma grupā (25.01.2014.);
 1.vieta komandu vērtējumā grupā ‘Jaunā cerība” Latgales reģiona skolēnu sporta
spēlēs 64 lauciņu dambretē (10.11.2014.);
 1.vieta, 2.vieta un divas 3.vietas individuālajā vērtējumā grupā ‘Jaunā cerība” Latgales
reģiona skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē (10.11.2014.);
 1.vieta Tehniskās jaunrades dienās Rīgā kategorijā „Robotikas darbnīca”; 1.vieta un
2.vieta kategorijā „Spoļmašīnas”; 1.vieta kategorijā „Spageti tiltu konstruēšana”;
3.vieta kategorijā „Ķīmijas laboratorija” (01.11.2014.).
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Dalība projektos:
 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 - 31
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits – 9.25
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 8,5
Kopējie budžeta izdevumi –EUR 54 824 no pašvaldības
EUR 64 726 no valsts

Salas pamatskola
Skolēnu un pirmskolas vecuma bērnu skaits- 60;
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits- 16,96;
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 12,80;
Budžeta (pašvaldības) izdevumi- 101 943 ,- €.
Īstenotie projekti:
 Skolas pedagogi aktīvi piedalījās IZM ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” realizācijā- 4 skolotājiem piešķirta 4. kvalitātes
pakāpe, 2– 3.pakāpe, 2– 2.pakāpe;
 2014.gads- Salas pamatskolas skolotāju un darbinieku biedrības „Smelteriešu cimdiņš”
projekts „Kultūras objektu attīstība un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Saunas
pagasta Smelteros”(13500 €);
 2014.gads LMT projekts „Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana” (2000.00 €);
 2014.gads Eiropas Sociālā fonda projekts “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām
personām” (angļu valodas un datorzinību kursi pieaugušajiem).

Pelēču pamatskola
Skolēnu un pirmskolas vecuma bērnu skaits – 92
Pedagoģisko likmju skaits – 20,04
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 15,52
Budžets: pašvaldības – 104559 eiro
Īstenotie projekti:


ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
- Atbalsts pozitīvai uzvedībai,
- Skolēnu sociāli emocionālā audzināšana,
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- VIMALA (vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstīšanai)
Sadarbība ar Latgales skolu atbalsta fondu „Veronika”. Projekts „Skolas soma”

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
Skolēnu skaits – 116
Pedagoģisko likmju skaits – 18,17
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 2
Kopējie budžeta izdevumi – 124 800 EUR ( to skaitā mērķdotācijas pedagogu algām- 100 200
EUR)





Īstenotie projekti:
Turpina ieviest dzīvē Eiropas Sociālā fonda projekta „ATBALSTA PROGRAMMU
IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKAM
PAKĻAUTO JAUNIEŠU ATBALSTA SISTĒMAS IZVEIDEI” programmas, idejas
un metodes;
Piedalījāmies Izglītības iniciatīvu centra projektā “SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS
MEHĀNISMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM”.

4.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā

Preiļu novada kultūras centrs
Preiļu novada kultūras centrs 2014. gadā apvieno 5 struktūrvienības: Preiļu kultūras namu,
Aizkalnes tautas namu, Saunas tautas namu, Pelēču kultūras namu, Ārdavas saieta namu.
Kultūras centra štati :

43 darbinieki

Gada laikā Preiļu KN noorganizēti 157 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 46625:
 No tiem 19 profesionālo kolektīvu koncerti – 5610 apmeklētāji;
 14 teātra izrādes- 2650 apmeklētāji;
 40 izklaides sarīkojumi -11100 apmeklētāji;
 50 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki - 23330 apmeklētāji.
Gada laikā Pelēču KN noorganizēti 30 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 2420.
Gada laikā Saunas TN noorganizēti 62 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 4153.
Gada laikā Aizkalnes TN noorganizēti 22 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 3065.
Kultūras centrā darbojas 24 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu
449, no tiem 7 deju kolektīvi, 10 vokālie ansambļi, 4 folkloras ansambļi, 3 teātra mākslas
kolektīvi, skolotāju koris „ Latgale” un jauniešu pūtēju orķestris.
Viskuplāk apmeklētie pasākumi 2014. gadā : Starptautiskais folkloras un tautas deju festivāls;
Starptautiskā Baltijas baleta festivāla koncerts; Tirgus dienu pasākumi; Lieldienu sarīkojumi
visai ģimenei; Bērnības svētku sarīkojums; Kāzu vedēju salidojums; Tēvu dienas sarīkojums;
Teātra festivāls „ Sīko joku birums - 5 „ ; Senioru atpūtas sarīkojums; Latgales
šlāgermuzikantu saiets; Preiļu novada svētki; Latvijas Republikas proklamēšanas 96.
gadadienas svinīgs sarīkojums; Preiļu pilsētas egles iedegšanas svētki; Deju kopu „Gaida”,
„Dancari’’, „Talderi „ Ziemassvētku koncerti; Jaunā gada sagaidīšanas pasākums.
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Profesionālo mākslinieku koncerti : Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā „ Vakariņas uz
sešiem „ ; grupas Patriot. Lg un Puncuļu ģimenes koncerts; deju grupas „Dzirnas” koncerts;
akustiskais koncerts DONS „ Varanasi”; koncerts „ Marhils un draugi”; interaktīva muzikāla
koncertprogramma ar maģiskiem specefektiem un trīsdimensiju sajūtām „ Gadalaiki”; māsu
Legzdiņu koncerts; koncerts- „ Ceļojums uz Ziemassvētkiem”.

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
2014.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.
Galvenie statistikas rādītāji:
Lasītāju skaits 2014. gadā- 3138, apmeklējumu- 222435.
Darbinieku likmju skaits- 20 (t.sk. 15 bibliotekārie darbinieki)
Finansiālais nodrošinājums- 198323 EUR, citi ienākumu avoti- 9296 EUR.
ĪSTENOTIE PROJEKTI:

Bērnu literatūras nodaļa jau 12 gadus piedalās valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītajā programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, ekspertiem tiek rīkoti dažādi
pasākumi;

2014.gadā bibliotēkā tika realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
atbalstu guvušais projekts: „Latviešu literāti cauri Preiļu novadam” – 3.kārta. Projekta
ietvaros notika tikšanās ar vairākiem rakstniekiem: Valdi Rūmnieku, Aivaru Kļavi un
Annu Rancāni.

2014.gadā tika realizēts arī LMT Latvijai atbalstītais projekts “Mūsdienīga
bibliotēka – izglītotas sabiedrības garants”;

Pārskata periodā Preiļu Galvenajā bibliotēkā darbu turpināja EDIC (Europe Direct
informācijas centrs) Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos, kas izveidots projekta
“Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct informācijas centriem 2013. – 2017.
gadam” ietvaros;

2014. gads Preiļu Galvenajai bibliotēkai bija pirmais darbības gads UNESCO LNK
tīklā „Stāstu bibliotēkas”;

Darbā ar bērniem un jauniešiem 2014. gadā BLN īpaši tika akcentēta lasītprieka un
radošuma veicināšana, tāpēc kā viena no 13 pilotbibliotēkām Latvijā iesaistījāmies
jaunā lasīšanu veicinošā aktivitātē – programmā „Grāmatu starts”, kas domāta 3-gadīgo
bērnu ģimenēm.
NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI, SASNIEGUMI PREIĻU GB DARBĀ 2014.G.:
 Noorganizētas divas konferences:
1. Sadarbībā ar LBB JSS konference ”4CanGurus”
2. Sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē Latgales reģiona konference „Lasītprasmes
veicināšana Eiropā un Latvijā”
 Gadskārtējo kultūras pasākumu rīkošana (13.Grāmatu svētki; Bibliotēku nedēļa, Dzejas
dienas 2014, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa);
 Preiļu Reģionālā mācību centra aktīva darbība. Kopumā tika apmācīti 130 Preiļu novada
iedzīvotāji);
 Kultūras, izglītojošo pasākumu organizēšana;
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Izstāžu organizēšana un rīkošana.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Darbinieki:
Darbinieku skaits 7.
Pārskata periodā muzeja speciālisti 6 reizes piedalījušies kvalifikācijas celšanas
kursos un semināros.
Finansiālie rādītāji:
Piesaistīts no valsts budžeta EUR 2352
VKKF piešķīrumi 2138 EUR
Piešķirts no pašvaldības budžeta 89497 EUR
Biļešu ieņēmumi 76 EUR Pārējie ienākumi 38 EUR
Krājums:
Kopējais krājuma vienību skaits 19805 t.sk. pamatkrājums 15945
Pārskata periodā iegūto vienību skaits 298 t.sk. pamatkrājumā 115
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits 19805
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība 222474
Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās 537, t.sk. no pamatkrājuma 443
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā 236
Ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits 297, t.sk. no pamatkrājuma 289
Zinātniskā darbība:
 Referātu, rakstu, ziņojumu skaits 5
 Prospektu, ceļvežu skaits 3
 Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits 10
 Izglītojošo programmu scenāriju skaits 4
Komunikācija ar sabiedrību:
 Muzeja apmeklējumu skaits gadā 18568, t.sk. individuālie 4485, apmeklētāji
grupās12623, no tiem 6743 skolēni grupās
 Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem 252
 Izstāžu skaits muzejā 11 (atklātas ārskata periodā), t.sk no muzeja krājuma 16
(darbojās pārskata periodā)
 Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits 9
 Pastāvīgo ekspozīciju skaits 4
 Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits 217
 Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits 52
 Muzeja rīkoto pasākumu skaits 21

5. Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darbība 2014.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.
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Preiļu novada Tūrisma informācijas centrā sniedzam arī dažādus pakalpojumus sava un
kaimiņu novada iedzīvotājiem- izgatavojam vīzas, veicam avio un starptautisko autobusa
reisu biļešu iegādi un rezervēšanu, kā arī informējam par iespējām doties ārzemju ceļojumos.
Zemāk pievienota tabula par Preiļu novada TIC sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
2014.gada aprīlī izveidojām apvienoto Preiļu un Riebiņu novada TIC. 2014.gada tūrisma
sezona bija pirmā, kad nodrošinājām darbu brīvdienās.
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs sadarbojas arī ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem,
reklamējot tos, palīdzot veidot jaunus tūrisma produktus. 2014.gadā tika organizētas vairākas
sanāksmes TICam kopā ar uzņēmējiem. Tika iespiesta jauna A4 formāta karte, sniedzām
informāciju un atjaunojām to Tūrisma attīstības valsts aģentūras veidotās kartes ``Latgale``
izgatavošanai, kura tika iespiesta 8 valodās. Tika uzsākts darbs pie velokartes izveides. Tika
uzsākts darbs pie mājaslapas www.visitpreili.lv izstrādes, kas šobrīd jau tuvojas noslēgumam.
Sadarbojoties ar www.atputasbazes.lv izveidojām maršutu tūrisma rallija organizēšanai pa
Raiņa vietām , kas notika 23.05.2015. un kurā piedalījās vairāk par 1000 dalībniekiem.
Piedalījāmies Starptautiskajā tūrisma izstādē ``Balttour 2014`` Rīgā, izstādē ``MITT``
Maskavā un ``Vivator`` Viļņā, iespiedmateriāli par Preiļu novadu tika nogādāti visās tūrisma
izstādēs, kurās piedalījās Latgales reģions . Vairākkārt tika sniegta informācija par Preiļu
novada tūrisma aktualitātēm Latvijas Radio 1, reģionālajā TV, citiem masu mēdijiem.
2014. gadā TIC piedāvāja iegādāties dažādus suvenīrus -grāmatas, keramikas suvenīrus,
krūzes, magnētiņus ar Preiļu simboliku. Tika izstrādāts arī nolikums ideju konkursam par
Preiļu novadam raksturīgu suvenīru izveidi.

Objekts

10.tabula
Preiļu novada populārāko objektu apmeklējuma statistika.
2012.g.
2013.g.
2014.g.

Preiļu novada TIC

2261

Raiņa memoriālais muzejs
„Jasmuiža”

2049

2474

2936

2924

P.Čerņavska keramikas māja

2500

3351

2300

Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs

15208

14731

14500

37000

42 000

46000

3100

3050

3000

117

120

2000

2500

Miniatūrā karaļvalsts un leļļu
galerija
Viesu māja „Pie Pliča”
S.Geidas ``Sapņu namiņš``
Z/S Kalni mājas vīna ražotne
Bišu drava ``Kāres``
Vīngliemežu audzētava ``Ošu
mājas``.
Viesu māja ``Magones``
Viesu māja ``Valērija``

900

350
4000

4817

4750
735
140

2014.gadā Preiļu novada TIC apmeklēja viesi no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas,
Igaunijas, Vācijas, Nīderlandes, ASV, Lielbritānijas , Somijas.
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6. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
no tiem:

685

CSN apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi
Administratīvā pārkāpuma protokoli par pašvaldības saistošo
noteikumu neievērošanu

103

Administratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī

94

265

Administratīvā pārkāpuma protokoli uz nepilngadīgām personām
par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās
vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī

18

Administratīvā pārkāpuma protokoli par citu LAPK
noteikto normu pārkāpšanu

188

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)

565

4. Izskatītie fizisku un juridisku personu rakstiskie iesniegumi, sūdzības

165

433
187
11
54

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

849

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

183

7. Kopēji reidi ar Valsts policiju nelegālā alkohola tirdzniecības apkarošanai

11

8. Makšķerēšanas noteikumu kontroles pasākumi ūdenstilpnēs

21

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

19

10. personas alkoholisko dzērienu ietekmē nogādātas atskurbtuvē
(patversmē) atskurbšanai

51

149
34
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11. Personas, kuras pēc saukšanas pie administratīvās
atbildības, nogādātas dzīvesvietā

63

12. Izsaukumi uz ģimenes konfliktiem

29

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

34

14. Preventīvi pasākumi mācību iestādēs

9
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7.


PAŠVALDĪBĀ IZSTRĀDĀTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA UN
PROJEKTI
2014. gada 22. decembra domes sēdē apstiprinātas izmaiņas Preiļu novada domes
attīstības programmas 2011.-2017. investīciju plānā;

7.1. Nozīmīgākais veikums 2014. gadā
Preiļu novada veikums projektu realizācijā 2014. gadā
11.tabula
Projekta mērķis
Projekta nosaukums

Preiļu novada izglītības
iestāžu infrastruktūras
attīstība

Preiļu novada ielu un ceļu
infrastruktūras uzlabošana

Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi
pašvaldībā

Museum Gateway

Aqua Life /Ūdens vides
aizsardzība un zaļā
dzīvesveida aktivitāšu
veicināšana Latvijas un
Krievijas pierobežas
reģionos/

Projekta ietvaros tika 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”.
Projekta ietvaros veikti būvdarbi
2013./2014. gadā ceļu infrastruktūras
sakārtošanai novada pagastu
administratīvajos centros, Preiļu pilsētā.
Projekta ietvaros pabeigta gājējuvelosipēdistu ietve Līču ciema virzienā
no Preiļu pilsētas robežas.

Nodarbinātības veicināšana Preiļu novadā

Kur iesniegts/
fonds

Statuss

Projekta kopējā
summa, Ls

ERAF

2013/2014

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

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

2014.

100% ESF
finansējums –
267 643,94 EUR

2013./2014.

Preiļu novada
domes
finansējums
5865,87 EUR

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.

Mērķis uzlabot pierobežas teritorijas
pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo
pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus
2013.
risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un
LAT-ETS-RU
/2014./2015.
Krievijas dabisko un mākslīgo publisko
ūdenstilpņu vides stāvokli. Viena no
galvenajām projekta aktivitātēm- realizēt

Preiļu novada
domes projekta
budžets
38687,92
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Preiļu parka dīķu un kanālu precīzo
uzmērīšanu, tehniskā projekta izstrādi
parka dīķu un kanālu tīrīšanai un
rekonstrukcijai
Mērķis paaugstināt dzīves vides kvalitāti
vietējiem iedzīvotājiem un palielināt
Latvijas un Baltkrievijas pierobežas
teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā
dzīvesveida infrastruktūru.
„Veselīga dzīvesveida
Preiļu pilsētas parkā izveidota daļēji
Preiļu novada
popularizēšana Latvijas un apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase LAT – LIT- 2013./2014./20 domes projekta
Baltkrievijas pierobežu
2 km garumā, iegādāts nepieciešams
BY
15.
budžets
reģionos” („Move for life”) aprīkojums slēpošanas trases kvalitatīvai
41 955,29
uzturēšanai, iegādāti 50 slēpošanas
komplekti (slēpes ar stiprinājumiem,
nūjas un slēpošanas zābaki) dažāda
vecuma cilvēkiem, 30 nūjošanas nūju
komplekti.
Mērķis atjaunot Preiļu novada Aizkalnes
12 099,12, no
tautas nama ēku, lai Aizkalnes novada
tiem 90% ELFLA
Aizkalnes TN
iedzīvotājiem nodrošinātu drošus un
LEADER
2014.
finansējums,
rekonstrukcija
estētiskus apstākļus kultūras pasākumu
10%- pašvaldības
organizēšanā un to apmeklēšanā.
Mērķis - ierīkojot jaunu ielu vingrošanas
8916,36
laukumu, radīt atbilstošu vidi iedzīvotāju
no tiem 90%
Ielu vingrošanas laukuma
aktīvai atpūtai, kvalitatīva brīvā laika
LEADER
2014.
ELFLA
izveide Preiļos
pavadīšanai un veselīga dzīvesveida
finansējums,
popularizēšanai.
10%- pašvaldības
Lai radītu vienlīdzīgas attīstību iespējas
visām Saunas pagasta sociālajām grupām
un sociāli atstumtiem lauku
4198,93
Dienvidlatgales tērpu
iedzīvotājiem, ar domu, saglabāt un
no tiem 90%
iegāde Saunas pagasta
popularizēt tradicionālo kultūru un
LEADER
2014.
ELFLA
etnogrāfiskajam ansamblim piesaistīt sabiedrības uzmanību folkloras
finansējums,
„Naktineica”
bagātībām, iesaistīt jauno paaudzi
10%- pašvaldības
tradicionālajā muzicēšanā, iegādāties
dienvidlatgales tērpus Saunas pagasta
etnogrāfiskajam ansamblim "Naktineica"
Lai radītu vienādas iespējas visām Saunas
6098,78
pagasta iedzīvotāju grupām viņu
no tiem 90%
Saunas pagasta vasaras
vajadzību apmierināšanai, veikt vasaras
LEADER
2014.
ELFLA
estrādes rekonstrukcija
estrādes rekonstrukciju
finansējums,
10%- pašvaldības
Iegādāts mobilais pacēlājs Preiļu novada
3146.00
Mobilā pacēlāja iegāde
Sociālā dienesta vajadzībām, lai
no tiem 90%
Preiļu novada Sociālajam
nodrošinātu personu ar īpašām
LEADER
2014.
ELFLA
dienestam
vajadzībām pārvietošanu
finansējums,
10%- pašvaldības
Projekta mērķis - informatīvo plākšņu
izgatavošana un uzstādīšana Preiļu
Projekta kopējās
Informatīvo zīmju
novada teritorijā, lai veicinātu Preiļu
izmaksas
izgatavošana un uzstādīšana
novada kultūrvēsturiskā mantojuma
22 059,50 EUR,
pie kultūrvēsturiski
LEADER
2013/2014
atpazīstamību un saglabāšanu.
no tiem 90%
nozīmīgiem objektiem
ELFLA
Preiļu novadā
finansējums,
10%- pašvaldības
Projekta mērķis ir izveidot jaunus un
Kopējais projekta
Publisko interneta pieejas pilnveidot esošo PIPP novada teritorijā,
finansējums
punktu attīstība Preiļu
ERAF
2014./2015.
lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos
sastāda 33 362,35
novadā
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un
EUR, no kurām
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kultūras procesos un uzlabotu dzīves
kvalitāti.

85% sastāda
ERAF
finansējums un
15% nacionālais
līdzfinansējums

Projekta mērķis – lauku ceļu
infrastruktūras uzlabošana
Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras uz labošana
2. kārta

ELFLA

2014.

Kopējais projekta
finansējums
159 811,46 EUR,
ELFLA
finansējums
103 907,36 EUR

Uzņēmējdarbības jomā
Pagājušajā, 2014. gadā Latvijā aktīvo uzņēmumu skaits palielinājās par 4%.
(Avots: CSP).
Preiļu novadā uz 2014. gada 31. decembrī reģistrēts 721 uzņēmums, kā arī vairāk kā 700
pašnodarbinātās personas .
Visplašāk pārstāvētā nozare Preiļu novadā ir lauksaimniecība (44%), pakalpojumu sfērā
darbojas 33% uzņēmumu( tai skaitā arī būvniecība), tirdzniecībā- 17% uzņēmumu, bet
ražojošie (ne lauksaimniecības) uzņēmumi - 6% no kopējā uzņēmumu skaita.
Pagājušā gada oktobra nogalē Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības
(LUC) centra ar LPR Attīstības padomes izsludinātajā konkursā ''Latgales reģiona uzņēmēju
gada balva 2014'' par lielāko nodokļu maksātāju tika izvirzīts - A/S Preiļu Siers - viens no
lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem valstī, lielākais siera ražotājs un eksportētājs
Latvijā.
Aptaujājot uzņēmējus par to, kas ir pats vērtīgākais uzņēmumā, pārsvarā tiek saņemtas
atbildes- cilvēki, viņu pieredze un prasmes, motivēta komanda, kas arī ir katra uzņēmuma
veiksmes atslēga.
Preiļu novada uzņēmējdarbības centra darbībā iezīmējas aktivitātes cilvēkresursu kapacitātes
paaugstināšnai, jaunu zināšnu un prasmju iegūšanai, kā arī jaunākās informācijas sniegšana.
2014. gadā tika organizēti dažādi izglītojoši semināri un kursi („Biznesa modelēšana”,
„Starptautiskā mārketinga instrumenti un dalība izstādēs”, „Mērķa tirgus- Vācija”, „Vietējo
produktu mārketings”, „Oira- interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai” u.c.).
Sadarbībā ar LIAA, RSIC un VAS Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum rīkotas
informatīvas dienas par aktuālākajām atbalsta programmām uzņēmējiem.
Pagājušā gada nogalē uzsākta uzņēmēju platformas veidošana, organizējot regulāras
uzņēmēju tikšanās ar pašvaldības vadību, kā arī speciālistu piesaisti uzņēmējiem aktuālas
informācijas saņemšanai.
Turpinās uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana uz Latvijā ražojošajiem
uzņēmumiem. Pērnā gada aprīlī Preiļu uzņēmēji devās uz Rēzekni, kur iepazinās ar finiera
saplākšņa ražotni SIA Verems, metālapstrādes uzņēmumu RSEZ SIA RFK” Nook LTD”, kā
arī ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru ZEIMUĻS. Piedalījāmies Rēzeknes
uzņēmēju biedrības sanāksmē, kuras viesis bija A/S SWEDBANK galvenais ekonomists
M.Kazāks.
Sadarbībā ar Latgales uzņēmēju centru tika organizēts Biznesa mēnesis vidusskolas
skolēniem un uzņēmēju brauciens uz Krakovu (Polija), kur mūsu ražotājiem tika organizētas
tikšanās ar Polijas uzņēmējiem kontaktu nodibināšanai un sadarbības veicināšanai. Braucienā
piedalījās 2 Preiļu novada uzņēmēji.
Tika izstrādāts informatīvs buklets investoru piesaistei Preiļu novadā ( apskatāms
www.preili.lv sadaļā „Uzņēmējdarbība”).
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Jau ceturto gadu tika izsludināts projektu konkurss Preiļu novada uzņēmējiem „MVK un SDV
projektu līdzfinansēšanai, kurā pērnajā gadā tika iesniegti 4 uzņēmēju izstrādāti projekti savu
uzņēmumu vai saimnieciskās darbības attīstībai. Atbalstu saņēma Vīngliemežu audzētava
„Ošu mājas”, SIA „Mango Energy Latgale” un SDV Valija Giluče.
Arī Preiļi var lepoties ar gadskārtējiem zemnieku, amatnieku un mājražotāju tirgiem, kuri
notiek 5 reizes gadā un kuros piedalījušies vairāk kā 300 dažādu tirgotāju un kuri ir labi
apmeklēti arī no pircēju puses.
Iedzīvotāji, kuri paši vēlas kļūt par darba devējiem sev un citiem, uzņēmējdarbības centrā var
saņemt konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
Attīstības finanšu institūcija Altum" programmu pieejamību, piemērotu industriālo zonu
piemērošanu uzņēmējiem, konsultācijas biznesa uzsākšanā, finansējuma piesaistē, projektu
izstrādē un sadarbības partneru meklēšanā.
Jaundibināto uzņēmumu jomas: Transporta pakalpojumi, Metināšanas pakalpojumi,
Mežizstrāde, IT jomas pakalpojumi, Dārzkopība, Kurjera pakalpojumi, Amatniecība, Mēbeļu
ražošana, Tūrisms, Skaistumkopšana, Pārtikas ražošana, mājražošana, Autoservisu
pakalpojumi, Telpu interjers, Metālapstrāde.
Pērnajā gadā Preiļu novada uzņēmējdarbības centra pakalpojumus izmantoja vairāk kā 600
interesentu.
7.2. Pašvaldības darba pilnveidošanā - komunikācija ar iedzīvotājiem
Preiļu novada pašvaldībai ir svarīgi, lai novada iedzīvotāji saņemtu aktuālu un
saprotamu informāciju par pašvaldības darbu, kā arī, lai visiem iedzīvotājiem būtu iespējams
piedalīties sava novada veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Lai veicinātu sapratni un
uzticēšanos starp pašvaldību kā institūciju un vietējo sabiedrību, Preiļu novada pašvaldības
mērķis ir informēt iedzīvotājus par pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību,
izskaidrot novada domes pieņemtos lēmumus, saistošos noteikumus un realizētos projektus,
atspoguļot pašvaldības iestāžu darbu, izzināt iedzīvotāju viedokli pirms novada attīstībā
svarīgu lēmumu pieņemšanas un iesaistīt vietējos cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā.
Lai īstenotu nospraustos mērķus un nodrošinātu novada iedzīvotājiem informācijas
pieejamību Preiļu novada dome 2014. 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” 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 pilsētas teritorijā.
Lauku teritorijās izdevuma izplatīšanu nodrošina visu novada pagastu pārvalžu vadītāji.
Domes informatīvā izdevuma izplatīšana notiek, sadarbojoties ar izglītības iestādēm,
bibliotēkām, kultūras namiem, vietējiem veikaliem, ārstu prakses vietām un citām iestādēm,
kas darbojas kāda pagasta teritorijā.
Plašs informatīvais materiāls tika ievietots domes mājas lapā www.preili.lv, kas pirms
diviem gadiem tika modernizēta un pilnveidota ar tehniskām iespējām mājas lapas
apmeklētājiem. Mājas lapā informācija tiek aktualizēta saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Īpaša vērība tiek pievērsta, lai iedzīvotāji operatīvi saņemtu aktuālo
pašvaldības informāciju. Pamatinformācija mājas lapā tiek tulkota arī angļu un krievu
valodās.
Pašvaldības mājas lapa ir iemantojusi ne tikai jauniešu, bet arī vidējās paaudzes
iedzīvotāju popularitāti. Aktīvākie Preiļu novada seniori, piedaloties kursos, ir apguvuši
datorprasmes, saziņai izmanto internetu un informācijas iegūšanai Preiļu novada mājas lapu.
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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 u.c. Lai pašvaldības aktualitātes un informācija būtu
pieejama jebkurā valsts daļā un arī interesentiem ārzemēs, pēdējos gados aktīva informācijas
aprite notiek sociālajos tīklos Draugiem.lv , Twitter un Facebook.
Laba sadarbība Preiļu novada domei ir izveidojusies ar vietējiem un reģionālajiem
medijiem - laikrakstiem, radio, Latgales reģionālo televīziju. 2014. gadā turpinājām sadarbību
ar laikrakstiem „Novadnieks”, „Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales Laiks”, kuros regulāri tika
atspoguļota informācija par notiekošo novadā.
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”, Super FM un Latgales Radio, kur vienreiz nedēļā ar atkārtojumiem
tajā pašā vai nākamajā dienā skan Preiļu novada ziņas. Aktuālā Preiļu novada informācija
nonāk arī Latvijas lielākajās ziņu aģentūrās LETA un BNS, Latvijas Pašvaldību savienības
informatīvajā izdevumā “Logs”.
Pašvaldībā jau tradicionāli ir pasākumi – domes vadības, deputātu un iestāžu vadītāju
tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Šādas tikšanās norisinās katru gadu pirms pašvaldības
budžeta pieņemšanas. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar paveikto iepriekšējā gadā, ieplānotajiem
darbiem nākamajam darba periodam, savukārt iedzīvotājiem ir iespēja paust savu viedokli par
nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētā, lauku teritorijās, arī pašvaldības un tās iestāžu
darbībā. Pagājušā gada nogalē šāda tikšanās tika organizēta, paplašinot speciālistu loku.
Iedzīvotāji varēja griezties ar jautājumiem un priekšlikumiem ne tikai pie pašvaldības
speciālistiem, bet arī pie banku pārstāvjiem, bērnu tiesību aizsardzības sfērā strādājošajiem un
medicīnas jomas speciālistiem.
Aktīvi 2014. gadā darbojās Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrs, kur atbildīgie speciālisti nodrošināja apmeklētāju informēšanu. 2014.
gadā pašvaldībā saņemti 2894 iesniegumi no juridiskām personām, 1119 - no fiziskām
personām. Gada laikā sagatavotas un izsūtītas 1559 atbildes. Darbinieki Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā katru dienu atbild uz daudziem telefonu zvaniem, tiek
sniegtas atbildes uz iedzīvotāju vēstulēm e-pastos, apmeklētājiem informācija tiek sniegta arī
klātienē.

48

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2014. gadu

8. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE
2014.gadā Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedzis 559 ģimenēm jeb 1032 personām.
Sociālās palīdzības izlietotie līdzekļi sastāda kopā EUR 163 854,12, kas salīdzinājumā
iepriekšējiem gadiem ir mazāks sakarā ar: trūcīgo ģimeņu skaita samazināšanos, sakarā ar
pensiju indeksāciju un pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības
sniegšanu, mirušo skaita pieaugumu, uz ārzemēm aizbraukušo skaitu un tiem, kas ir uzsākuši
darba attiecības.
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2014. gadā kopā
sastādīja EUR 200117,45.
Trūcīgās personas/ģimenes statuss Sociālajā dienestā 2014.gadā izvērtēts un
noteikts 309 ģimenēm jeb 634 personām. Izlietoti līdzekļi par kopējo summu EUR 110462,6
kas sastāda lielāko daļu no izlietotajiem līdzekļiem . Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem
tas ir samazinājies.
Joprojām lielākais palīdzības apjoms saglabājas tām personām, kuru ienākums ir līdz valstī
noteiktajam GMI pabalsta līmenim (2014. gadā tie ir gan pieaugušajam, gan bērnam 49,80
EUR). Šai personu grupai sniegtās palīdzības apmērs 2014. gadā sastāda 73344,58 EUR, kas
ir 66,5 % 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, 2014. gadā to saņēma 204 ģimenes jeb
354 personas.
Gadījumos, kad persona ir atteikusies līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanai,
dienestam ir tiesības atteikt GMI piešķiršanu.
Mājokļa pabalsta saņēmēju skaitā 2014. gadā bija 455 ģimenes jeb 779 personas. Izlietotajos
līdzekļos ir vērojams samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
2014. gadā sociālās palīdzības pabalstu izlietojums cilvēku pamatvajadzību (ēdiena, veselības
aprūpes, obligātās izglītības, apģērba) nodrošināšanai arī ir samazinājies.
Pabalstu kategorijā, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas, līdzekļi tiek
izlietoti vienreizējiem pabalstiem ārkārtas situācijā, sociālo garantiju nodrošināšanā bāreņiem,
personām ar invaliditāti kopš bērnības, audžuģimenēm. Izlietotie līdzekļi kopā sastāda
28610,93 EUR.
Kā vieni no pieprasītākajiem pabalstiem minami bērna piedzimšanas balsts. 2014. gadā
mazuļi ienākuši 97 ģimenēs, divās no tām dvīņi. Šajos pabalstos izmaksāti 16327,91 EUR.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tika izmaksāts 3201,30 euro apmērā 57 ģimenēm jeb 90
bērniem.
Dienests sniedz palīdzību bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī
pilngadību sasniegušajiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 2014. gadā pabalsts
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei izmaksāts 5 personām 1615,18
EUR apmērā. Ikmēneša pabalsts bērniem bāreņiem, kuri sekmīgi mācās vispārizglītojošās
mācību iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs un augstākajās mācību iestādēs, izmaksāts 7
personām 4726,80 euro apmērā.
Lai nodrošinātu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vai bērniem bāreņiem ģimenisku
vidi, Sociālais dienests izmanto 5 audžuģimeņu pakalpojumus. 2014. gadā audžuģimenēs
ievietoti un dzīvo 13 Preiļu novada bērni. Audžuģimenēm tika izmaksāti pabalsti 18767,70
EUR apmērā.
2014. gadā Sociālajā dienestā reģistrēta 31 augsta riska ģimene, kurās 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
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veicis 463 konsultācijas, veiktas 163 apsekošanas dzīves vietā, bāriņtiesai sagatavoti 24
atzinumi.
Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā ,Sociālais dienests
nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu. Kopumā 2014. gada laikā aprūpes mājās pakalpojums
(aprūpētāja pakalpojumi) tika nodrošināts 25 personām, no tām: 13 pensijas vecuma
personām un 12 pilngadīgām personām ar invaliditāti.
Sociālais dienests kārtējo gadu ir sniedzis sociālos pakalpojumus trūcīgajām personām,
pensionāriem un invalīdiem, personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.
Ēdināšanas pakalpojumi tika veikti, nodrošinot šos cilvēkus ar 3125 porcijām;
Veļas mazgāšanas pakalpojumi tika izmantoti 145 apjomu apmērā.
Dušas pakalpojumi tika izmantoti 128 reizes.
Jau 2012. gada 31. decembrī noslēdzies Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētais projekts
„Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes
pakalpojumu pilnveidošana”.
Turpmākos gadus Krīzes centra darbība tiek nodrošināta ar Preiļu novada domes
finansējumu. 2014. gadā Krīzes centrā noslēgts 41 līgums par pakalpojuma sniegšanu.
Kopumā pakalpojumu saņēmušas 34 personas – 25 bērni (7 bērni Krīzes centrā gada laikā
uzturējušies divas reizes) , 9 pieaugušie.
Vairākums bērnu pakalpojumu saņēmuši kā vardarbībā cietušie.
Pieaugušie pakalpojumu saņēmuši dažādu iemeslu pēc – nespēja sevi aprūpēt, aizstāvēt,
finansiālu apstākļu dēļ, bijusi emocionāla vardarbība no tuvinieku (vīru, pieaugušu bērnu)
puses.
Vidēji klienti Krīzes centrā pakalpojumu saņēmuši vienu mēnesi.
Jaunākajam Krīzes centra klientam bija 8 mēneši, vecākajam – 86 gadi.
Pakalpojumu izmantojuši arī citu novadu iedzīvotāji.
Sociālā dienesta Dienas centrā
2014.gadā tika rīkoti pasākumi Preiļu novada dažādām iedzīvotāju grupām- Māmiņu klubam,
Senioru rokdarbu klubam, Pirmspensijas vecuma personām, no psihoaktīvām vielām
atkarīgām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Tika organizētas Dienas centra apmeklētāju radošo darbu izstādes „Ziedu balle ziemā”
izvietošana Aizkalnes pagasta Raiņa memoriālajā muzejā „Jasmuiža”, J.Šemjakinas izšuvumu
izstāde, ziedu gleznas veidošana SD skvērā, vasaras ziedu izstāde, Adventes vainagu,
Ziemassvētku kompozīciju un SD noformējuma veidošana;
Sporta aktivitātes:
Uzsākts ārstnieciskās vingrošanas kurss pensionāriem, tika organizētas invalīdu sporta spēles.
Dienas centrā darbojās „Dēstu iegādes punkts”, kur varēja iegādāties dažādus dēstus, ko
izlolojuši jaunieši ar īpašām vajadzībām.
Tika organizēti ikgadējie pasākumi „Starptautiskā ģimeņu diena” un sarīkojums veltīts Annas
dienai.
Līgo svētku fotostūrītis profesionāla fotogrāfa izpildījumā.
Līdztekus dažādajiem pasākumiem, lekcijām, nodarbībām, katru dienu DC notiek radošās
nodarbības.
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9. Pielikums Nr.1
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