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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.
01.01.2015 – 31.12.2015.
15 deputāti
Maruta Plivda (Aldis Adamovičs līdz
2014.gada 4. novembrim)
Lauris Pastars (Ārkārtas novada domes sēdes
Nr.1 no 05.01.2015.g. lēmums)
Vladimirs Ivanovs
Skaidra Mukāne
Biruta Novika,
Sertifikāts Nr.106., SIA “Nexia Audit
Advice”,
Komercdarbības licence Nr. 134
(līdz 11.09.2015 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
Platība
vienības
Preiļu pilsēta
5,2 km2
Aizkalnes pagasts
73,3 km2
Preiļu pagasts
79,3 km2
Pelēču pagasts
84,2 km2
Saunas pagasts
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%.
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1. att.
Teritorijas sadalījums novadā

1.2. Iedzīvotāji
Uz 01.01.2016. pēc PMLP datiem Preiļu novadā ir 10 497 iedzīvotāju, no kuriem 6884
ir darbaspējas vecumā (65,58 %), 1347 - līdz darbspējas vecumam (12,83 %) un 2266 pēc
darbspējas vecuma (21,59 %).
Salīdzinot ar 2014.gadu migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas
rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 195 iedzīvotājiem.
2015.gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 107 dzimšanas, 49 laulība un
182 miršanas gadījumi.
2. att.

Iedzīvotāju skaits procentuāli Preiļu novadā pa teritoriālajām vienībām uz
01.01.2016.:
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2. tabula
Teritoriālā vienība

Iedzīvotāju skaits

Preiļu pilsēta

7074

% no visiem novada
iedzīvotājiem
67,40

Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts

1113
602
729
979

10,60
5,73
6,94
9,33

3.tabula
Bērnu vecuma struktūra Preiļu novadā uz 01.01.2016.
0-6 gadu vecumā

7-18 gadu vecumā

Kopā

647

957

1604

Sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu, procentuāli tas ir raksturojams: 46,38 % vīriešu
(4868) un 53,62 % sieviešu (5629) uz 01.01.2016. pēc PMLP datiem (sk. attēlā).
3. att. Dzimumu proporcija

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apkopotās un publicētās informācijas
2015.gada 31.decembrī Preiļu novadā reģistrēti 740 bezdarbnieki, kas sastāda 11,6 %.
Preiļu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs, pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem, ir salīdzinoši viendabīgs un raksturīgs šāda lieluma pašvaldībām. Uz
2016.gada 1.janvārī pēc PMLP datiem tas ir šāds:
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4. att. Nacionālais sastāvs

Preiļu novadā uz 01.01.2016., pēc PMLP datiem, ir: 10 098 pilsoņi, 312 nepilsoņi un 86
pārējie.

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;
Lauris Pastars – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku
partija;
Juris Kovaļevskis – 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);
Jāzeps Šņepsts - Reformu partija;
6
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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 2015.gadā nodrošināja 682 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. 2015.gadā notikušas 19 domes sēdes,
tai skaitā: 8 ārkārtas, 11 kārtējās sēdes. Domes sēdēs izskatīti 375 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. 2015.gadā notikušas 10 Finanšu komitejas sēdes, 10 –
Infrastruktūras un novada attīstības un 10 - Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas, Apvienoto komiteju sēdes - 2.
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
Juris Kovaļevskis
Maruta Plivda
Silvija Bindare.
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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
Irīna Elste
Bonifācijs Kļavinskis
Kristīne Ruča
Irēna Rancāne.
Administratīvo aktu strīdu komisija
Maruta Plivda- priekšsēdētājs
Lauris Pastars
Juris Kovalevskis
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
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Attīstības daļa
Tehniskā daļa
Nekustamo īpašumu daļa
IT centrs
Domes izpildinstitūcijā strādā 45 darbinieki.

Novada domes izpildinstitūcijas galvenie darba uzdevumi ir novada domes darbam
nepieciešamās dokumentācijas, lēmumprojektu, līgumu, projektu pieteikumu, konsultāciju un
pasākumu nodrošināšana atbilstoši tās nolikumam, novada attīstības plānam, likumdošanas
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,
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 249 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
Saņemti 548 iesniegumi izziņu saņemšanai.
9

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2015. gadu

Saņemti 30 iesniegumi ( no iedzīvotājiem) deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai,
t.sk.:
20 gadījumos - ziņas anulētas;
5 gadījumos - deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziņu anulēšanai;
5 gadījumos – lieta izbeigta faktu trūkuma dēļ vai anulēšana atteikta;
3 gadījumos pēc iestādes, domes lēmuma – atsakoties no dzīvojamās platības, ar īres
līguma izbeigšanu;
32 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
2.5. Bāriņtiesa
2015.gadā Preiļu novada bāriņtiesa veikusi 310 pārbaudes par nepilngadīgo bērnu un
rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļiem un pieņēmusi 87 lēmumus.
Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta
bērna attīstība un audzināšana un par kurām no jauna bāriņtiesa pārskata
gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju

23
3

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

13

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

6

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības

12

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

6

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības

6

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

56
11
44
1

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

6

7
11
5
11
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Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu atļaut šķērsot valsts robežu

-

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam,
ja aizbildnība nodibināta pirmreizēji

5

Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis

7

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī

35

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

5

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par ikdienas aizgādības
noteikšanu

1

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

1

Vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits

6

Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti tiesā

-

Adoptēto bērnu skaits

1

Bāriņtiesas piedalīšanās tiesas sēdēs

36

Notariālo darbību veikšana 357 ( Preiļos - 215, Saunas p.- 101, Pelēču p. - 41).
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2.6. Iepirkumu komisijas veikti iepirkumi un noslēgtie līgumi
4.tabula
IUB
ident.
Nr.

Lēmuma
pieņemšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Ar ko līgums noslēgts

Līguma cena
(ar PVN 22%)
/LVL

19.01.2015.

SIA “Arka Preiļi”

124 742,80

28.01.2015.

1) 1.daļā – SIA “M13”
2) 2.daļā -----------------

1.daļā - 80 300,00

27.01.2015.

SIA “Mārupīte RR”

24 139,50

PND
2015/1M

Tehniskā projekta «Preiļu pilsētas apvedceļa
būvniecība dienvidu virzienā » aktualizācija
un būvdarbu autoruzraudzības veikšana
Patversmes/Atskurbināšanas
pakalpojuma
nodrošināšana

28.01.2015

Biedrība “Latvijas Sarkanais
krusts” Preiļu komiteja

19 200,00

PND
2015/2M

Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu
vajadzībām 2015./2016.gadu ziemas sezonai

03.03.2015.

PND
2015/3M

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu
novada Sociālā dienesta Krīzes centrā

26.02.2015.

PND
2014/28

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu
novada iestādēs :
1) Preiļu 1.pamatskolā ar telpu nomas tiesību
piešķiršanu ;
2) Preiļu 2.vidusskolā ar telpu nomas tiesību
piešķiršanu ;
3) Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskolā

PND
2014/29

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana :
1) Preiļu
«Preiļi » ;

novada

pašvaldības

pansionātā

2) Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā

PND
2014/30SP

1)
1.daļa
–
SIA
1.daļa -7 829,25
“KORDATA”
2.daļa - 8 604,00
2)
2.daļa
–
Z/s 3.daļa - 4 750,00
“Stūrakmeņi”
3) 3.daļa – z/s “Elkšņi”
14 069,88
SIA “Arka Preiļi”
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PND
2015/4M

Preiļu
novada
teritorijā
esošo
ielu
apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts
2015., 2016. un 2017.gados.

PND
2015/5AK
PND
2015/6M

Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” vajadzībām
Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā

PND
2015/7M
PND
2015/8M
PND
2015/9M

Kancelejas preču iegāde Preiļu novada domes
un pagastu pārvalžu vajadzībām
Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā
Preiļu novada domes vajadzībām
Aprīkojuma iegāde projektā “Zivju resursu
aizsardzība Preiļu novada ūdenstilpnēs”

PND
2015/10M
PND
2015/11M

09.03.2015.

17.03.2015.

SIA “ELEKTROSERVISS
PREIĻI”

1) 1.daļa – VAS
“Latvijas autoceļu
uzturētājs” Daugavpils
ceļu rajons;
2) 2.daļa – SIA “Preiļu
Saimnieks”;
3) 3.daļa – SIA
“Krustpils”

22 080.27

1.daļa – 124 993.00
2.daļa – 3 267.00
3.daļa – 69 998.50

6 301.39
25.03.2015.

SIA “Hermess”

30.032015.
31.03.2015.

AS “WESS”
SIA “Nippon Auto”

EUR 6041.55

Preiļu novada informatīvā izdevuma “Preiļu
novada vēstis” izdošana
Florbola inventāra iegāde Preiļu 1.pamatskolas
vajadzībām

08.04.2015.

SIA “Latgales druka”

EUR 5 280.00

13.04.2015.

SIA LINO&Co

EUR 5 471.23

PND
2015/12M

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
Preiļu novada pašvaldības autotransportam

16.06.2015.

SIA „VICARS”

līdz EUR
35 000.00

PND
2015/13M

Skaņas un gaismas aparatūras iegāde Preiļu
novada Kultūras centram

25.05.2015.

SIA “AJV grupa”

EUR 24 791.40

19 579.30
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PND
2015/14M

Autobusu noma Bērnu un jauniešu dziesmu
svētkiem

30.06.2015.

1.daļa – IU “Svetlana 31”
2.daļa - IU “Svetlana 31”
3.daļa – SIA “HUMUS”
4.daļa – SIA “HUMUS”
5.daļa – SIA “HUMUS”

Pēc piestādītā rēķina,
par līgumā
noteiktiem
izcenojumiem

PND
2015/15M

Preiļu muižas kapelas
projekta izstrāde

tehniskā

03.06.2015.

SIA “Dd project”

9 510.60 EUR

PND
2015/16M

Tehnisko projektu/shēmu izstrāde un
autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu
izbūvei un atjaunošanai Preiļu novadā

16.09.2015.

1.daļa - SIA Elektroserviss
Preiļi;

1.daļa - EUR

kapeņu

2.daļa - SIA Projektēšanas
birojs AUSTRUMI;
3.daļa - SIA Projektēšanas
birojs AUSTRUMI;
4.daļa - SIA Projektēšanas
birojs AUSTRUMI;
5.daļa - SIA Projektēšanas
birojs AUSTRUMI;
6.daļa - SIA Projektēšanas
birojs AUSTRUMI;

1246.30
2.daļa – EUR
1 185.80
3.daļa - EUR
992.20
4.daļa - EUR
980.10
5.daļa - EUR
1 984.40
6.daļa - EUR
1 923.90
7.daļa – EUR
1 802.90
8.daļa - EUR
2 032.80
9.daļa - EUR
2 819.30

7.daļa - SIA Projektēšanas
birojs AUSTRUMI;
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8.daļa - SIA Projektēšanas
birojs AUSTRUMI;

PND
2015/17AK

Degvielas iegāde Preiļu novada domes
vajadzībām
Koncertšova “Tā
kino”organizēšana

ir

17.08.2015.

Biedrība “BRAVISIMO”

EUR 15 290.00

PND
2015/19M

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
projektā “Rīgas ielas un Brīvības ielas posmu
atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve,
Preiļos, Preiļu novadā
Būvprojekta “Preiļu pils atjaunošana 1.kārtas
1. un 2.etaps” realizācijas būvdarbi

09.11.2015.

SIA "Ceļu komforts”

EUR - 22 385.00

18.12.2015.

SIA “Preiļu celtnieks”

EUR 492 853.63

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbi 2015/2016.gada
ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana
2016.gadā

06.11.2015.

1.daļa – SIA „Preiļu
saimnieks”
2.daļa – Aizkalnes pagasta
z/s „Druvas”
3.daļa – Saunas pagasta
A.Gribonika z/s „Ozoli”
4.daļa – Preiļu pagasta
M.Urča Z/S „Ēdelveiss”
5.daļa - Aizkalnes pagasta
z/s „Druvas”
6.daļa - VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs”
Daugavpils ceļu rajons

1.daļa – EUR
14918.04

PND
2015/21M

dzīve,

tas

līdz EUR 94557.87

PND
2015/18M

PND
2015/20AK

nav

26.10.2015.

9.daļa - SIA BALTEX
GROUP
SIA “Statoil Fuel & Retail
Latvia”

2.daļa – EUR
3630.00
3.daļa – EUR
3 942.18
4.daļa – EUR
3 993.00
5.daļa – EUR
4 840.00
6.daļa EUR 19495,58
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PND
2015/22M

PND
2015/23M
PND
2015/24M

PND
2015/25M

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
“Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo
ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana”
Veselības uzlabošanas kompleksa pieslēgšana
pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem
Liepājas ielā 46, Preiļos
Veļas
mazgāšanas
un
gludināšanas
pakalpojumi pansionātā “Preiļi”

07.12.2015.

SIA “JOE”

30.10.2015.

PĀRTRAUKTS

17.11.2015.

SIA “Preiļu slimnīca”

saskaņā ar
izcenojumiem un
apjoma

Veselības uzlabošanas kompleksa pieslēgšana
pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem
Liepājas ielā 46, Preiļos

17.11.2015.

SIA “Preiļu santehniķis”,

EUR 24 154.43

EUR 22 988.79
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2.7. Izmaiņas saistošajos noteikumos
2015.gadā veikti labojumi, apstiprināti sekojoši saistošie noteikumi:
1. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2015/05 „Grozījumi Preiļu novada domes
2011.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/01 „Par sociālo palīdzību
Preiļu novadā”
2. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2015/06 „Grozījumi Preiļu novada domes
2011.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/02 „Par materiālo palīdzību
Preiļu novadā””
3. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2015/8 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
Preiļu novada domes saistošajos noteikumos „Preiļu novada pašvaldības nolikums””;
4. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2015/11 „Grozījumi Preiļu novada domes
2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 „Par pašvaldības
nodevām Preiļu novadā”
5. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2015/14 “Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada teritorijā”
6. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2015/15 “Noteikumi par administratīvo
atbildību Preiļu novadā”.
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3.

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

3.1. Preiļu novada pamatbudžeta izpilde 2013.-2015.gadā
5. tabula

Sociālā
nodroši
nā-šana

Dzīvok
ļu
komun
ālā
saimni
ecība

Brīvais
laiks,
sports,
kultūra

Paŗējā
ekonomiskā
darbība

Vispārēji
e valdības
dienes-ti

Sabiedris
kā
kārtība

Izglītī-ba

2013.g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR

322479
514503
524683

51801
84588
83389

1841439
2598722
2879440

177177
263567
286135

107750
165048
175762

224982
356907
394051

4444
10205
28654

2730072
3993540
4372114

2013.g .LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR
2013.g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR
2013g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR
2013.g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR

79749
122029
124246
2526
3200
1495
256460
229238
295098
40357
57686
62905

12518
20342
19415
4
6
136
8819
11411
9893
4468
5519
6116

432945
647753
688974
15804
43970
35980
403016
779624
502489
168766
332431
396633

43130
62478
67415
90
243
390
70742
100427
94560
47850
67922
67549

26800
40450
41572
777
615
550
367086
409119
351528
16652
32019
24322

55739
84055
93078
1846
1646
1181
183808
173484
166335
34277
39122
55960

872
1747
6047
105
0
1606
11619
37137
40592
264
411
1709

651753
978854
1040747
21152
49680
41338
1306584
1748808
1467629
312634
535110
615194

2013.g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR
2013.g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR
2013.g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR

455
1192
152
156474
126478
32288
1075
4019
9312

79223
75890
50484

6070
9562
7044
156518
126617
32288
388413
522728
498127

Kapitālie
izdevumi

2013.g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR

9298
144969
10061

1012
830
2770

826346
2748966
125012

28411
60555
88519

21434
7635
46741

1873707
4830932
839077

Kopā

2013.g. LVL
2014.g. EUR
2015.g. EUR

868873
1209500
1060240

78622
122696
121719

3801503
7211709
4749033

532832
721071
804136

117961
133025
175833

7446903
12795831
8913558

Izdevumu
veidi

Atalgojums
Valsts
sociālās
apdrošināšan
as iemaksas
Komandēju
mi, dienesta
braucieni
Pakalpojumu
apmaksa
Materiālu,
energoresurs
u un
inventāra
iegāde
Periodikas
iegāde
Kredītu %
nomaksa
Subsīdījas,
dotācijas ,
pabalstu
izmaksa

Gadi

Veselī
bas
aprūpe

8368
7134

1744
2995
1880
44
139
111399
167121
118625

102
73

5901
1520

5901
8368
8654

3769
5302
5012

195849
273698
318186

510
3019
17104

535450
773427
851339

Pavisam

986696
196878
4
548870
150576
1
261603
5
114260
4
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Preiļu novada domes budžets 2015. gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes
2015. gada 29.janvāra sēdē, ieņēmumos EUR 8291419.00 apmērā , ar līdzekļu atlikumu uz
gada sākumu EUR 627255.00 un izdevumos EUR 8918674.00 apmērā , tai skaitā aizdevumu
atmaksa EUR 508126 apmērā.
Budžeta izpildes gaitā novada domes pamatbudžeta plānā tika veikti grozījumi 6 reizes
un palielināti ieņēmumi par summu EUR 1265265.00 un izdevumi par summu EUR
449294.00 , tika saņemti aizņēmumi no Valsts kases summu EUR 110264.00.
Speciālais budžets ieņēmumos tika apstiprināts EUR 293122.00 apmērā ( tai skaitā
ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem EUR 1150.00) ar līdzekļu atlikumu uz gada
sākumu EUR 49040.00, un izdevumos EUR 342162.00 apmērā (tai skaitā izdevumi
ziedojumos un dāvinājumos).
Speciālā budžeta plānā 2015. gadā tika veikti grozījumi vienu reizi tikai pa
ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Preiļu novada domes 2015. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumus un izdevumus
raksturo sekojoši rādītāji:

tekošā gada ieņēmumu plāns izpildīts 99.19 % apmērā ( 9556684-9479505),

izdevumu plāns izpildīts 95.15% apmērā ( 9367968-8913559), ir veikta
aizdevumu atmaksa EUR 1064403.00
un ieguldījumi pamatkapitālā
EUR
136980.00.
3.2. Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi
2015. gadā pamatbudžetā ieņēmumos bija saņemti EUR 9479505.00 , kur :
1. nodokļu ieņēmumi ir EUR 4640073.00 , jeb 48,95 % no kopējiem ieņēmumiem;
2. nenodokļu ieņēmumi ir EUR 57712.00 , jeb 0,91 % no kopējiem ieņēmumiem;
3. transfertu ieņēmumi EUR 4441590.00, jeb 46,85 % no kopējiem ieņēmumiem, tajā
skaitā ārvalstu finanšu palīdzība sastādīja EUR 31849.00;
4. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi EUR 340205.00 , jeb 3,59 % no kopējiem
ieņēmumiem.
Vislielākais īpatsvars ieņēmumos - iedzīvotāju ienākuma nodoklim EUR 4251579.00,
jeb 44,85 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai EUR 227569.00,
jeb 2,40 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2015.gadā EUR 1241813.00 ,
jeb 13,10 % 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 2015. gadā tika piešķirti ilgtermiņa aizdevumi no Valsts
kases :
 “Preiļu
novada
pašvaldības
publisko
teritoriju
apgaismojuma
energoefektivitātes uzlabošana” EUR 110264.00 apmērā.
20

3.3. Preiļu novada pamatbudžeta izdevumi
Preiļu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā sastādīja kopsummā EUR
8913558,00.
7.att.

8.att.
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Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu
finansēšanai 4749033.00, jeb 48,26 % no kopējiem budžeta izdevumiem.
Izdevumu struktūrā 1060240.00 EUR tika tērēti vispārējo valdības dienestu
darbības nodrošināšanai, jeb 10,77 % no kopējiem izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tērēti 1142604.00 EUR no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 11,61 %.
Pašvaldības uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” sekmīgi turpina siltumenerģijas
ražošanu, piegādi un realizāciju, ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu, daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsaimniekošanu, pilsētas teritorijas labiekārtošanu, sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa uztur un labiekārto pilsētas administratīvo
teritoriju sanitārā kārtībā un tīrībā, rūpējas par apstādījumiem, veic pilsētas kapsētu
uzturēšanu. SIA „Preiļu saimnieks” veic dažādus remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa organizē videi draudzīgu
atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā, īpaši aicinot šķirot atkritumus, rīko dažādas akcijas
– atkritumu izvešanas talkas privātmājām, pārstrādei derīgo atkritumu bezmaksas izvešana u.c
Preiļu novada dome 2015.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi 851339.00 EUR,
jeb 9.51 % no kopējiem izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēts
sociālais dienests , pansionāts „Preiļi” un „Krīzes centrs”, pakalpojumu centrs “Līči”.
Preiļu novada dome savu finansiālo iespēju apmēros katru gadu izmaksā novada
dažādām iedzīvotāju kategorijām pabalstus un sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem
ārkārtas situācijās.
Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie līdzekļi .
Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izlietoti EUR 78221.00. Dzīvokļu
pabalstiem izlietoti EUR 48823,00.
Nemainīgi aizvadītā gada apmērā nācies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus, kurās
tikuši ievietoti 10 novada bērni. Turklāt visi bērni ievietoti citu pašvaldību audžuģimenēs.
Diemžēl pašvaldības ieguldītā finansējuma no bērnu bioloģiskajiem vecākiem atgūšana
faktiski nav iespējama.
Algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistītajām personām izmaksāta stipendija EUR
35168.00.
Sociālajai pabalstiem izlietotie līdzekļi novadā kopā, EUR
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Brīvajam laikam , kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti EUR 851339.00, jeb
9.02% no kopējiem budžeta izdevumiem.
Novada Kultūras centrā darbojas 24 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar
kopējo dalībnieku skaitu 458, no tiem:
- 7 deju kolektīvi,
- 8 vokālie ansambļi,
- 4 folkloras ansambļi,
- 3 teātra mākslas kolektīvi,
- skolotāju koris «Latgale»,
jauniešu pūtēju orķestris.
Preiļu galvenā bibliotēka ir arī Preiļu Reģionālais mācību centrs, tā ir dinamiska,
daudzfunkcionāla informācijas, kultūras un mācību telpa, kas lietotājam piedāvā plašu
pakalpojumu spektru.
-

Preiļu VLM muzejs piesaistīja VKKF finansējumu :
Jāzepa Pīgožņa etnogrāfiskā skapīša restaurācijai- EUR 1500.00;
Kalēja plēšu restaurācijai – EUR 400.00;
Jozefa Heinriha Borha dzīvesbiedres Annas Bogomoļec aubes un kleitas fragmenta
restaurācijai- EUR 1000.00;
Ar finansiālu atbalstu 21000.00 EUR apmērā papildināta mākslas kolekcija ar trim
Jāzepa Pīgožņa ainavām.

Ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu realizēts krājuma pieejamības projekts
un par 4000.00 EUR iegādāta vitrīna Jozefa Heinriha Borha Maltas ordeņa komandora
mundiera fragmenta eksponēšanai
Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, 2015.gada
budžetā uzturēšanas izdevumi sastāda EUR 8074481.00 jeb 90.58 % un kapitālie izdevumi
839077.00 jeb 9.42 %.
No ieņēmumiem 2015. gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta
saņemto kredītu atmaksa par kopējo summu EUR 1064403,00. Līgumu saistības tiek
pildītas savlaicīgi un pilnā apmērā.
3.4. Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi 2013.-2015. gadā
6. tabula

Nosaukums
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Tekošā gada ieņēmumi
I. Nodokļu ieņēmumi, t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
nekustamā īpašuma nodoklis (par

2013.gads
LATOS

2014.gads
EIRO

2015.gads
EIRO

469883

1344426

628443

7481052
3076191
2851780
124685

10844635
4627655
4283816
199576

9479505
4640073
4251579
225423
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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

76542
23184
1935390
5956

108920
35343
2541114
9014

125109
37962
756114
9259

353721
12036
1525
13996
1548156

435963
13985
4743
16355
2061059

340205
7554
28654
12245
358197

2469471
153996
1345107

3675861
295186
2010147

4083318
227569
2613936

970368
1364455

1370528
3414883

1241813
110264

Speciālā budžetā ieņēmumos vislielāko apjomu sastādija mērķdotācija autoceļu un
ielu uzturēšanai EUR 273622.00 , jeb 63.35 % no kopējiem ieņēmumiem
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3.5. Preiļu novada domes saistību un garantiju apjoms
7..tabula
Saistību apmērs
Mērķis

D

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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

turpmāk.
gados

kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 626

1 626

1 626

1 626

1 626

1 626

1 626

93 131

104 513

27 067

26 972

26 877

26 782

26 687

26 591

26 496

150 448

337 920

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

27 652

27 153

26 608

21

0

0

0

0

81 434

Preiļu rajona galvenās bibliotēkas rekonstrukcijas būvdarbu
uzsākšanai

16 054

15 996

15 939

15 882

15 825

15 768

15 711

34 843

146 018

7 761

7 733

7 706

7 678

7 651

7 623

7 595

16 533

70 280

16 326

16 117

15 908

15 699

15 490

7 653

0

0

87 193

5 316

5 297

5 279

5 260

5 241

5 223

5 077

30 880

67 573

Preiļu novada infrastruktūras sakārtošanai

28 730

28 629

28 528

28 428

28 327

28 226

2 815

850 877

1 024 560

Ēkas Rēzeknes ielā 26 renovācijas darbu 1.kārta

13 808

6 842

0

0

0

0

0

0

20 650

Preiļu 2.vidusskolas darbnīcu renovācijai

11 578

11 538

11 497

11 456

11 415

11 374

11 334

58 839

139 031

9 260

9 228

9 195

9 163

9 130

9 097

9 065

47 104

111 242

Infrastruktūras sakārtošanai

46 360

46 196

46 033

45 870

45 704

45 380

45 543

246 594

567 680

SIA "Preiļu saimnieks"pamatkapitāla palielināšanai

46 937

46 223

45 510

45 281

44 082

42 520

41 822

254 851

567 226

2 497

2 414

2 332

2 294

2 168

2 086

1 536

13 626

28 953

13 920

13 872

13 822

13 773

13 724

13 675

0

74 071

156 857

Pārjaunojuma līgums

9 246

9 035

8 824

8 613

8 451

8 267

8 049

7 980

68 465

Pārjaunojuma līgums

7 976

7 949

7 922

7 895

7 841

7 814

7 787

115 287

170 471

ELFLA projekta "Pelēču ciema Liepu ielas posma un
autoceļa "Arendole-Pelēči" posma rekonstrukcija"īstenošanai

7 535

0

0

0

0

0

0

0

7 535

Preiļu 1.pamatskolas piebūves būvniecībai
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

SIA "Preiļu saimnieks" pamatkapitāla palielināšanai

Katlu mājas rekonstrukcija
Pelēču skolas siltināšana

ELFLA projekta "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras
uzlabošanas būvdarbi" īstenošanai

910

910

910

910

910

910

910

158 003

164 373

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Preiļu novada Pelēču ciemā" īstenošanai

13 042

12 950

12 859

12 767

12 675

12 583

12 491

29 770

119 137

Preiļu novada Aizkalnes un Preiļu pagasta centru publisko
ēku vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana

7 074

7 037

6 999

6 962

6 925

6 870

6 867

0

48 734

Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas
pārrobežu reģionos, akronīms BELLA DVINA-2 ( atpūtas
zonas uzlabošana Preiļos)

11 186

11 127

11 067

10 949

10 889

10 512

5 425

0

71 155

ERAF projekts "Preiļu
infrastruktūras attīstība"

novada

izglītības

iestāžu

5 100

5 071

5 043

5 014

4 986

4 957

4 929

68 223

103 323

ERAF projekts " Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības
ielas līdz Kalnu ielai Preiļos"

17 900

17 900

17 900

17 900

17 900

17 900

17 900

269 967

395 267

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Preiļu novada Prikuļu ciemā" īstenošanai

13 822

13 724

13 627

13 529

13 432

13 334

13 237

28 398

123 103

ERAF projekts "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras
uzlabošana- tehnisko projektu izstrāde"

7 131

5 317

0

0

0

0

0

0

12 448

ERAF
projekts " Preiļu novada izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība -tehnisko projektu izstrāde"

6 886

6 839

1 704

0

0

0

0

0

15 429

15 244

15 152

15 061

14 970

14 878

14 787

14 696

211 631

316 419

SIA "Preiļu saimnieks" pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Preiļos II kārta" īstenošanai

24 007

23 878

23 750

23 622

23 494

23 366

23 238

343 798

509 153

ERAF projekts "Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras
uzlabošana-Lietus ūdeņu kanalizācijas un ielu seguma
rekonstrukcija Brīvības un Aglonas ielu posmos

822

822

822

822

822

822

822

158 610

164 364

ERAF projekts "Preiļu
infrastruktūras attīstība"

novada

izglītības

iestāžu

Prioritārais investīciju projekts "Preiļu pilsētas parka dīķu
slūižu rekonstrukcija"

9 635

9 581

9 528

9 475

9 422

9 369

9 315

9 265

75 590

ELFLA projekta "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras
uzlabošanai II" īstenošanai

10 740

10 678

10 616

10 554

10 430

10 350

10 547

79 840

153 755

25

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2015. gadu

3.6. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Preiļu
novada uzņēmumos
Preiļu novada domes kapitāla vērtība uzņēmumos uz 2016. gada 01. janvāri

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

Reģ.Nr.
LV47703001720
LV41503029988

Ieguldījuma
vērtība EUR
4825806
23220

LV40003244761

406988

8..tabula
Kapitāla
īpatsvars %
100
5

57.49

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

27
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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 – 2015./2016.mācību gada sākumā - 470
Pedagoģisko likmju skaits – 70,25
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 28,25
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 313539,40 eiro,
pedagogu atlīdzībai 499228,39 eiro.
Kopējie budžeta izdevumi sastāda 812767,79 eiro.

mērķdotācija

Iegūta skolas un tās realizēto izglītības programmu akreditācija uz nākamajiem 6
gadiem
( līdz 2020.gada 6.aprīlim)
Skola ieguva 5.vietu Ata Kronvalda fonda rīkotajā Latvijas skolu novērtējumā Mazo
skolu grupā par darbu ar talantīgiem skolēniem. Diploms par šo nomināciju tika saņemts
pieņemšanā pie LR Valsts prezidenta. Reitinga tabula apkopo skolu darba rezultātus valsts un
atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātnisko darbu skatēs.





 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
87 starpnovadu II. kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 25 -1.vietas, 22 – 2.vietas, 26 3.vietas, 14- atzinības);
26 Latgales reģionālo un atklāto valsts olimpiāžu laureāti ( 4 - 1.vietas; 6 -2.vietas; 6 3.vietas; 10 –atzinības);
14 valsts, reģionālo un starpnovadu mācību priekšmetu konkursu laureāti un
godalgoto vietu ieguvēji;
Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” piešķir skolu kolektīviem par talantīgo skolēnu
sasniegumiem mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās un starptautiskajās
olimpiādēs un zinātnisko darbu konferencēs.
 Sasniegumi sporta sacensībās:











„Latvijas avīzes’’ pavasara krosa stafetes, Rīga 28,04.2015. –2. vieta skolas
komandai;
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles -stafetes „Drošie un veiklie” – 1.vieta;
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles “Jauno basketbolistu kauss” 2001.-2001.g.dz
meitenes – 3.vieta;
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles “Jauno vieglatlētu kauss”1999.-2002.g.dz.
meitenes – 3.vieta;
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles “ Jauno vieglatlētu kauss”1999.-2002.g.dz. zēni
– 3.vieta;
Latgales skolu finālsacensības futbolā 1999.-2000.g.dz.zēni – 3.vieta;
Latgales skolu finālsacensības futbolā 2003.-2004.g.dz.zēni – 2.vieta;
LR skolēnu 67.spartakiādes finālsacensībās dambretē 2.vieta U11 vecuma grupā
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas starpnovadu skolēnu sporta spēlēs:
komandu sacensībās rudens un pavasara krosā, sporta spēlēs futbolā, sporta spēlēs
29
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telpu futbolā, volejbolā, basketbolā, „Tautas bumba”,, „Drošie un veiklie”, „Tīkla
bumba”, vieglatlētikā iegūtas godalgotas 1.vietas –20, 2.vietas – 8, 3.vietas -7.






 Skolā īstenotie projekti:
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas( 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.
Preiļu 1.pamatskolas skolēni - 6 deju kolektīvi un 5.-9.klašu meiteņu koris pārstāvēja
skolu un Preiļu novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu nu deju svētkos.
Preiļu 1.pamatskola kā pilotskola iesaistījās Datorikas programmas aprobācijā 1.3.klasēm ( integrēti) un 4.-6.klasēm ( pagaidām kā fakultatīvo stundu).
Ir iegūts finansējums 1200,0 EUR apjomā (no Valsts Kultūras kapitāla fonda/ VKKF)
projektam „Deju kopas „Gaida” dalība starptautiskajā folkloras deju festivālā
Horvātijā”.
2015.gada 17.augustā skola uzņēma 22 ASV, Austrālijas un Kanādas skolu jauniešus
(13 -15gadu vecus) un 4 viņu pedagogus Amerikas Latviešu apvienības projekta
„Sveika, Latvija” ietvaros.

 Sasniegumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā



Deju kopas “Gaida” dejotājiem 1.vieta un Zelta diploms 8. Starptautiskajā folkloras
festivālā;
7.klasess skolnieks Edijs Valainis -Tehniskās jaunrades konkurss "Superpuika 2015"
finālists.

Preiļu Valsts ģimnāzija
Skolēnu skaits 2015.gada 1.sept – 168
Pedagoģiskie darbinieki – 33
Tehniskie darbinieki – 22



Īstenotie projekti:
pabeigts 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.

2015. gadā iegūtas 6 godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs bioloģijā,
matemātikā, ķīmijā un zinātniski pētnieciskajos darbos. Reitingā pēc skolēnu sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos „Draudzīgā aicinājuma balva” kopvērtējumā par
2014./2015. mācību gadu Preiļu Valsts ģimnāzija ieņem 10. vietu pilsētu skolu grupā.
Ģimnāzijā aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi: tautas deju kopas „Gaida” un
„Dancari”, folkloras kopa „Rūtoj”.
Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs ārpusstundu un metodiskais darbs, organizēti
semināri gan Preiļu, gan citu novadu un valsts ģimnāziju skolotājiem, noorganizēta 6.atklātā
Latgales novada angļu valodas olimpiāde.
Beidzot ģimnāziju, centralizētajos eksāmenos 24% ieguva vērtējumu 70-80%, un
augstāko vērtējumu 80- 100% ieguva 18% darbu.
Augstskolās iestājās 95% absolventu, no tiem 81% budžeta grupās.
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Preiļu 2.vidusskola
20014./2015.m.g. beigās skolā ir 209 skolēni (gada sākumā 201 skolēns). No
tiem:
1.-4.kl. –80 skolēni (sākumā 80),
5.-9.kl. – 71 skolēns (sākumā 72),
10.-12.kl.- 58 skolēni (sākumā 49)
 29 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību. 32.91 pedagoģiskās likmes.
 Skolā tiek realizētas 4 izglītības programmas
1. Pamatizglītības mazākumtautību programma;
2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem;
4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem.
 Kopējie budžeta izdevumi 2015.gadam – 195384 EUR.
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos
 Novada olimpiādēs – 27 godalgotas vietas un atzinības, 4 komandas - krievu
valodas un “Skolēni eksperimentē”
 Reģionālajās un atklātajās olimpiādēs – 16 godalgotas vietas
 Valsts valodas olimpiādē valsts līmenī Ksenijai Zabalujevai 3.vieta
 Tatjanas dienai veltītajos konkursos valsts līmenī – 5 godalgotas vietas, 3
laureāti un granprī
 „Krievu valoda, literatūra un kultūra: skats no XXI gadsimta”, DU konkurss –
8 godalgotas vietas.
Sasniegumi sporta sacensībās
 Starptautiskās R.Miškina piemiņas sacensības sporta soļošanā – 6 godalgotas
vietas
 Starptautiskās Jāņa Dāliņa piemiņas sacensības soļošanā – 2 godalgotas vietas
 Latvijas ziemas čempionāts – 4 godalgotas vietas
 Latvijas čempionāts soļošanā – 2 godalgotas vietas
Skolā īstenotie projekti
 Sadarbībā ar Sociālo interešu institūtu organizēta pedagogu un skolas
darbinieku apmācības programma “Drošas skolas vides veidošana – skolotāju
un skolēnu tiesību un pienākumu praktiskie aspekti”;
 Preiļu NVO centra projekts “Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados”;
 Biedrības “Patvērums. Droša māja” projekta programma “Cilvēku
tirdzniecības mazināšana Latvijā”
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Citi pasākumi
 Akcija „Tīrai Latvijai”, makulatūras vākšana.
 Labdarības akcijas Krīzes centrā un pansionātā „Preiļi”.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Skolēnu skaits 228
Mūzikā- 160
Mākslā- 68
Pedagoģisko likmju skaits- 5,47
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 8,5
Kopējie budžeta izdevumi- 136105
Mūzikas nodaļa












Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss – divi II pakāpes diplomi;
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa II kārta
Daugavpils reģionā- divas 2. vietas un Atzinība;
XX Latvijas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkurss Rīgā- divi
laureāta diplomi;
III Latvijas jauno lociņinstrumentālistu konkurss “Pavasara stīgas”- viena Atzinība;
VII Jēk. Graubiņa Jauno pianistu konkursā Līvānos – viena 3. vieta;
Latgales novadu pūtēju orķestru skatē, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem - II pakāpes Diploms orķestru skatē un II pakāpes Diploms
orķestru defilē skatē;
VII Starptautiskajā konkursā „SOLI DEO GLORIA” Gōritz (Vācijā) – divu Laureātu
premējas un veicināšanas prēmija;
Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkurss
“Daugavpils 2015”- diploms par 2. vietu skolas akordeonistu orķestrim;
III Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss
Ozolniekos- viena 2. vieta;
XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru finālskate Rīgā
koncertzālē “Lielā Ģilde” - I pakāpes Diploms C grupā Preiļu novada Jauniešu pūtēju
orķestrim;
I Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju konkurss Daugavpilī – viena 3. vieta.
Mākslas nodaļa








43. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE 2015 “Gaisma” Latvijas kārtā- 1.
Atzinība;
2015.g. 24. 02. Profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu
audzēkņu Valsts konkursā- 2 Atzinības
Konkurss “Uzzīmē Gada balvu zivsaimniecībā”- 1. diploms
Starptautiskais zīmējumu konkurss Igaunijā “Jautrās otas”- 1. un 3. vieta, 2. Atzinības;
Audzēkņu diplomdarbu izstāde Galvenajā bibliotēkā;
14. starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ”Es dzīvoju pie jūras”
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Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs





Audzēkņu skaits (15.10.2015.) - 560
Kultūrizglītības programmās – 343
Sporta izglītības programmās – 43
Tehniskās jaunrades programmās – 66
Citās izglītojošās programmās - 108
Īstenoto interešu izglītības programmu skaits - 28 ( ar 01.09.2015. – 25)
Pedagoģisko likmju skaits – 10.476
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 4.75
Kopējie budžeta izdevumi – EURO 131201 (kopā ar valsts mērķdotāciju)

Noslēgti sadarbības līgumi ar Aglonas novada domi un Riebiņu novada domi interešu
izglītības saglabāšanā un popularizēšanā.
Sasniegumi interešu izglītības un audzināšanas darba valsts nozīmes konkursos
(skatēs) 2015.gadā:
 1.pakāpes diploms Mazo uzvedumu konkursā valstī;
 4.vieta Latvijas Jaunatnes čempionāta finālā 64 lauciņu dambretē U-16 vecuma grupā;
 1.pakāpes diploms Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Rakstu darbi”;
 Atzinība XIV Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”;
 1.pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo un instrumentālo
ansambļu festivālā-konkursā kategorijā – popgrupas, vecākā grupa un 1.pakāpes
diploms kategorijā – popgrupas, jaunākā grupa ;
 1.pakāpes diploms Skolēnu skatuves runas konkursā valstī ;
 1.pakāpes diploms vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2015” Latgalē;
 1.vieta un 2.vieta vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Zelta sietiņš”.
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));
 Rīgas Starptautiskais filmu festivāls “2ANNAS PROJEKTORS 2015” Latvijas
tūre.
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Priekuļu pamatskola
Skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu skaits - 30
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits – 10.41
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 8,5
Kopējie budžeta izdevumi –EUR 59 853 no pašvaldības
EUR 64 732 no valsts

Salas pamatskola
Skolēnu un pirmskolas vecuma bērnu skaits- 63;
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits- 14,38;
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 12,80;
Budžeta (pašvaldības) izdevumi- 112 532 ,- €.
 Darbojamies projektā “Bērniem draudzīga skola”;
 Iesaistījāmies projektā “Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls Latvijā”.
Olimpiādes, konkursi 2014./2015.m.g.:


Matemātikas olimpiāde- divas 2.vietas, trīs Atzinības;



Kombinētā olimpiāde 4.klasei- 2.vieta;



Ķīmijas olimpiāde- Atzinība;



Atklātā matemātikas olimpiāde- Atzinība;



Skatuves runas konkurss- Atzinība;



Konkurss “Skolēni eksperimentē”- Atzinība;



LAD Zivsaimniecības konkurss- 1.vieta, 3.vieta, četras Atzinības;



Konkursā “Gribu būt mobils” 2 komandas iekļuva pusfinālā.

Pelēču pamatskola
Skolēnu skaits:60 -1.-9.klasēs;
20-pirmsskolā.
Darbinieki: pedagoģiskie-13.29 likmes
tehniskie-14,067
Budžets: mērķdotācija pedagogiem-129680,- ,
Pašvaldības budžets-121817,



Sasniegumi:
Matemātikas olimpiāde- divas 1vietas, viena 3. vieta;
Fizikas olimpiāde- divas 1. vietas, viena 2. vieta;
Bioloģijas olimpiāde- viena 1. vieta;
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Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē – Atzinība;
Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē – Atzinība;
Starpnovadu kombinētajā olimpiādē- Atzinība;
Dienvidlatgales novada jauniešu un bērnu folkloras kopu skatē – 1. vieta;
Aspazijas un Raiņa 150-gadei veltītajā skatuves runas konkursā – 3. vieta;
Jauno vieglatlētu „Mazās balvas” sacensībās meitenēm lodes grūšanā- 3. vieta;
Jauno vieglatlētu „Mazās balvas” sacensībās 2002.-2003.g. zēniem – 3. vieta;
Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās – 2. vieta;
konkursa "Esi drošs- neesi pārdrošs" pusfinālā Rīgā – 3. vieta;
Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” 60 m skrējiens, tāllēkšana – 1. vieta;
Skolēnu sporta spēlēs volejbolā – 3. vieta.

Dalība projektos:
 BTI kustībā ,,Draudzīga skola”;
 LU ESF projekts ,,Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
Skolēnu skaits – 109
Pedagoģisko likmju skaits 17,25
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 2
Kopējie budžeta izdevumi – 166 340,18 EUR ( to skaitā mērķdotācijas
pedagogu algām- 131 374,15 EUR)
4.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā

Preiļu novada kultūras centrs
Preiļu novada kultūras centrs 2015. gadā apvieno 5 struktūrvienības:
Preiļu kultūras namu,Aizkalnes tautas namu, Saunas tautas namu, Pelēču kultūras
namu, Ārdavas saieta namu.
Kultūras centra štati gada sakumā :43 darbinieki
Gada laikā Aizkalnes TN noorganizēti:
24 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 2398
No tiem:
3 teātra izrādes - 460 apmeklētāji;
4 izklaides sarīkojumi- 348 apmeklētāji;
3 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki- 280 apmeklētāji.
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Gada laikā Saunas TN noorganizēti:
21 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 2432
No tiem:
2 teātra izrādes - 214 apmeklētāji;
6 izklaides sarīkojumi- 484 apmeklētāji;
7 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki- 390 apmeklētāji.
Gada laikā Pelēču KN noorganizēti:
24 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 2530
No tiem:
1 profesionālo kolektīvu koncerts-120 apmeklētāji;
2 teātra izrādes - 214 apmeklētāji;
6 izklaides sarīkojumi- 484 apmeklētāji;
7 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki- 390 apmeklētāji.
Gada laikā Ārdavas saieta namā noorganizēti:
Pasākumu apmeklējums kopā: 374;
Tematiskie pasākumi: 137;
Profesionālo kolektīvu koncerti:95;
Radošie pasākumi(radošās darbnīcas:82;
Pagasta svētki: 60.
Gada laikā Preiļu KN noorganizēti:
177 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 45 990
No tiem:
44 profesionālo kolektīvu koncerti - 6 523 apmeklētāji
13 teātra izrādes - 2570 apmeklētāji
55 izklaides sarīkojumi- 23610 apmeklētāji
21 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki- 11240 apmeklētāji
2015. gadā kultūras centrā darbojas 24 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar
kopējo dalībnieku skaitu 458, no tiem 7 deju kolektīvi, 8 vokālie ansambļi, 4 folkloras
ansambļi, 3 teātra mākslas kolektīvi, skolotāju koris „Latgale” un jauniešu pūtēju orķestris.
Viskuplāk apmeklētie pasākumi 2015. gadā: Latgales gada balvas „ Asmu latgalīts”
pasniegšanas sarīkojums, Lieldienu sarīkojums , 20. Starptautiskā baltijas baleta festivāla
koncerts, deju kopas Talderi 30. dzimšanas dienas koncerts, deju kopas Gaida 30. dzimšanas
dienas koncerts ,skolēnu dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerts, Preiļu parka estrādes
vasaras sezonas atklāšanas sarīkojums, Latgales novadu pūtēju orķestru festivāls, Latvijas
ordeņu brālības 17. Salidojums, Amigo Dzintara dziesmu koncerts, festivāls „Šlāgeru parāde5”, 1. Starptautiskais leļļu festivāls, Preiļu novada svētki, Starptautiskās veco ļaužu dienas
sarīkojums, Latvijas Valsts proklamēšanas 97. gadadienas un Preiļu novada 15.gadu jubilejas
sarīkojums, Preiļu pilsētas egles iedegšanas svētki, gada Lielā balle, deju kopu Gaida,
Dancari, Talderi Ziemassvētku koncerti.
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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
2015.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.
PGB Galvenie statistikas rādītāji:
2010
2011
Lasītāji
3572
3517
Apmeklējumi
89112 86576

2012
2013
3214
3045
107843 143561
no tiem virtuālie
83744
Izsniegums
113335 108934 104798 97893
Krājums
74029
71938 68863 71026
Uzziņas
9929
9618
12552 11454

2014
3138
222435
168889
93171
70023
10887

2015
3142
379083
325689
95383
68916
12518

Darbinieku likmju skaits- 20 (t.sk. 15 bibliotekārie darbinieki)
FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
No pašvaldības budžeta
Citi ienākuma avoti
No tiem:
bibliotēkas maksas pakalpojumi
Sponsorējumi, ziedojumi (LMT projekts),
SEB bankas ziedojums (2015.g.)
Valsts Kultūrkapitāla piešķīrumi

2012
177 365

2013
173 218

8179
690

7288
743

5867

Ārvalstu fonda līdzekļi (EDIC projekts)
Investīcijas no valsts budžeta

KOPĀ:







1622
185 544

277
6268
180 506

2014
198323

2015
219091

9296
724

9978
1210

1974

200

330
6268

1300
7268

207619

229069

ĪSTENOTIE PROJEKTI:
Bērnu literatūras nodaļa jau 15 gadus piedalās valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītajā programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, ekspertiem tiek rīkoti dažādi
pasākumi. 2015. gadā programmā piedalījās 129 žūrijas eksperti;
tika realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts Latviešu oriģinālliteratūras
autoru dialogs ar Preiļu novada lasītājiem „Satiec savu rakstnieku”;
bibliotēkā darbu turpināja EDIC (Europe Direct informācijas centrs)
Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos;
turpināts projekts UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas;
turpinājās lasīšanu veicinošā aktivitātē – programmā „Grāmatu starts”, kas domāta
3-gadīgo bērnu ģimenēm.
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NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI, SASNIEGUMI
Veiksmīga dalība projektos (EDIC Austrumlatgalē, VKKF, UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas”);
Veiksmīga lasīšanas veicināšanas pasākumu norise („Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”, „Grāmatu starts”, „Krauklis iesaka izlasīt”; “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”;
“Jaunie literāti”);
Grāmatu: L.Lounertes “Latgales sāga”; “Sirdsmīļo brālīt!” prezentācijas;
Izdevuma “Stāsti iz bibliotekāru dzīves” izdošana Preiļu GB budžeta ietvaros;
Preiļu Reģionālā mācību centra aktīva darbība (lekcijas un semināri, i-banku
izmantošanas iespējas; planšetdatoru un e-grāmatu izmantošana, Microsoft
programmatūru apguve, e-pakalpojumu iespējas; bezmaksas datora un interneta
pamatprasmju apguves kursi Preiļu novada iedzīvotājiem. Kopumā tika apmācīti 276
Preiļu novada iedzīvotāji);
Kultūras, izglītojošo pasākumu organizēšana;
Izstāžu organizēšana un rīkošana.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Krājums:
Kopējais krājuma vienību skaits 19985 t.sk. pamatkrājums 16034;
Pārskata periodā iegūto vienību skaits 180 t.sk. pamatkrājumā 89;
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits 19985;
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība EUR 259957.48;
Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās537, t.sk. no pamatkrājuma 443;
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā 180;
Ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits207, t.sk. no pamatkrājuma
104.
Zinātniskā darbība:
Referātu, rakstu, ziņojumu skaits 19;
Prospektu, ceļvežu skaits 3;
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits 4;
Izglītojošo programmu scenāriju skaits 6.
Komunikācija ar sabiedrību:
Muzeja apmeklējumu skaits gadā22290, t.sk. individuālie 8088, apmeklētāji grupās
11750, no tiem 6549 skolēni grupās;
Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem 286;
Izstāžu skaits muzejā 11, t.sk no muzeja krājuma 4;
Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits 9, pastāvīgo ekspozīciju skaits 4;
Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits 162;
Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits 19;
Muzeja rīkoto pasākumu skaits 21.
Starptautiskā sadarbība:
Pieminekļa ebreju kopienai Preiļos atklāšanas pasākums sadarbībā ar ASV dzīvojošo
D. Zilbermanu;
Sadarbība ar Ukrainas Nacionālo bibliotēku J. Borha vēstuļu kopiju iegūšanā;
Sadarbība ar Krakovas, Ķelces un Varšavas muzejiem Polijā Borhu dzimtas izpētē un
muižnieku portretu iegūšanā.
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Darbinieki:
Faktiskais darbinieku skaits 9, no tiem 3 uz 0.5 slodzēm.
Ar augstāko izglītību 6, no tiem 3 ar maģistra grādu.
Pārskata periodā muzeja speciālisti 6 reizes piedalījušies kvalifikācijas celšanas kursos
un semināros.
Finansiālie rādītāji:
Piešķirts no pašvaldības budžeta EUR 110309;
Piešķirts no valsts budžeta EUR 5000;
Piešķirts no VKKF EUR 266.

5. Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darbība 2015.gadā.
Tūristu skaits Latgalē stabili pieaug – tā tika konstatēts 26.novembrī notikušā Latgales
tūrisma konferencē „Kvalitāte Latgales tūrismā – svarīgs faktors konkurētspējīga galamērķa
attīstībā”. Konferences dalībnieki pārrunāja gan Latgales tūrisma attīstību veicinošos faktorus,
gan pievērsās arī kavējošajiem faktoriem un jautājumiem, kas tuvākajos gados noteikti
jāatrisina. Kā viens no tiem noteikti būs vienotas reģiona tūrisma stratēģijas izstrāde, bet, pats
galvenais, tās īstenošana. Tas varētu būt sarežģītākais, jo pozitīvus rezultātus var sasniegt,
tikai cieši sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm – tūrisma uzņēmējiem, tūrisma
speciālistiem informācijas centros, Latgales tūrisma asociācijai “Ezerzeme”, pašvaldībām,
Latgales plānošanas reģionam un Latgales plānošanas attīstības aģentūrai, kā arī valsts
institūcijām.
Latgale ir tūrisma galamērķis ar augstu pievienoto vērtību. Kopējā tūristu plūsma uz
Latgali ir stabila un 2015.gadā ar tendenci tūristu skaitam pieaugt. Statistika rāda, ka Latgales
reģionā ir apkalpoti 1 412 833 tūristi, un tas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaugums par
22,4 %. No tiem 76,32% ir iekšzemes tūristi un 23,68% ārvalstu viesi. Taču šajā gadā ir bijis
kritums tieši naktsmītnēs uzņemto viesu skaita ziņā – samazinājums par 10,2%, bet būtiski
pieauga apskates objektos apkalpoto tūristu skaits – par 33%.
Kopīgais Preiļu un Riebiņu novada TIC darbojas kopš 2014.gada aprīļa. 2015.gada
sākumā apkopotā tūrisma uzņēmēju statistika liecināja, ka 2014.gads, salīdzinot ar 2013.gadu
ir bijis par 27% veiksmīgāks Riebiņu novada tūrisma uzņēmējiem un par 2% Preiļu novada
tūrisma uzņēmējiem. Lai gan ekonomiskā situācija un politiskā situācija saistībā ar Krievijas
aktivitātēm būtiski samazināja tūristu skaitu no šīs kaimiņvalsts, uzņēmēji uzsver, ka ir
pieaudzis ārvalstu viesu skaits no Lietuvas, Igaunijas, Skandināvijas valstīm, Vācijas,
Nīderlandes, Baltkrievijas un Polijas. Tūrisma uzņēmēji sanāksmē uzsvēra, ka viens no
iemesliem lielajam apmeklētāju skaita pieaugumam ir bijis arī tas, ka ir sācis strādāt kopīgs
TIC.
Latgales kopējā tendence atspoguļojas arī Preiļu un Riebiņu novada tūrisma statistikā
par 2015.gadu. Preiļu un Riebiņu novada TIC ir sniedzis informāciju klātienē par 5% vairāk
tūristu kā gadu iepriekš. Nakšņotāju skaits abos novados ir samazinājies, salīdzinot ar
2014.gadu. Viens no iemesliem, kādēļ par 7% samazinājās nakšņotāju skaits Riebiņu novadā,
ir vienas viesu mājas darbības pārtraukšana, sākot no 2015.gada janvāra. Šī naktsmītne
2014.gadā uzņēma vairāk kā 400 viesus, un tas ir gandrīz 6% no visu nakšņotāju skaita. Preiļu
novada naktsmītnēs nakšņotāju skaits 2015.gadā samazinājās par 3%, lai arī Preiļu pilsētā
sāka darboties vēl viena naktsmītne. Tūristu skaitu noteikti ietekmēja arī sliktie laikapstākļi
līdz pat jūlijam un agri iesācis rudens. Taču pozitīva tūrisma statistika ir tūrisma apskates
objektos un saimniecībās. Kopumā Preiļu novada apskates objektos tūristu skaits palielinājās
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par 10%, bet Riebiņu novadā – par 30%. Veicinošie faktori noteikti bija jaunās tūrisma
mājaslapas www.visitpreili.lv (www.visitriebini.lv), tūrisma kioska un mobilās aplikācijas
izstrāde un ieviešana, divu jauno tūrisma bukletu iespiešana, TV jaunatklāšanas raidījuma
“TE!” negaidītā ierašanās mūsu novados, vairākas publikācijas presē, kā arī TIC darbības
uzsākšana sociālajos tīklos Facebook un Twitter. 2015.gadā TIC īstenoja arī Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Māci manim arodiņu” vietējo amatniecības tradīciju
saglabāšanai, kā arī veica izglītojošo darbu tūrisma uzņēmējiem un skolēniem.
Preiļu un Riebiņu novadā nedaudz pieaudzis arī ārvalstu tūristu skaits. Protams, lielākie
mūsu tūrisma ārvalstu tirgi joprojām ir kaimiņvalstis, bet, kas būtiski, pieaudzis apmeklētāju
skaits arī no Skandināvijas valstīm, Vācijas, Nīderlandes, Polijas u.c. Politiskās situācijas dēļ
ir būtiski samazinājies Krievijas tūristu skaits, bet vēl arvien lielākais ārvalstu tūristu skaits ir
no šīs valsts. Kā veicinošie faktori noteikti jāmin Latgales reģiona pārstāvība dažādās
starptautiskās izstādēs un ārvalstu žurnālistu, tūroperatoru vizītes Latvijā. 2015.gadā Latgale
tika pārstāvēta 9 izstādēs un vienā amatnieku un mājražotāju tirgū Sanktpēterburgā Latgales
dienās. Pozitīvus ceļojumu aprakstus par Latgali ir sagatavojuši Japānas un Kanādas
žurnālisti, ko uzņēmām šovasar. Preiļu un Riebiņu novada TIC darbinieku tieša dalība notika
starptautiskās izstādēs Rīgā, Amsterdamā, Viļņā, Minskā, Varšavā, uz „Tallink” prāmja
Latvijas dienās patriotiskajā nedēļā ceļā Rīga-Stokholma-Rīga, kā arī Latgales dienās
Sanktpēterburgā. Nākošgad plānota tieša dalība vismaz Rīgas, Viļņas, Amsterdamas un
Minhenes starptautiskajās tūrisma izstādēs, kā arī Latgales dienās Sanktpēterburgā. Tāpat
turpināsim darbu pie mājaslapas pilnveides, jaunu izdales materiālu izveidošanas un iespēju
robežās iesaistīsimies tūrisma attīstību veicinošu projektu īstenošanā.
2015.gadā TIC galvenās aktivitātes bija saistītas gan ar sadarbības veicināšanu ar
tūrisma uzņēmējiem (dažādas akcijas, piedāvājumi, semināri), gan piesaistot vietējo un citu
Latvijas iedzīvotāju uzmanību Preiļu un Riebiņu novadam kā interesantam, izzinošam,
baudāmam tūrisma galamērķim. Neskaitot atbilžu sagatavošanu gan uz jautājumiem pa
telefonu, e-pastos, klātienē TICā, gatavojot dokumentus ārvalstu vīzām, TIC galvenās
aktivitātes 2015.gadā bija :
 Izveidota tūrisma mājaslapa www.visitriebini.lv (arī www.visitpreili.lv) latviešu,
krievu un angļu valodā, mājaslapas mobilā versija un e-kioska (atrodas Preiļos, uz
Raiņa bulvāra) versija. Mājaslapa (arī mobilā versija un e-kiosks) regulāri tiek
papildināta ar jaunākajiem kultūras pasākumiem un tūrisma uzņēmēju aktuālākajiem
piedāvājumiem;
 Iespiesti divi kopīgi tūrisma bukleti – “Preiļi un Riebiņi – keramikas šūpulis”
(galvenie tūrisma objekti, naktsmītnes un ēdināšanas iespējas) un “Preiļi un Riebiņi
rullē” (velomaršruti);
 Notikusi velomaršrutu marķēšana dabā;
 Izveidots kopīgs rudens un pavasara baudīšanas autobraucēju maršruts (ievietots
www.visitpreili.lv (ekskursiju sadaļā);
 Izveidota
un
regulāri
papildināta
TIC
Facebook
lapahttps://www.facebook.com/Prei%C4%BCu-un-Riebi%C5%86u-novada-TIC737770359663598/?ref=hl;
 Izveidots
un
regulāri
papildināts
TIC
konts
Twitter
lapahttps://twitter.com/TicPreiliRiebin;
 Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs Rīgā ( “Balttour”), Amsterdamā, Viļņā, Varšavā
un Minskā, kā arī netieša pārstāvība izstādēs Londonā, Helsinkos, Berlīnē, Tallinā,
Barselonā u.c.;
 Atbalstīts TIC sagatavots projekta iesniegums un īstenots projekts “Māci manim
arodiņu” Latgales kultūras programmas ietvaros (finansēja Kultūrkapitāla fonds un
Preiļu novada dome). Projekta ietvaros tika iegādāta apgaismota stikla vitrīna
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suvenīru izvietošanai TIC, sagatavota elektroniska datu bāze par Preiļu un Riebiņu
novadu amatniekiem un mājražotājiem, organizētas amatnieku radošās darbnīcas.
 Semināra “Kvalitatīva tūrisma produkta izveide” organizēšana mūsu un citu novadu
uzņēmējiem;
 Tūrisma uzņēmēju koordinēšana dalībai citu novadu rīkotos tūrisma semināros un
apmācībās;
 Izsludināti suvenīru ideju konkursi abās pašvaldībās;
 TIC un tūrisma uzņēmēju aktīva dalība akcijā “Tūrisma rallijs” ar abu novadu
populārākajiem tūrisma objektiem iepazīstināti apm.550 cilvēku;
 Organizēta tikšanās tūrisma uzņēmējiem ar portālu www.draugiem.lv un
www.perkamkopa.lv pārstāvjiem par sadarbību tūrisma objektu popularizēšanā;
 Sagatavota un publicēta informācija portālā www.delfi.lv sadaļā “Tūrisma gids”,
katalogā “Zaļās lapas”, žurnālā “IEVA” u.c. par atpūtas iespējām abos novados;
 Sadarbībā ar tūrisma aģentūru “Jaunie rakursi”, viņu ceļojuma maršruti tika papildināti
ar galamērķi- Preiļu un Riebiņu novads;
 Oktobrī TIC piedalījās Karjeras dienās, kurās skolēniem bija iespēja iepazīties ar TIC
darbu, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas šajā amatā, kur tās var iegūt,
atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par abiem novadiem utt.;
Aicinot baudīt skaisto rudeni, tika organizēts amatieru fotokonkurss “Ikviens tūrists var
būt fotogrāfs” (balsošana TIC Facebook lapā).
Turpmākajos sadarbības gados TIC plāno turpināt apkalpot apmeklētājus TIC,
aktīvi piedalīties starptautiskās tūrisma izstādēs, uzturēt jaunizveidoto tūrisma
mājaslapu, tās mobilo versiju, tūrisma e-kiosku, Facebook lapu un Twitter kontu, izdot
kopīgu kulināro tūrisma produktu bukletu, veidot jaunus maršrutus, sadarboties ar citām
Latgales un Latvijas pašvaldībām, to TICiem, Tūrisma attīstības valsts aģentūru,
Latgales tūrisma asociāciju un Latgales reģiona attīstības aģentūru, tūrisma aģentūrām,
masu medijiem, kā arī turpināt iesākto labo sadarbību ar saviem tūrisma uzņēmējiem.
Preiļu novada populārāko objektu apmeklējuma statistika
Objekts

2013.g.

2014.g.

2015.g.

2049

2474

2823

2936

2924

5090

P.Čerņavska keramikas māja

3351

2300

2650

Preiļu vēstures
mākslas muzejs

14731

14500

15000

42 000

46000

47000

3050

3000

3000

117
2000

120
2500

105
2400

4817

4750
350

5100
397

Preiļu novada TIC
Raiņa memoriālais
„Jasmuiža”

un

muzejs

lietišķās

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

735
140

777
156
306
267

2015.gadā Preiļu novada TIC apmeklēja viesi no Krievijas, Baltkrievijas,
Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Nīderlandes, ASV, Lielbritānijas ,Izraēlas , Spānijas, Somijas,
Japānas.

6.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
Preventīvais darbs (mutiski brīdināti, paņemti paskaidrojumi) – 315;
Apsekoti ezeri ( reidi) 39;
Apsekoti sociālie dzīvokli – 109.
Preventīvais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem – 112
Personas, kuras nodotas nogādātas ārstniecības iestādē – 12
Aizturētas personas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un nodotas
Valsts policijai – 6
Aizturētas personas, kuras atrodas Valsts policijas meklēšanā – 2

Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas, kuras nodotas patversmēatskurbtuvē - 41
Aizturētas personas (par administratīvā aresta izciešanu, pamatojoties uz Tiesas
lēmumu) un nodotas Valsts policijai - 7
Savstarpēji pasākumi (kopēji norīkojumi, notikuma vietas apsargāšana, slēpņi u.c.) ar
Valsts policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un cīņā ar noziedzību (skaits / darbinieki /
stundas) –30/66/42
Savstarpēji pasākumi ar Preiļu novada domes iestādēm, struktūrvienībām (skaits /
darbinieki / stundas): 114/197/125
9.1. Bāriņtiesa –13/22/16
9.2.Sociālais dienests – 8/13/12
9.3.Domes Nekustamo īpašumu daļa – 61/104/71
9.4.Citi – 32/58/26
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli kopā – 342
Pieņemtie lēmumi lietās par CSN pārkāpumiem – 52
Lietvedībā esošās administratīvo pārkāpumu lietas kopā – 342
Uz citām iestādēm nosūtīti materiāli izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai (tai skaitā
arī atbildes uz šo iestāžu pieprasījumiem) pēc piekritības - 59
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Materiālu sagatavošana un izsūtīšana fiziskām (juridiskām) personām - 28
Pieņemta un atstrādāta informācija (informācija saņemta pa telefonu) par sabiedriskās
kārtības traucēšanu u.c. notikumiem, kā arī notikumi, kad veicot pārbaudi, nav konstatēts
normatīvo aktu prasību pārkāpums - 435
Sadarbības pasākumi ar citām (UGD, VID, VVC, PVD, ZTI u.c.) institūcijām (skaits /
darbinieki / stundas) – 7/13/6
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana publiskos pasākumos (skaits /
darbinieki / stundas) – 36/72/63
Citi, ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu nesaistīti (kurjera
pakalpojumi, personu pārvadājumi un tml. darbības) pasākumi (skaits / darbinieki / stundas/ :
9/18/9

7.

PAŠVALDĪBĀ IZSTRĀDĀTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA UN
PROJEKTI
6.1. Preiļu novada veikums projektu realizācijā 2015. gadā
9.tabula
Projekta mērķis

Projekta nosaukums

Kur iesniegts/
fonds

Zivju aizsardzības pasākumu
Nr. 3.2.31. “Materiāli
nodrošināšana Preiļu novada
tehnisko līdzekļu iegāde
ūdenstilpēs,
iegādājoties
Zivju fonds
zivju resursu aizsardzības
termokameru un 2 LED
pasākumiem Preiļu novada
lukturus
Preiļu
novada
ūdenstilpē”
pašvaldības policijai
Zivju resursu pavairošana
Nr.2.45. ”Līdaku
Preiļu novada Pelēču ezerā,
Zivju fonds
pavairošana Pelēču ezerā” ielaižot 8000 līdaku mazuļu
Nr.14-03-LL12-L413201- Preiļu mūzikas un mākslas
000002 ”Mūzikas
skolas akordeonistu orķestra
instrumentu iegāde Preiļu darbības
nodrošināšana,
mūzikas un mākslas skolas iegādājoties 5 akordeonus
akordeonistu orķestrim”
Nozīmīga
kultūrvēsturiska
“Jāzepa Pīgožņa
objekta restaurācija
etnogrāfiskā skapīša

ELFLA

Statuss

Projekta kopējā
summa, EUR

2015.

6041,55 – Zivju
fonds

2015.

2320,00 – Zivju
fonds, 300,00 –
pašvaldības
līdzfinansējums

5275,71 – ELFLA
2014./2015
586,19 – pašvaldības
.
līdzfinansējums

KKF

2015.

1500,00 - KKF

KKF

2015.

520,00 - KKF

restaurācija”
“Latviešu
oriģinālliteratūras autoru
dialogs ar Preiļu novada
lasītājiem “satiec savu
rakstnieku” 1.kārta”

Preiļu novada iedzīvotāju
tikšanos ar Latvijā populāriem
grāmatu
autoriem
nodrošināšana
Preiļu
galvenajā bibliotēkā
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“Kārdināšana ar pūru”

Izdevuma “Kārdināšana ar pūru”
sagatavošana. Tajā atspoguļota
muzeja krājumu etnogrāfiskās
kolekcijas priekšmetu saistība ar
Raini un Jasmuižu.

KKF

2015.

1321,00 - KKF

“Deju kopas “Gaida”
dalība starptautiskajā
folkloras festivālā
Horvātijā”

Preiļu novada KC un Preiļu
Valsts ģimnāzijas deju kopas
“Gaida” dalības nodrošināšana
starptautiskajā
folkloras
festivālā

KKF

2015.

1200,00 - KKF

Lai
veicinātu
mākslinieku
interesi glezniecībā atveidot
Latvijas dabu un izceltu Latvijas
ainavu
glezniecības
nozīmi
Latvijas mūsdienu mākslā, Rīgas
dome un Preiļu novada dome
“Jāzepa Pīgožņa Latvijas
sadarbībā ar Latvijas Zinātņu
ainava”
akadēmiju, Latvijas Mākslas
akadēmiju un LBJMFA Jāņa
Anmaņa Jauno talantu atbalsta
fondu dibina Jāzepa Pīgožņa
balvu
Latvijas
ainavu
glezniecībā.

KKF

2015.

21 000,00 - KKF

Muzejpedagoģisko
programmu
“Mans
sarkanbaltsarkanais…”,
“Svilpodams dejo māls”,
“Gribēt, zināt, varēt darīt”
organizēšana skolēniem.

KKF

2015.

400,00 - KKF

Kalēja plēšu, kas izgatavotas
apmēram 20.gs.vidū restaurācija.
“Kalēja plēšu restaurācija”
Izstādi “Kalējs kala, smēde dedza
…” izveide.

KKF

2015.

1400,00 - KKF

KKF

2015.

780,00 - KKF

LRAA

2015.

1500,00 – LRAA

LRAA

2015.

550,00 – LRAA

“”Sveicinu Latviju” –
muzejpedagoģisko
programmu kopums”

“Latviešu
oriģinālliteratūras autoru
dialogs ar Preiļu novada
lasītājiem “satiec savu
rakstnieku” 2.kārta”
“Ar piederības sajūtu”

“Māci manim arodiņu”

Preiļu novada iedzīvotāju
tikšanos ar Latvijā populāriem
grāmatu
autoriem
nodrošināšana
Preiļu
galvenajā bibliotēkā
Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu
glezniecībā
pasniegšanas
ceremonijas
pasākuma
organizēšana Preiļu KC
Preiļu novada amatnieku
apzināšana,
meistarklašu
organizēšana Preiļu novada
svētku ietvaros
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“Preiļu muižas īpašnieka
Jozefa Heinriha Borha
dzīvesbiedres Annas
Borhas (dz.Bogomolec)
tērpu fragmentu
restaurācija”

Piedāvāt apskatei unikālu
kultūrvēsturisku objektu Annas Borhas (dz.Bogomolec)
tērpu fragmentus.

LRAA

2015.

1000,00 – LRAA

Mērķis uzlabot pierobežas
teritorijas
pievilcību,
izmantojot kopīgu izglītojošo
pieeju, pieredzes apmaiņu un
Aqua Life /Ūdens vides kopīgus
risinājumus,
lai
aizsardzība un zaļā
uzlabotu Latvijas un Krievijas
Preiļu novada
2013.
dzīvesveida aktivitāšu dabisko un mākslīgo publisko LAT-ETSdomes projekta
/2014./20
veicināšana Latvijas un ūdenstilpņu vides stāvokli.
RU
budžets
15.
Krievijas pierobežas
Viena no galvenajām projekta
38687,92
reģionos/
aktivitātēm- realizēt
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.
Preiļu pilsētas parkā izveidota
„Veselīga dzīvesveida
Preiļu novada
daļēji apgaismota slēpošanas
popularizēšana Latvijas un
LAT – LIT- 2013./20 domes projekta
un nūjošanas trase 2 km
Baltkrievijas pierobežu
BY
14./2015.
budžets
garumā, iegādāts nepieciešams
reģionos” („Move for life”)
41 955,29
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 izveidot
Kopējais projekta
jaunus un pilnveidot esošo
finansējums
PIPP novada teritorijā, lai
sastāda 33 362,35
Publisko interneta pieejas veicinātu
iedzīvotāju
EUR, no kurām
2014./20
punktu attīstība Preiļu iekļaušanos
sabiedrības ERAF
85% sastāda
15.
novadā
sociālajos, ekonomiskajos un
ERAF
kultūras procesos un uzlabotu
finansējums un
dzīves kvalitāti.
15% nacionālais
līdzfinansējums
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Projekta mērķis ir uzlabot
apgaismojuma
Preiļu novada pašvaldības energoefektivitāti
Preiļu
publisko teritoriju
pilsētas publiskajās teritorijās,
apgaismojuma
tādējādi
veicinot
energoefektivitātes
elektroenerģijas patēriņa un
uzlabošana
oglekļa
dioksīda
emisiju
samazināšanu.

KPFI

Kopējās izmaksas
ir 204 172 eiro, tā
attiecināmās
izmaksas - 195
2015. 640
eiro.
No
attiecināmajām
izmaksām KPFI
līdzekļi ir 125 210
eiro (64%).

Uzņēmējdarbības jomā
Latvija ir maza ekonomika un notiekošais ģeopolitikā ļoti bremzē ekonomikas
izaugsmes tempus mūsu valstī. Pagājušajā gadā spēcīgi palielinājies eksporta kritums, ko
izraisīja lauksaimniecības un pārtikas rūpniecība, kurām samazinājās noieta tirgi Krievijā un
NVS valstīs. Lai arī jaunus tirgus apgūt ir laikietilpīgi, piemēram, vairāki Latvijas piena
pārstrādes uzņēmumi uzsākuši eksporta ceļu uz tālo Ķīnu. Viņu vidū arī Preiļu vislielākais
darba devēja un vislielākais eksportētājs a/s Preiļu siers.
2015.gads Latvijā un arī Preiļu novadā iezīmējās ar uzņēmumu darbības apturēšanu.
Eksperti uzsver, ka tas bieži vien ir saistīts ar biznesa vides sakārtošanu, veicot kontroles un
uzsākot likvidācijas procesu neaktīvajiem uzņēmumiem, tādējādi atvieglojot VID
informācijas sistēmas, kam nebūs vairs jāpatērē iestādes infromācijas sistēmas resursus,
uzglabājot informāciju par neaktīviem uzņēmumiem.
Pagājušajā gadā Preiļu novadā reģistrētas 15 jaunas sabiedrības ar ierobežotu atbildību
(SIA), 4 zemnieku saimniecības (z/s) un 4 individuālie komersanti (IK) .
Savukārt, likvidēti 27 Preiļu novada uzņēmumi. Kopējais uzņēmumu skaits 2015.
gadā Preiļu novadā- 714.
Novadā kopā reģistrēti 734 saimnieciskās darbības veicēji (SDV) un 1 patents ar
samazināto maksu (pensionārs), t.sk.2015.gadā jaunreģistrētie SDV-161 pašnodarbināta
persona.
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs ar savām aktivitātēm un pasākumiem palīdz
uzsākt, nostiprināties un attīstīties gan jaunajiem, gan esošajiem uzņēmējiem.
Pērnajā gadā tika uzsāktas regulāras pašvaldības un vietējo uzņēmēju tikšanās, kuru
laikā uzņēmējiem bija iespējams iegūt informāciju par notiekošo novadā, par plānotajiem
projektiem, par uzņēmēju līdzdarbošanās iespējām. Savukārt, pašvaldībai bija iespējams
uzklausīt ierosinājumus un priekšlikumus, un arī kritiku un pārmetumus. Šādas tikšanās ir ļoti
nozīmīgas, lai uzņēmējs tiktu gan saklausīts, gan informēts. Tikšanās reizēs tika pieaicināti arī
viesi- dažādu institūciju un iestāžu pārstāvji, kuru sniegtā informācija būtu lietderīga un
izmantojama.
Arī pagājušajā gadā tika turpināta sadarbība ar Latvijas Attīstības finanšu institūciju
Altum, Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāli, Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales
reģionālo pārvaldi, Valsts ieņēmumu dienesta LNMA Preiļu nodaļu, Latgales
uzņēmējdarbības centru, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, Latvijas lauku
konsultācijas un izglītības centra Preiļu biroju, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses
nodaļu, Latgales plānošanas reģionu organizējot informatīvus un izglītojošus seminārus
uzņēmējiem, kā arī praktiskas mācības jaunu zināšanu un prasmju ieguvei.Tika noorganizēti
12 dažādi semināri, kopējais apmācīto skaits- 235.
85 interesentiem tika sniegtas konsultācijas par biznesa uzsākšanas iespējām,
finansējuma piesaisti, telpu piemērošanu, reklāmas nozīmi un mārketinga attīstību. Vairums
no viņiem reģistrēja savu saimniecisko darbību.
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Sadarbībā ar Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameru, astoņiem Preiļu novada
uzņēmējiem-z/s „Kalni”, SIA „Olūts”, SIA „Mango Energy Latgale”, IK „V.Tarasovs”,
Čerņavska keramikas mājai, SIA „Be&Be”, SIA „Preiļu celtnieks” un Preiļu novada tūrisma
informācijas centram bija iespējams piedalīties Latgales reģionālajās uzņēmēju dienās.
Jau piekto gadu tika administrēta Mazo un vidējo komersantu ( MVK) un
saimnieciskās darbības veicēju (SDV) projektu līdzfinansēšanas programma. Pērnajā gadā
tika saņemti un izvērtēti 9 projektu pieteikumi, ko iesniedza Preiļu novada uzņēmēji, bet
atbalstīti un īstenoti tika 8 projekti.
Sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru pieciem Preiļu novada uzņēmējiem bija
iespējams piedalīties tirdzniecības misijās Norvēģijā un Somijā.
Bet ar lielu nepacietību mazā biznesa veicēji- amatnieki, zemnieki un mājražotāji
gaida Jurģu, Zāļu, Miķeļa, Ziemassvētku tirdziņus, kā arī Lielo tirgus ielu novada svētku
ietvaros. Pagājušajā gadā kā pārdevēji tirdziņos piedalījās 352 amata meistari.
Bet gada nogalē, sadarbībā ar LLKC, tika izveidots mājražotāju un amatnieku stendsOGAS KLIETS, kurā piedalījās 23 amatnieki un mājražotāji.
Pērnais gads ir bijis salīdzinoši dāsns, jo SIA”Preiļu celtnieks” saņēma Latgales
reģiona uzņēmēju gada balvu nominācijā Sociāli atbildīgs uzņēmums, bet Ordeņu kapituls par
sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķīra Atzinības krusta III šķiru a/s Preiļu siers
valdes priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam.
6.2. Pašvaldības darba pilnveidošana komunikācijai 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 dzīves 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, no budžeta līdzekļiem organizētos pasākumus, izzināt
iedzīvotāju viedokli par svarīgu lēmumu pieņemšanu un iesaistīt vietējos cilvēkus lēmumu
pieņemšanas procesā.
Lai īstenotu nospraustos mērķus un nodrošinātu novada iedzīvotājiem informācijas
pieejamību Preiļu novada dome 2015. 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
informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis” tiek publicēti pašvaldības saistošie noteikumi,
domes lēmumu izklāsts un pašvaldības iestāžu informācija, kas ir aktuāla novada
iedzīvotājiem. Informatīvā izdevuma tirāža ir 5000 eksemplāru, un, pateicoties SIA „Preiļu
saimnieks”, kas nodrošina izdevuma izplatīšanu, tas nonāk bez maksas ikvienā ģimenē
pilsētas teritorijā. Lauku teritorijās izdevuma izplatīšanu nodrošina visas novada pagastu
pārvaldes un pagastos domes informatīvā izdevuma izplatīšana notiek, sadarbojoties ar
izglītības iestādēm, bibliotēkām, kultūras namiem, vietējiem veikaliem, ārstu prakses vietām
un citām iestādēm, kas darbojas pagastu teritorijās.
Novada iedzīvotājiem un ikvienam interesentam ir pieejama pašvaldības interneta mājas
lapa www.preili.lv, kas ir 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.
Mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja:
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 iepazīties ar Preiļu novada aktualitātēm, domes lēmumiem, saistošajiem noteikumiem
u.c. svarīgiem dokumentiem un pašvaldības informāciju,
 uzrakstīt pašvaldībai elektronisko vēstuli,
 meklēt interesējošo informāciju mājas lapā ar meklētāja palīdzību,
 saņemt informāciju par pašvaldību, pašvaldībā un pašvaldības iestādēs notiekošo,
pieteikties mājas lapā jaunumu saņemšanai e-pastā,
 izteikt savu viedokli,
 skatīties foto galerijas, video un Latgales reģionālās televīzijas izveidoto materiālu par
pašvaldības pasākumiem,
 skatīties konkrētās dienas pasākumus kalendārā pašvaldības mājas lapā.
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 daudzreiz informāciju iegūst no mājas lapas.
Novada teritorijā ir izvietoti informācijas stendi, viens no tiem slēgtais, kuros tiek
izvietota pašvaldības un pašvaldības iestāžu informācija, kas aktuāla novada iedzīvotājiem.
Novada aktualitātes tiek publicētas arī interneta 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, televīziju. 2015. 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 (LRT), 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. Sekmīga
sadarbība turpinājās ar „Radio 1”, Super FM un Latgales Radio, kur vienreiz nedēļā ar
atkārtojumiem tajā pašā vai nākamajā dienā skan informācija par aktuālo Preiļu novadā.
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. Sabiedrisko attiecību speciālists gatavoja prezentācijas par pašvaldību un tās darbu.
Tika organizētas aptaujas un sabiedriskās apspriešanas. Iedzīvotāji tika aicināti ne tikai izteikt
savu viedokli, bet arī tika iesaistīti lēmumu pieņemšanā.
2015. gadā pašvaldībā saņemti 3436 iesniegumi no juridiskām personām, 1120
iesniegumi - no fiziskām personām. Gada laikā sagatavotas un izsūtītas 1603 vēstules.
Darbinieki Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā katru dienu atbild uz telefonu
zvaniem, tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju vēstulēm e-pastos, apmeklētājiem informācija
tiek sniegta arī klātienē.
Sabiedrības iesaistīšanai novada attīstībā un pašvaldības lēmumu pieņemšanā darbojas
biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”, kuras sastāvā darbojas vairākas biedrības,
kuras apvienojušas iedzīvotāju interešu grupas. 2015. gadā pašvaldība nodrošināja nevalstisko
organizāciju darbību ar līdzfinansējumu Eiropas savienības fondu projektos, ar telpām un
sniedza arī citu dažāda veida atbalstu.
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7. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE
Sociālā palīdzība.
2015.gadā Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedzis 505 ģimenēm jeb 903
personām. Sociālās palīdzības sniegšanai izlietotie līdzekļi salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem ir samazinājušies un kopā sastāda EUR 157 958,38. Tas skaidrojams ar sociālās
palīdzības klientu skaita samazināšanos, jo daudzas ģimenes vai to ģimenes locekļi sava
materiālā stāvokļa uzlabošanai devušies peļņā uz ārzemēm, Rīgu vai citām Latvijas pilsētām.
Situāciju ietekmē arī pensiju indeksācija un iedzīvotāju mirstības rādītāji.
2015.gadā trūcīgās personas/ģimenes statuss piešķirts 276 ģimenēm jeb 544
personām, kas ir mazākais skaits pēdējo piecu gadu laikā. Sociālās palīdzības sniegšanai
trūcīgām personām/ģimenēm izlietoti līdzekļi par kopējo summu EUR 114 395,23, kas
sastāda 72% no visiem sociālās palīdzības sniegšanai izlietotajiem līdzekļiem. Neskatoties uz
trūcīgo personu un ģimeņu skaita samazinājumu, līdzekļi to sociālajai palīdzībai iztērēti par
EUR 3 932,63 vairāk nekā 2014.gadā.
Tāpat kā iepriekšējos gados lielākie līdzekļi tērēti pabalsta GMI (garantētā minimālā
ienākumu) līmeņa nodrošināšanai, kas kopā sastāda EUR 78 221,35 jeb 49,5% no visiem
sociālās palīdzības līdzekļiem. GMI pabalstu 2015.gadā saņēma 183 ģimenes jeb 287
personas.
Mājokļa pabalsts (kurināmā iegādei un saņemtā apkures pakalpojuma apmaksai)
piešķirts 416 ģimenēm jeb 672 personām, no tām lielākais īpatsvars ir pilngadīgas
darbspējīgas personas, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss. Kopējais līdzekļu izlietojums
mājokļa pabalstam 2015.gadā ir EUR 48 708,30, kas ir par EUR 4535,70 mazāk nekā
2014.gadā.
Sociālās palīdzības pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai (ēdienam, apģērbam,
veselības aprūpei, obligātajai izglītībai), kas piešķirti pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem
noteikumiem, sastāda EUR 8 434,45. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, iztērēto līdzekļu
apmērs samazinās un attiecībā uz 2014. gadu tas ir par EUR 2 701,56 mazāks.
2015.gada aprīlī visā valstī tika uzsākta atbalstāmo darbību īstenošana Eiropas atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. 2015.gadā Preiļu novada Sociālais dienests ir
izsniedzis: 1920 pārtikas preču komplektus un 261 higiēnas un saimniecības preču
komplektu. Pašvaldības pabalstiem, kurus piešķir bez ienākumu izvērtēšanas izlietoti līdzekļi
EUR 22 594,28 apmērā, kas sastāda 14,3% no visiem sociālās palīdzības sniegšanai
izlietotajiem līdzekļiem.
2015.gadā 91 ģimene (salīdzinājumam 2014. gadā 97 ģimenes) ir saņēmusi bērna
piedzimšanas pabalstu, vienā no tām dzimuši dvīņi. Kopā bērna piedzimšanas pabalstu
izmaksai izlietoti līdzekļi EUR 14 738,36 apmērā.
Pēc atgriešanās no soda izciešanas ieslodzījumā, izmaksāts pabalsts 10 personām par
kopējo summu EUR 412,76.
Apbedīšanas pabalsts piešķirts 98 personām un izmaksātā summa kopā sastāda EUR
11 101,95.
Pabalstu pensionāriem jubilāriem, kuri sasnieguši 90 un vairāk gadus, ir saņēmušas 70
personas, to izmaksai bijuši nepieciešami EUR 2 290,71.
Pabalstu zelta kāzu jubilejā saņēmušas 6 ģimenes par kopējo izdevumu summu EUR
962,29.
Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs.
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2015. gadā Sociālajā dienestā uzskaitē bija 27 riska ģimenes, kurās vecāki nepietiekoši
rūpējas par bērniem, atstājot tos novārtā. Sociālais darbinieks darbā ar ģimeni un bērniem
gada laikā veicis 455 konsultācijas, 256 apsekošanas personu dzīvesvietā, bāriņtiesām
sagatavojis 17 atzinumus. Sociālie gadījumi tiek risināti veiksmīgi sadarbojoties ar bāriņtiesu,
ārstiem, izglītības un citām iestādēm.
Iedzīvotāji, kuri sava vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj pilnvērtīgi par sevi
parūpēties, bet vispārējais stāvoklis ļauj palikt dzīvesvietā, saņem aprūpi mājās. Sociālās
aprūpes mājās pakalpojumu gada laikā saņēma 29 klienti, bija nodarbināti 15 aprūpētāji un
pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti līdzekļi EUR 29 194,70 apmērā.
Ilgstošas sociālās aprūpes sniegtos pakalpojumus Preiļu novada pašvaldības
pansionātā „Preiļi” saņēma 34 personas, kas izmaksāja EUR 166 513,8 un tikai 7 personas
pašas vai to radinieki sedza uzturēšanās izdevumus pansionātā.
2015.gada laikā Preiļu novadā asistenta pakalpojumu saņēma 90 klienti un bija
nodarbināti 85 asistenti. Gada laikā ir pieņemtas un apstrādātas 746 asistentu atskaites,
noslēgti 83 līgumi un 20 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līgumos, sagatavoti 150
lēmumi.
Valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nepieciešamībai ir
pieņemti 37 lēmumi: personām ar funkcionāliem traucējumiem 34, politiski represētām
personām 2, Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem/ avārijas rezultātā cietušām
personām 1.
Gada laikā ir pieaudzis pieprasījums un sociālā darbinieka nosūtījumu skaits psihologa
konsultāciju saņemšanai.
Jāatzīmē, ka neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos, sociālā darba apjoms
palielinās, risināmās problēmas ir komplicētākas, gada laikā ir uzsāktas 42 jaunas sociālā
darba lietas un līdz ar to sociālie darbinieki ir ļoti noslogoti.
Sociālā virtuve darbojās līdz 2015. gada maijam, bet no maija līdz decembra beigām
tika pirkts pakalpojums ēdināšanas nodrošināšanai Dienas centra mērķa grupai jauniešiem ar
īpašām vajadzībām.
Veļas mazgāšanas pakalpojumu klienti izmantojuši 250 reizes savukārt dušas
pakalpojums izmantots 350 reizes. Salīdzinot ar 2014. gadu abu šo pakalpojumu izmantošana
palielinājusies 2 reizes.
Preiļu novada Krīzes centrs
Krīzes centra sniegto pakalpojumu saņēma 23 personas: no tiem 18 bērni un 5
pilngadīgas personas. Krīzes centra izlietotie līdzekļi sastāda EUR 65 687. Krīzes centrā
2015. gada beigās vietu skaits tika samazināts līdz divām istabiņām un daļu no telpām (20
vietas)nododot pakalpojumu centra “Līči” vajadzībām, vienlaicīgi nodarbinot šobrīd Krīzes
centrā strādājošo personālu kā apkalpojošo personālu pakalpojumu centrā “Līči”. Izvērtējot
Krīzes centra darbības ekonomisko pamatojumu, tika konstatēts, ka reorganizācija dotu
iespēju samazināt pašvaldības budžeta līdzekļus Krīzes centram gandrīz par 50%, t.i. EUR
33 123 gadā - pie nosacījuma, ka telpas tiek pilnībā izmantotas, pieaugot klientu skaitam
pakalpojumu centrā “Līči”, jo šobrīd ir pieaudzis pieprasījums pēc šāda pakalpojuma.
Sociālā dienesta Dienas centrā
2015. gadā Dienas centrs apmeklēts 2226 reizes, sekojošās mērķa grupās: Sociālā
dienesta klienti (līdzdarbības veicēji) 522, seniori 330, māmiņu kluba apmeklētāji 128, grupa
jauniešiem ar īpašām vajadzībām 857, individuālās psihologa konsultācijas 167, atbalsta
grupa personām ar atkarības problēmām 57, atbalsta grupa pašapziņas celšanai un
komunikācijas prasmju veidošanai 25,bērnu radošas darbnīcas vasaras brīvlaikā 140. Dienas
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centra apmeklējumu skaits ir pieaudzis sakarā ar jaunu interešu grupu darbības uzsākšanu un
psihologa darba pieaugumu individuālajās konsultācijās un atbalsta grupās.
Paralēli plānotajām nodarbībām Dienas centrā notiek arī citas aktivitātes: izglītojošās
lekcijas Sociālajā dienestā un ārpus tā, ekskursiju organizēšana un izstāžu apmeklēšana,
ikgadējo tradicionālo svētku veidošana un atzīmēšana, līdzdalība pilsētas pasākumos,
sadraudzības vizīšu organizēšana un viesu uzņemšana, u.c. Notiek aktīva sadarbība ar
pensionāru un invalīdu biedrībām, veidojot kopējos pasākumus. Dienas centra pakalpojumi
tiek izmantoti asistentu darbā, lai viņu klienti (personas ar īpašām vajadzībām) varētu saturīgi
pavadīt savu laiku, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes.
Regulārs darbs Dienas centra klientu aprūpē, viņu iemaņu radošajā un praktiskajā
pilnveidošanā notiek grupā jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Grupu apmeklē no 6-8 jaunieši,
kuriem ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe, ņemot vērā viņu attiecīgo veselības stāvokli,
vajadzības un uzvedības izpausmes, ko nodrošināja 2 aprūpētājas.
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8. Pielikums Nr.1
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